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1 — SABIK ZABIT HUUlSASI 

Miihendislik ve mimarlik hakkindaki kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun layihasile 

Tuz kanunu layihasi miizakere ve kabul edildi. 
Post a, telgraf ve telefon idaresi tegkilat ve vazi-

felerine aid kanunun bazi maddelerinin degigtirilme-
sine dair kanun layihasmin birinci miizakeresi yapil-

Layihalar 
1 — tnhisarlar umum mudiirlugii 1936 yih biitcje-

iinde 117 000 lirahk miinakale yapilmasma dair ka
nun layihasi (1/655) (Biit?e enciimenine) 

Tezkereler 

2 — Tegviki sanayi kanununun 31 nci maddesinin 
tefsiri hakkinda Ba§vekalet tezkeresi (3/307) (Ikti-
sad, Maliye ve Biitee enciimenlerine) 

3 —\Vergi bakayasmm tasfiyesine dair olan 2566 
sayili kanunun 13 ncii maddesinin tefsiri hakkinda 
Bagvekalet tezkeresi (3/308) (Maliye ve But^e encii
menlerine) 

Takrirler 
4 — Manisa mebusu Refik Incenin, Mill! Miidafaa 

1 — Siird mebusu Mahm.ud Hoy damn bldugil 
hakkinda Basvekalet tezkeresi 

Buyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 
Siird mebusu Mahmud Soydanm 3 - XII -1936 

giinii Istanbul Pransiz hastanesinde 61mii§ oldu-
gunu Dahiliye vetalliginin 9 - XII -1936 tarih 
ve 5312 sayili tezkeresi iizerine arzeylerim. 

10-XII-1936 
Ba§vekil 
1. Inonii 

2 — Kocaeli mebusu Br. Gl. Ziya Nuri Birgi-
nin bldugil hakkinda Basvekalet tezkeresi 

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 
Kocaeli mebusu doktor General Ziya Nurinin 

diktan sonra 21 kanunuevvel pazartesi giinU toplanil-
mak tizere inikad bitirildi. 

Baskan Vekili Katib Katib 
Tevfik Fikret Silay Kiitahya Canakkale 

Na§id Ulug Ziya Gevher Etili 

vekaletinde (Zat i§Ierinin son tetkik mercii enciimeni) 
teskili hakkindaki 2515 sayili kanunun tefsirine dair 
takriri (4/35) (Dahiliye, Adliye ve Milli Miidafaa en
ciimenlerine) 

Mazbatalar 
5 — 1936 yih muvazenei umumiye kanununa bagh 

bazi daire biitgelerinde 351 219 lirahk miinakale ya
pilmasma dair 1/648, 1936 mali yih muvazenei umu
miye kanununa dahil bazi daire biitqelerinde degislk-
lik yapilmasma dair 1/652 sayili kanun layihalarile 
tdare Heyetinin, Biiyiik Millet Meclisi 1936 yih biit-
cesine 22 430 lirahk tahsisat konulmasma dair 2/36 
ve Divani muhasebat 1936 yih biitQesinde 600 lirahk 
miinakale yanrlmasina dair 2/37 sayili kanun teklif. 
leri ve Biit?e enciimeni mazbatasi (Ruznameye) 

Ankarada bldugiinii Dahiliye vekilliginin 12-XII-
1936 tarihli tezkersi iizerine arzederim. • 

14 - XII -1936 
Ba§vekil 
t. tnonii 

BASKAN — Aramizdan ebediyen kaybolmus. 
olan bu arkada§larin aziz hatiralarma hiirme-
ten Meclisi Aliyi bir dakika siikuta davet ederim. 

(Bir dakika siikut edildi) 

.9 — IJrfa Mebusu Alt Saib Vrsavasm beraet 
ettigi hakkinda Basvekalet tezkeresi 

Biiyiik Millet Meclisi Yuksek Reisligine 
18 - X -1936 tarihli ve Kanunlar mudiirlugii 

3/152 sayili tezkereye kar§iliktir. 
Ciimhur Reisi Atatiirke sui kast tertibinden 

2 — HAVALE EDILEN EVRAK 

B I R I N C I CELSE 
Acilma saati : 15 

BASKAN — Nuri Conker 

KATtPLER : Na§it Ulug (Kiitahya); Bekir Kaleli (Gazi Antep) 

BALKAN — Celse agilmistir. 

3 — RlYASET DlVANININ HEYETl UMUMlYEYE MARUZATI 
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suglu Urfa mebusu Ali Saib Ursavas. ve arka-
daglarcnm beraet ettikleri hakkmda Ankara 
Ciimhuriyet Miiddei umumiliginden yazildigi 
Adliye vekilliginden 8-XII -1936 tarihli tez-
kere ile birdirilen 25 - XI -1936 tarihli ve 3/5386 
numarali tezkerenin bilece sunuldugunu arzeyle-
rim. 

Ba§svekil 
1. Inonii 

Ankara C. Miiddei umumiliginin 25 - XI - 1936 
gun ve 3/5386 sayili yazisi ornegidir 

Yiiksek Adliye vekilligine 
Atatiirke sui kasd igin silahli cemiyet teskil 

1 — Hiird mebusu Mahmiul Hoy damn tesrii 
masuniy etinin kald/iri Imasi hakkmda Bas vekdle t 
tezkercsi ve Adliye ve, Teskildh esasiye eneumen-
Urinden miirekkeb Muhtelit en rumen mazbatasi 
(3/213) [ l j 

BASK AN — §fimdi vefati haberile muteellim 
oldugumuz Siird mebusu Mahmud Soydanm 
masuniyeti tesriiyesinin refine dair bir mazbata 
vardir. 

Bu hususta tayini muameleye mahal kalma-
mistir. Makami riyaset icabi kanunisini yapa-

J — tiurayi devlette acik bulunan azalik icin 
intihab yapihnasi hakkmda Basvekdlet tezkeresi 
ve Adliye ve Daliiliye encumenlerinden murek
keb Muhtelit encihnen mazbata si (3/305) |2] 

BALKAN — Bos bir azalik igin ug namzed 
gbsterilinistir. Bunlardan birini intihab buyu-
rarak reylerinizi istimal buyurunuz. 

Miizakere edilen maddelere gegiyoruz. 

3 —• Subay ve askeri menmrlarin tekawlu 
icin rut be ve sinifluriua yore tayin ohman yas
lari bildiren 2272 sayili kanunun degistirihnesine 
dair kanun layihasi ve Milli Mudafaa en rumen i 
mazbatasi (1/593) |3] 

Subay ve askeri memurlarm tekaiidii igin si-
niflanna gore tayin olunan yaslari bildiren 

kanun 

MADDE 1 — Biitun subay ve askeri memur-
lardan asag:daki maddelerde gbsterilen yaslari 
bitirenler Lizmete muktedir olsalar dahi rizala-
rma baki.Fiaksizm tekaiid edilirler. Bu suretle 

11 ] 14 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
12] 24 sayili basmayazi zaptm sonundadir. 
[3] Birinci muzakeresi 11 nci inikad zaptm-

dadir. 
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ettikleri iddiasi ile suglu Urfa saylavi Ali 
Saib Ursavas ve arkadaslan hakkmda Ankara 
ago* ceza mahkemesinde yaprian durusma so-
nunda; suglularm ciimlesinin beraetlerine dair 
verilen 17 - II - 1936 gun ve 39 sayili karar me-
muriyetimiz tarafmdan temyiz edilmekle bittet-
kik Temyiz birinci ceza dairesinin 22 - I I -1936 
gun ve 3816/970 sayili ilami ile bozularak iade 
edilmesi uzerine yapilan durusma sonunda; 

Eski hiikiimde israra dair verilen 16 - VII -
1936 giinlii kararm katilesmis oldugu malumat 
husulii igin arzolunur. 

Ankara C. M. Umumisi 
B. Arikan 

caktir. 

2 — Genel kurmay sifre subayt piyade yilz-
basisi Cevad hakkmda Zat isleri son tetkik mer-
cii enciimeninin vermis oldugu kararm 2515 
sayil% kanunun 4 ncii maddesine tevfikan tetki-
kma dair Basvekdlet tezkeresi ve Milli Mudafaa 
enewneni mazbatasi (3/286) |1] 

BALKAN — Milli Mudafaa encumeni maz
batasi hakkmda mutalea var mi? Mazbatayi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

tekaiid edilenler 1076 sayili ihtiyat subay ve 
askeri memurlar kanunu hulriimlerine tabidir. 
Mezkur kanuna tevfikan hizmete almdiiklari 
zaman kendi riitbe ve smiflarmdaki muvazzaf 
subay ve askeri memurlarm almakta olduklari 
muhassasati alrrlar. 

BALKAN — ikinci miizakeresidir. Tadilna-
me yok. Birinci maddeyi aynen kabul edenler ... 
Etmeyenkr ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Yarsubaylar, astegmen ve teg-
menler igin hizmet edecekleri azami yas (krrk 
bir), yiizbasi ve onyuzbasilar igin (krrk alti), 
binbasilar igin (elli iki), yarbaylar igin (elli 
bes), albaylar igin (elli sekiz), tuggeneral, 
tiimgeneral, tugamiral, tiimamirallar igin (alt-
mis), korgeneral, orgeneral, koramiral, oramiral-
lar igin (altmis bes), maresal ve biiyiik amiral-
lar igin (altmis sekiz) dir. 

BALKAN — Tadilname yok. Maddeyi aynen 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Askeri memurlarm hizmet ede
cekleri azami yas (altmis) tir. Yalniz altmci, 
yedinci ,sekizinci smiflar ile memur muavinleri-
nin azami yaslari (elli bes) tir. 

[1] 21 sayih basmayazi zaptm sonundadir, 

4 — MtJZAKERE EDiLEN MADDELER 

5 — SECIMLER 
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BALKAN — Tadilname yok. Maddeyi aynen 

kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmi^tir. 

MADDE 4 — 12 haziran 1933 tarih ve 2272 
sayili kanun miilgadir. 

BA§KAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmi^tir. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden 
muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 6 — Bu kanun hiikiimlerini icraya 
Milli Mudafaa vekili memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

4 — Posta, telgraf ve telefon idaresi te§kildt 
ve vazifelerine dair olan kanuna ek kanun layi-
hasi ve Butge encumeni mazbatasi (1/601) [1]. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi te§kilat ve va
zifelerine aid 2822 sayili kanunun bazi madde-

lerinin degi§tirilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon ida
resi tegkilat ve vazifelerine aid 2822 sayili ka
nunun (13) ncii maddesi a§agidaki gekilde de-
gi§tirilmi§tir: 

(Hesab i§leri miidiirlugii; bu idarenin hesab-
larmi muhasebei umumiye kanunu hukiimle-
rine gore yurutmekle miikellef olup bir miidiire 
bagli; butge, hesabat, tetkik ve takib §ubelerile 
merkez muhasibliginden ve ta§ra mesul muha-
sibliklerinden miirekkebdir. Miidurii Maliye 
vekaletince tayin olunur). 

BA§KAN — Ikinci miizakeresidir. Tadil
name yoktur. Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmigtir. 

MADDE 2 — Mezkur kanunun 25 nci mad-
desine bagli bir numarali cetvelin levazim ve he
sab isleri miidurliikleri kisimlan bu kanuna 
bagli cetvelde gosterildigi §ekilde degi§tirilmi§ 
ve vilayetler kismina da yine bu cetvelde dere-
ce, aded ve maa§lari gosterilen memuriyetler 
ilave edilmigtir. 

BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Mezkur kanunun 28 nci mad
desi agagidaki §ekilde degi§tirilmi§tir: 

(Maa§ miktarlan her sene biitgesile hususi 
nisbetler dahilinde tesbit olunan hat ba§baki-
ci ve ba§muvezzi ve hat bakici ve muvezziler 
(1) numarali kadro cetveline dahil olmayip 

[l]Birinci miizakeresi 14 ncii inikad zaptm-
dadir. 
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hususi bir smif te§kil ederler. 

Bunlar hakkmda da 25 nci maddenin 2, 3 
ve 4 ncii fikralan hiikiimleri tatbik olunur). 

BALKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil-
mi§tir. 

MADDE 4 — Bu kanun 31 - XII -1936 ta
rihinden muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hiikiimlerini icra
ya Nafia vekili memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Kanunun heyeti umumiyesi agik reye arze-
dilmi§tir. 

5 — Siimer bank sermayesine 42 milyon lira 
ildvesine dair olan 2580 saytli kanuna ek kanun 
layihasi ve tkttsad ve Butge encilmenleri maz-
batalan (1/424) [1]. 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
soz isteyen var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Maddelere gegilmesi kabul edilmis
tir. 

Siimer bank sermayesine 42 000 000 lira ilave-
si hakkindaki 2580 sayili kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 5 temmuz 1934 tarih ve 2580 
sayili kanunla Siimer bank sermayesine ilave 
olunan 42 000 000 liraya 3 500 000 lira daha 
ilave olunmustur. 

BALKAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
mi§tir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ila
ve olunan para 1937 mali yilmdan itibaren her 
yil biitgesine liizumu kadar tahsisat konmak ve 
nihayet iig senede kapatilmak iizere Hazinece 
bankalardan birinden kredi veya hesabi cari 
suretile temin olunur. 

EMlN DRAMAN ( Yozgad ) — Bir sual: 
«Hazinece bankalardan birinden kredi veya he
sabi cari suretile temin olunur» deniliyor. Bu 
(Birinden) kelimesi kaydi ihtirazi olarak mi 
konmugtur? Degilse kaldinlmasi lazimdir. Ya-
ni bir bankadan 3,5 milyon liralik kredi temin 
edilemez de iki veya iig bankadan ternin edile-
bilir. Bunu demek istiyorum. 

BUTQE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— (Birinden) kelimesini kaldirmakta mahzur 
yoktur. 

BA§KAN — (Birinden) kelimesini kaldira-
rak (Bankalardan kredi veya...) Maddeyi bu 

[1] 25 sayili basmayazi zapttn sonundadir. 
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guretle reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 3 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasina Maliye 
ve Iktisad vekilleri memurdur. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmi§tir. 

Zamamnda ikinci miizakeresi yapilacaktir. 
Jjfurayi devlette miinhal bulunan azahklar 

igin yapilan intihabm tasnifi arasi igin arka-
da§lan segiyoruz: 

Seniha Hizal (Trabzon), Dr. Hulusi Altag 
(Aydm), Arif Akyiiz (Qoruh). 

6 — Tahranda yapilacak sefaret binalarile 
tefri§ati Jiakki7ida kanun layihasi ve Biltce encil-
meni mazbatast (1/565) [1]. 

BASKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda soz 
isteyen var mi?. Maddelere gegilmesini kabul 
edenler.. Etmeyenler. Maddelere gegilmi§tir. 

Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefri-
§ati igin taahhiid icrasi hakkinda kanun 

MADDE 1 — Tahranda yapilacak kislik ve 
yaalik iki sefaret binasi ingaat ve tefri§ati igin 
1937 mali yili biitgesine konulacak tahsisattan 
odenmek uzere 100 000 liraya kadar taahhiid 
icrasina Hariciye vekili mezundur. 

BASKAN — Madde hakkinda soz isteyen 
var mi?. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 2 — Bu kanun ne§ri tarihinden mu-
teberdir. 

BASKAN — Kabul edenler. Etmeyenler. Ka
bul edilmisjjtir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikumlerini icra-
ya Maliye ve Hariciye vekilleri memurdur. 
BASKAN — Kabul edenler... Etmeyenler.. Ka

bul edilmi§tir. 
Kanunun ikinci miizakeresi vaktinde yapila

caktir. 

7 — 22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayili ka
nunun ikinci maddesinin tudili hakkmdaki 2444 
numarah kanunun birinci maddesinin degistiril-
mesine dair 1/568 sayili kanun layihasile Gumii-
sane niebusu Edib Servet Toriin, 2442 sayili ka
nunun 1 nci maddesinin G fikrasinin tefsirine 
dair 4/13 sayili takriri ve Iktisad, Maliye ve 
Biltce encumenleri mazbatalan [2]. 

[1] 26 sayili basma yazi zabhn sonundadir. 
[2] 27 sayili basrnayazi zaptin sonundadir. 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkinda 
soz isteyen var mi? 

KEMAL KUSUN (Maras) — Bu tadil gok 
yerindedir. Qunkii biitiin arzularimiz memle
kette miimkun oldugu kadar maden komuriinun 
ucuza mal edilmesidir. Bunun kabuliinii Yiik-
sek Meclisten rica ederken ayni kanunun ikinci 
maddesinin de tadiline ihtiyag oldug-unu arzet-
mek isterim. Memlekette yanyana galzsan ve ayni 
isi goren fabrikalardan bir kismi elektrikle, bir 
kismi da enerji mihanikle yani istim ve sair 
kuvvetlerle galisryor. Elektrikle temiz ve mo
dern bir seMlde galisanlar agir bir vergiye tabi 
tutuluyorlar, memleketin havasmi, suyunu, sih-
hatini ihlal eden istim maMneleri ise bu ver-
giden miistesnadir. Senede her biri 8 - 10 bin 
hatta 15-20 bin lira vergi veren elektrikle mii-
teharrik fabrika sahibleri, ayni isi yapan ra-
kibleri karsismda tabii duramadiklari igin elek-
trikten sarfmazar etmege mecbur olmuslar ve 
maMnalarmi istim iizerine kurmaga karar ver-
mislerdir. Bir kismi bunu yapmis. Mesela; ug 
dort sene evvel Ankarada senede bir milyon 
kilovat sarfeden bir fabrika 20 - 25 bin lira 
vergi vermektense makinalarmi tadil etmis, 
elektrikten sarfi nazar etmistir. Bu suretle 
memleketten bir gok paralar beyhude yere gi-
kip gitmistir. Digerleri de bunu yapmak uze-
redir. 

Bendeniz gegen sene Iktisad vekili ile go-
riistum, gok tesekkiir ederim, benim fikrime ta-
mamen istirak ettiler. 

Maliye vekili ile de gorustiim, tesekkiir ede
rim, fikrimi kabul ettiler. Fakat nedense, her 
halde Maliye vekili olmak sifatile, bu iki, ug 
yiiz bin lira varidattan bir tiirlii vaz gegmediler. 

Arkadaslar; gok rica ederim, bugiin Ciimhu-
riyet Hiikumeti ve onun istinad etmi^ oldugu 
Yiiksek Meclis bir zamanlar Cumhuriyet Hazi-
lesinin bel kemigi olan ve miktari milyonlara 
'raran asari bir hamlede silip atmi§tir. Binaen-
aleyh miktari 200 000 i bulmayan ve sanayie 
muthis bir engel olan bu verginin de kaldiril-
masmi rica ediyorum. 

MALlYE V. FUAD A^RALI (Elaziz) — 
Muhterem arkadasimizm mevzubahsettigi, sana-
yide kuvvei muharrike olarak kullanilan elek-
trik iizerindeki istihlak resminin mahzurlari na-
zan dikkate almmistir. Bunun iizerine yapilan 
tetkikler hitama ermistir. Hazrrlanan teklif 
yakmda gelecektir. Portesi 1 milyona yakmdir. 

Arkadaslarimin tarizlerine karsi da sunu 
soyleyeyim ki, Maliye, sanayie yardrni husu-
sunda milyonlara balig olan yardnni yapmistir 
ve yapacaktn* da (Alkislar). 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Bu 
kanunda, zikredilen, ocaklara verilen elektrik
ten riisum almmali midir, almmamali midir, 
meselesi benim ihtisasim dahilinde degildir. 
Yalniz goriiyorum M, eldeki kanun tezadla do-
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ludur. Biz bu elektrik iizerine riisumu nigin 
koyduk? Dedik ki; en muhtag koye giden pet
rol ve benzinden madem ki istihlak resmi ali-
yoruz, en kolay ve ucuza mal olan elektrik ni
gin bundan mustesna olsun. Mademki istihlak 
resmi alryoruz, bilhassa ocaklar gibi bir gok 
yerlerde en kolay ve ucuza malolan elektrik 
neden bundan dolayi istisna edilsin. Zannederim 
esas resmin konulmasmm sebebi budur. §imdi 
bir takrm ocaklardan, ihracati teshil, kar etme-
yen ocakliari himaye ve saire gibi bazi mak-
sadlarla resmi kaldirryoruz, giizel. Himaye sis-
temi, ocaklarm kazanmasi, madenin inkissafi bi-
rer meseledir. Bunlari tesvik igin belki prim 
ve saire gibi yollar da vardir. Fakat bilhassa 
Biitge encUmeninin nazari dikkatine su noktala-
n arzetmek isterim : 

Kanunun basinda deniyor ki, (Hususi idare-
lerin ve belediyelerin kanunen isletmek mecbu-
riyetinde bulunduklari dariilaceze, hastane, 
mekteb, itfaiye gibi ... yarim resim almir). 

Dariilacezeden resim almmasma muvafakat 
ediyorum, amma bu gibi miiesseselerden toazisi 
milyon kazanir, bazisi hig kazanmaz. Arada 
bir tezad vardir. Eger kanunda bir hata mev-
cudsa bunu duzeltelim, fakat igtimai biinyemize 
yardrmi da hig bir zaman ihmal etmeyelim. 
Elektrik riisumu, frejenero meyanina dahil olan 
depodan almmaz, fakat benim depomdan almir, 
bu nasil olur? Benim kbmiir ocagimda elektrik 
vardir, ben resim veririm. Nitekim en fakir bir 
koye giderseniz goriirsiiniiz ki orada be§ nu-
mara petrol lambasi yakan bir kbylii de resim 
verir. Diger taraftan kazanan miiessese re
sim vermiyor. Bu tezadi ben anlamadim. Her 
halde Biitge enciimeninin bu tezadi benim ka-
famdan gikaracak muhik tafsilatina intizar ede-
rim. 

MALIYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 
Mevzubahs olan tadil yalniz, maden ocaklari-
nin mii§temilatina da §amil olup olmayacagi 
noktasidir. Diger buyurduklari noktalar esa-
sen maddede mevcuddur. Hig bir yeri degi§-
memi§tir. Elimizdeki kanunda, maden ocak-
lari bu istihlak resminden mustesnadrr, deni
yor. Maliye buna istinaden yalniz ocak dahi-
lindeki elektrigin istihlak resminden muafiye-
tini ve diger yerlerin resme tabi oldugunu id-
dia etmi§ti. §irket buna kar§i Sjfurayi devlete 
miiracaat etti ve §>urayi devlet bize hak ver-
di. Ancak maden i§letmesini te§vik ve teshil 
hususunda bu muafiyetin yalniz ocaga hasri 
ve ocak mii§temilatmdan olan izabehane ve tas-
fiyehane gibi yerlere dahi te§milinin lazime-
den oldugunu Iktisad vekaleti teklif etti. He-
yeti Hiifcumet te buna i§tirak etti. Onun bu 
noktalara tesmili noktasindan bunlari yazmak 
suretile maddeyi getirdik. Diger buyurduklari 
noktalar tamamile eski maddede mevcuddur. 

Petrol noktasma gelince; bilmiinasebe §u-

nu da arzedeyim ki, koylulerimize - ki zaruri 
ihtiyaglarmdandir - bunu hafiflettirmek igin 
miihim miktarda vergi tenzilati hakkmda ha-
zirlamakta oldugumuz kanun yakmda takdim 
olunacaktir. 

KEMAL KUSUN (Mara§) — Gegen sene bu 
vergiyi kaldirmak hususunda Hiikumetin te-
mayiiliinii fabrikacilara soylemi§tim. Onun igin 
bu giin bunlar Yiiksek Meclisin, yiiksek kara-
rini bekliyorlar. Eger menfi bir neticeye ikti-
ran ederse bunlar, tamamen makinelerini de-
gi§tireceklerdir. Qiinkii vergiye tahammiil ede-
miyorlar. Memleketten bir gok para gika-
caktir. Mademki maden ocaklarmdan alinan 
elektrik resminden vazgegilmi§tir, bundan da 
vazgegelim. Hazineye bir zarar gelmeyecektir. 
Takririmin kabul edilmesini rica ederim. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Sa-
ym Maliye vekilinin buyurduklari dogrudur. 
Fakat ben de bu kamiivu okudum ve (0) fikrasi-
nin neye taalluk ettigini bilerek kiirsiiye gik-
tim. Ben diyorum ki, Biitge enciimenimiz ve 
sonra bu kanunun gegtigi Maliye ve Ekonomi 
enciimenleri boyle miihim bir tadil geldigi za
man ayni fikranin igerisinde, burada Dariila
ceze de bulundugu igin buraya dikkat etmeli 
idiler ve bu da tadil edilmeli idi. Maliye ve-
kili dediler ki; tenzilat tabii olacaktir. Biz 
burada tenzil degil, kamilen kaldirryoruz. 
Hatirmizdadir, iki sene evvel, ekmegi iigiite-
cek §u veya bu degirmenler iizerinde ne uzun 
miizakerelerde bulunduk. Fakat bu tenzilata o 
zaman Maliye vekili muvafakat etmedi. Bili-
yorsunuz, bu ne kadar miihim bir mesele ol-
du ve Meclis bununla giinlerle ugragti. Miisa-
ade buyurursaniz enciimen bu tezadi benim ka-
famdan gikarsm. Yahud da bir takrir verece-
gim. Boyle, Dariilaceze ile, mekteb gocugunun 
elektrigile ugra§maya]im. Ook rica ediyorum. 
Enciimen bu tezadi kafamdan gikarsm. 

BtTTQE ENCtJMENi M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Demin Maliye vekili arzettiler. 
Mesele miinhasiran §udur: istihlak vergisi ka-
nununun koydugu resimlerin ne tezyidi, ne ten-
zili, ne de tahfifi mevzuu bahistir. Ne de iizerinde 
baska tiirlii bir tadilat yapmak mevzuu bahistir. 
Munhasiran maden ocagi isletenler kendilerine 
taalluk eden ahkamin sureti tatbiki hakkinda te-
reddiide dii§mii§ler ve Maliye vekaletile Devlet 
§urasina miiracaat etmi§ler. Devlet §urasmin ver-
digi karar kendilerini tatmin etmemi§. Maliye 
vekaleti bu kanunda her hangi bir tavzihat yap
mak igin sizden salahiyet almak suretile kanu
nun bu fikrasinda bu hiikmiin tevsii hususunda 
Meclise miiracaat etmi§. Usuliimiiz icabi, ka
nunun bagmdaki fikranin aynen buraya ahn-
masi lazim geldi. Bu itibarla enciimen, bu vergi-
ler yerindedir, yahud azdir, diye iizerinde te-
vakkuf etmedi. Nitekim Iktisad encumeni de 
tevakkuf etmedi?. Bunu enciimen, birazda sala-
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hiyeti haricinde gordii Qiinku bunda yapacagi-
miz her hangi bir tadilatin Hazine varidati iize-
rinde ne gibi bir tenzilati mucib olacagini tak-
dir etmek enciimen igin kabil degildi. Veya-
hud ba§ka miiesseseler igin ne yolda bir emsal 
teskil edecegini kestirmek miimkiin degildi. Bu 
temayiilunuzu nazari dikkate alan Maliye veka-
leti, eger bunu tetkik ederken maddenin diger 
fikralan hakkmda da bazi tadilati liizumlu go-
riirse o zaman bir kanunla gelir. Enciimenimiz 
bu fikra iizerinde kendi kendine tetkikat ve ta-
dilat icrasma kendisini salahiyetli bulmadi. 

MAZHAR MtJFlD KANSU (Denizli) — Ya-
ni birinci maddeyi tadil ediyorsunuz.. 

BUTQE ENCUMENt M. M. SIRRI DAY 
(Devamla) — «G» fikrasmin alt kismmi degisti-
riyoruz; birinci kismi da formalite icabi aynen 
muhafaza ediyoruz. 

MAZHAR MUFID KANSU (Denizli) — Ka
nunun serlevhasmda falanca maddenin tadili, 
degi§tirilmesi deniyor. Simdi anlayorum ki, bu 
maddenin bir fikrasmin tadili mevzuubahstir. 

BUTQE ENCUMENi M. M. SIRRI DAY 
(Trabzon) — Evet. 

MAZHAR MUFlD KANSU (Denizli) — Ma-
r dem ki, hastane, mekteb, dariilaceze de bunu 

igindedir ve madem ki, kanunun serlevhasi da 
bu maddenin tadilini gosteriyor. Su halde bura-
ya bu birinci maddeyi tadil edecek bir kanun da-
ha mi gelecek §imdi madem ki, maddenin bir kis-

' mi tadil ediliyor, bbiir kismmi da tadil etmek 
i§in enciimen geri alsin. Yoksa buyurduklari gi-
bi, birinci maddenin tadili hakkmda bir kanun 
daha gelirse nasil olur bilmiyorum. 

BASK AN — Kanunun ciimlesi hakkmda ba§-
ka bir miitalea var mi?. 

ZlYA GEVHER ETtLI (Qanakkale) — Tak-
rir veriyorum ve takririm hakkmda da soz is-
tiyorum. 

SIRRI igOZ (Yozgad) — Usui hakkmda 
soyliyecegim. 

Enciimen kanunun tefsirini kanuna tebdil 
edebilir. Memur oldugu bir fikra icin bir mad
deyi boydan boya tadil edemez. Eger takrir 

r kabul edilir de enciimene giderse, bunun igeri-
sine dariilaceze gibi Hilaliahmerin, Himayeietfa-
lin, Tayyare cemiyetinin de girmesi lazrmdrr. 
Binaenaleyh, takririn reddini teklif ediyorum. 

ZtYA GEVHER ETtLt (Qanakkale) — Ace-
leniz nedir, takrir bir defa okunsun. 

BASKAN — Kanunun ciimlesi iizerinde mii-
zakere cereyan ediyor. Maddelere gegilmesini 
kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere gegil-
mistir. 

Dahili istihlak vergisi kanununa ek 2442 nu
marali kanunun birinci maddesinin (G) fik-

rasmi degistiren kanun 

MADDE 1 — Dahili istihlak vergisi kanu-

| nuna ek 2442 numarali kanunun birinci madde
sinin (G) fikrasi asagida yazili sekilde degisti-
rilmistir : 

G - Hususi idarelerin ve belediyelerin kanu-
nen tesisi ve isletmek mecburiyetinde bulunduk-
lari dariilaceze, hastane, mekteb, itfaiye gibi 
amme hizmetlerine miiteallik miiessesatinda is
tihlak edilen elektrik ve havagazmdan yari re-
sim almir. 

Belediyelere aid sokak ve caddeler tenvirati 
ile niifusu on bine kadar olan kasabalardaki 
elektrik sarfiyati bu resimden istisna edilmistir. 
Ancak resme tabi bir mahaldeki umumi sebe-
keden cereyan alan kasabalar halkmm ve smai 
miiesseselerin istihlakati resme tabidir. 

Maden ve kbmiir ocaklarmm igerisinde bu-
lunan bilciimle tesisat, alat ve edevatta ve bu o-
caklardan gikarilan cevherleri eritme, yikama, 
kurutma ve temizlen eye veya bunlara benzer 
muamelelere tabi tutarak kiymetlendirmeye ya-
rayan hartci tesisatta ve kuvvei muharrike mer-
kezlerile kompresbr ve vantilatorlerle ve cev-
herlerin muhafazasmda kullanilan depo, ambar 
ve harmanlarda ve cevherlerin ocak iglerinden 
muhtelif muamele yerlerine ve iskelelere tasm-
masmda ve tahmil iskelesindekiler de dahil ol-
mak iizere tahmil ve tahliye islerinde kullani
lan vasrtalarda ve yukanda bahsi gegen tesisat 
ve vasitalarm tamir edildikleri atelyelerde ya-
pilan elektrik sarfiyati dahi resimden miistes-
nadrr. 

Vaporlar ve simendifer katarlarile hareket-
leri sirasinda elektrik istihsal eden zatiilhareke 
vasrtalar da bu resimden istisna olunmustur. 

BASKAN — Miizakeresi iizerinde bulundu-
gumuz kanun, dahili istihlak ve elektrik istih-
laki hakkmdaki kanunun birinci maddesinin 
(G) fikrasmm tadiline dairdir. 

Takrirler vardrr, okuyoruz: 

Yiiksek Baskanliga 
Sanayide sarfedilen elektrikten istihlak ver-

gisinin almmamasmi teklif ederim. 
Maras mebusu 
Kemal Kusun 

Yiiksek Baskanliga 
Birinci fikranm, yarim resim almrr yeri-

ne, resim almmaz seklinde degistirilmesini tek
lif ederim. 

Qanakkale 
Z. Gevher Etili 

ZtYA GEVHER ETtLI (Qanakkale) — 
Takririm hakkmda soz istiyorum. 

| BALKAN — Posta, telgraf ve telefon ida-
I resi teskilat ve vazifelerine dair kanuna ek ka

nuna reylerini vermiyenler versinler. Rey top-
lama muamelesi bitmistir. 

ZlYA GEVHER ETtLI (Qanakkale) — Ar-
kadaslar, goniil isterdi ki bu kanun bastan 
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asagi tadil edilsin. Hakikaten Hiikumet bunu 
alsm ve bu kadar imihim olan, gerek biitgeye 
taalluku ve gerek halka agn* bir yiik olmasi 
dolayisile bunu bastan asagi iyi bir sekle koy-
sun. 

Gbruyorum ki bunun imkani yoktur. Maliye 
vekili buna asla razi olmayacaktir. 

KEMAiL KUSUN (Maras) — Bu hususta 
evvelce Maliye vekili sbz verdi. 

ZlYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — 
Buradaki vaziyetlerinden razi olmryacaklarmi 
anliyorum. Para kazanan ve kazananlardan da 
adam akilli kazanan miiesseselerden esirgeme-
digimiz her hangi bir iyiligi hastane, darula-
ceze gibi btitiin insani hislerimizi tahrik eden 
miiessesata te§milinden ba§ka bir §ey istemi-
yorum ve gok rica ediyorum, bir yandan pa
ra kazanmaga matuf olan miiessesata verdigi-
miz bu lutfu, bu §efkat miiesseselerinden esir-
gemeyelim. Takririmin kabuliinii rica ederim. 

BA§KAN — Kemal Kusunun takririni tek
rar okutuyorum: 

(Mara§ mebusu Kemal Kusunun takriri tek
rar okundu). 

MALtYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 
Arzetmi§tim, bu yolda bir layihai kanuniye 
derdesti takdimdir. Binaenaleyh bilmiyorum, 
takrir sahibi neyi kastediyorlar?. 

KEMAL KUSUN (Maras) — Mademki Ma
liye vekili vaid buyuruyorlar, bu takrir nazari 
dikkate alinsm ve mesele senelerce uzamasm. 

MALlYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) — 
Zapta gegsin: Bu igtima senesinde bu kanun 
takdim olunacaktir. 

KEMAL KUSUN (Maras,) — 0 halde tak-
ririmi geri aliyorum. 

BALKAN — Takriri, sahibi geri aldi. Za-
ten bu takriri reye koyamazdim. Qunku, sa-
nayideki biitiin elektrikten istihlak vergisini 
kaldirmagi teklif ediyorlar. Halbuki miizakere 
ettigimiz kanun bu degildir. (G) fikrasmm ta-
diline aiddir. 

(Ziya Gevher Etilinin takriri tekrar okundu). 
MALtYE V. FUAD AGRALI (Elaziz) ~ 

Ziya Gevher arkada§imizm istegi, mali porte-
de zannetmiyorum ki biiyiik bir kiymeti haiz 
olsun. Mesele tetkika §ayandir. Ancak bunu 
boylece prensib olarak kabul edersek tehlikeli 
bir yola gideriz. Qunkii vergi tenziline miiteal-
lik Hiikumetin bir teklifi yoktur. Encumen 
bunu nazari dikkate alabilir. Fakat evvelce 
burada yapilmakta olan vergi tenzili usulii 
Yuksek Heyetinizce kaldirilmi§tir. Arzulanna 
muttali olduk. Vaziyeti tetkik edelim. Pren
sib olarak bunu kabul edersek, evvelce de ar-
zettigim gibi, tehlikeli bir yol tutmu§ oluruz. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Ma
liye vekili arkada§imiz i§lerini tedvir etmek 
icin tarn politikacilik yolunu buldu. Ben de 
Maliye vekili olsam ve soyleyebilsem, bu ka

dar giizel soz soylerim. 
Mali portesi higtir, diyorlar. Maalesef mev-

zubahs ettigim miiessese bir tanedir. 7 - 8 ta-
ne de hastanemiz vardir. Mali portesi olma-
makla beraber tehlikelidir diyorlar. Eger teh
like varsa a§agida vardir. A§agida kaldirdigi-
miz riisumun mali portesi kafidir. Meclis mii-
zakereleri ve usullerimiz nizamname ile mu-
kayyeddir. Her hangi bir arkada§ vergi kal-
diramaz ve Biiyiik Millet Meclisi hayatmda 
bunu yapmami§tir diye nizamname ile teessiis 
eden bir hakki boyle olmasin da §6yle olsun 
diye Maliye vekili reddedemez. Benim takri-
rim enciimene havale edilir ve orada miizake
re edilir. Mazbatasi Meclise gelir. Meclisin 
nizamname ile teessiis eden bir hakki vardir. 
0 nizamname dairesinde hareket olunur. Yoksa 
onun ne yolda olmasi icab ettigini Maliye vekili 
soyleyemez. Ben takrir verdigim zaman nizamna-
meye gore, Meclis kabul ederse, bu takririm 
aid oldugu enciimene gider, orada miizakere olu
nur ve yine buraya gelir. Oyle degil mi?, (dyle 
sesleri). Ben bunu bilirim. Yoksa tehlike nere-
den geliyor? bir dariilaceze ile iig hastaneden 
mi?. Binaenaleyh Biitge enciimeninin, bilhassa 
Maliye vekilinin §ef katine miiracaat ederim, tak
ririm kabul edilsin ve fikra (Yanm resim almir) 
yerine (Resim alinmaz) §eklinde gelsin. 

MALtYE VEKlLt FUAD AGRALI (Elaziz) 
— miisaade buyururmu sunuz?. 

§urada Maliye vekili esasma muteriz olma-
digi bu meselede, Maliye vekaletinin sifatmdan 
midir nedir?. Samimiyetine inandiramiyor ve 
politika yapmi§tir, deniyor. Binaenaleyh tekrar 
ediyorum, zabta gecsin: bunun portesi miihim 
degildir, tenzilata raziyim. Eger Umumi Heyet 
kabul ederse bunu enciimene verelim, tekrar 
dusunulsiin. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — Ziya 
Gevher denilen arkada§m, i§inizden her hangi 
bir ferde, Maliye vekili de dahil oldugu halde, 
gayri samimi diyebilecegini kabul eder misiniz? 
Asia. Ben biitiin Meclis namina kendimde bu cii-
reti gorerek derim ki, ben bbyle bir §ey soyle-
medim. Maliye vekili politika yapar i§ini yii-
riitmek i^in. Ben Maliye vekili olup ta bunu soy-
liyebilseydim, hakikaten biiyiik bir muvaffaki-
yet sayardim. Sonra Maliye vekili bu meseleyi 
hiq olmazsa enciimene kadar gotiirmek sizin 
muvaffakiyetinizdir, ondan sonra sizinle bera-
berim diyor. 

Burada konu§urken boyle laflardan uzak ka-
lalim. Bizim samimi olan bir §eyimiz vardir. 
0 da yalniz vicdanimizdir, elimizi vicdanrmiza 

koyar oyle soyleriz. Burada her soylenen sey sa-
mimidir. Benim soziim kadar Maliye vekilinin 
ve buraya her arkadasm sozii samimidir . 

Onun igin gocenmiyelim. Her zaman §eker gi
bi olan Maliye vekilimiz bazan biber gibi burada 
laf soyluyor. 
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Arkada§lar son olarak rica ediyorum. Bu 

vicdan borcumuzu yapakm. Bilhassa Butge en-
ciimeninin bunu nazari dikkate almasmi rica 
ediyorum. Eger bir itirazi varsa enciimen soy-
lesin. 

(Qanakkale mebusu Ziya Gevher Etilinin tak-
riri tekrar okundu). 

BASKAN — Bu takriri nazari dikkate alan-
lar.. Almayanlar.. Takrir nazari dikkate almmi§-
tir. 

Takriri enciimen tezekkur eder ve yeni bir 
madde hazirlayarak Heyeti Umumiyeye sevke-

der. 
Surayi devlette bo§ azalik igin yapilan inti-

hapta Faruk Ulug 156; Talat Balkir 35 ve Ibra
him Ali 14 rey almi§lardir. Bu suretle §urayi 
devlet azaligma 156 reyle Faruk Ulug segilmigtir. 

Posta, telgraf ve telefon idaresi te§kilat ve 
vazifelerine dair olan kanuna ek kanun layiha
sma (222) zat rey vermi§tir. Muamele tamamdir. 
Kanun (222) reyle kabul edilmi§tir. 

<?ar§amba giinii saat 15 de toplanilmak iizere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 16 

Pasta telgraf ve telefon idaresi teskilat ve vazifelerine dair olan kanuna ek kanun layihasma veri-
len reylerin aetieesi 

(Kanun kabul edilmistir) 

Afyon Karahisar 
Berc Turker 
Ceinal Akgm 
tzzet Akosman 
Mebrure Goneng 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Dr. Taptas 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Mii§fik Aya§li 
Rasim Aktar 

Antalya 
CelaJ Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tiirkan Ba§tug 

Aydm 
Dr. Hulusi Alata§ 
Nuri Goktepe 
Tahsin San 

Aza adedi : 399 

Reye istirak edenler : 222 

Kabul edenler : 222 

j Reddedenler : 0 

Miistenkifler : 0 

Reye if tirak etmeyenler : 174 

Munhaller : 3 

[Kabul edenler] 

Balikesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyiivek 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha G6k§ul 

Bayazid 
Halid Bayrak 

Bilecik 
Dr. Gl. Besirn Omer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Ismail Hakki Uzmay 
Mitat Dagdemir 
§iikru Giilez 

Bursa 
Atif Akgiig 
Dr. Galib Kahraman 
Esad Sagay 
Patin Giivendiren 
M. Fehmi Gerc,eker 

Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 

Qanakkale 
Hilmi Ergenelj 
§iikrii Ya§m 
Ziya Gevher Etili 

Qankiri 
Fazil Nazmi Orkun 
Mustafa Abdiilhaiik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Fuad Bulea 
Hasan Cavid 

(Jorum 
Ali Riza Ozene, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 

Nabi Riza Y'lldirim 
Denizli 

Gl. §efik Tiirsan 
Mazhar Miifid Kansu 
Yusuf Ba§kaya 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Ru§tii Bekit 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
§eref Aykut 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Samih li ter 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

— 71 — 



Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
S,ukru Ko^ak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
tstamat Ozdamar 
Osman I§m 

Gazi Anteb 
AH Kilic. 
Bekir Kaleli 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
Gl. Ihsan Sokmen 

Gumu§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
§evket Erdogan 

tgel 
Einin Inankur 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Dr. Tugamiral Hakki 
^inasi Erel 
Fakihe Gym en 
Hamdi Giirsoy 
Hayrullafo. Ergin 
Sadettin Uraz 
Ya§ar Yazici 
Ziya Karamursal 

tzvnir 
GL Kazim tnang 
Hiisnii Qakir 
Kamil Dursun 
Eahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
§iikrii Saracoglu 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
tbrahim Demiralay 
Miikerrem tlnsal 

I : 15 
Kars 

Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kiintay 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamac, 
Sami Erkman 
§erif Ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalac. 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Salih Turgay 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odul 
Ziihtii Akin 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
Hazim Borekgi 
Lutfi Miifid Ozdes. 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ragib Akca 
Sal ah Yargi 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag 
Mustafa Eken 
Mustafa Hal id liner 
Tevfik Fikret Silay 

Kiitahya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Ibrahim Dalkilig 
Na§id Ulug 
Omer Dine, 
Receb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 

21-12-1936 0 : 1 
Emrallah Barkan 
GL Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zaber 
Mihri Pekta§ 
Osman Taner 

Manisa 
Kazim Nami Dnru 
Kenan Orer 
Osman Er§in 
Tahir Hitit 
Ya§ar Ozey 

Mara§ 
Alaeddin Tiridoglu 
Kemal Kusun 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Edib Ergin 
Osman Dinger 
Riza Erten 

Mugla 
Dr. Hiiseyin Avni Er-can 
Hiisnii Kitabci 
Nuri Tuna 
Sjikrii Kay a 

Mu§ 
§evki Qiloglu 
Siikrii Ataman 

Nigde 
\)v. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas, 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirri Tarcan 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
LHem Tuncel 
Meliha Ulas. 
Memed Ali Yiiriiker 
Ru§eni Barkin 
Ziihtii Durukan 

Sayhan 
Esma Nayman 

tbrahim Mete 
Omer Bi^er 
Tevfik Tarman 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
tlnlusi OruQOglu 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Sivas 
Ismail Memed Ugur 
Mitat Siikrii Bleda 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
Semsettin Giinaltay 
Vasfi Ra§id Sevig 

Tekirdag 
Cemil UyV^adin 
Faik Oztrak 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Hiirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Resai Eri§ken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Llalil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirri Day 
Suleyman Sirri Gedik 

Urfa 
Ali Saib Ursavas, 
I^uad Gokbudak 
GL Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 

Van 
Hakki Ungan 
Miinib Boya 

Yozgad 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Omer Evei 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Turkmen 
Rifat Vardar 
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Afyon Karahisar 
Ali Cetinkaya (Bakan) 
Haydar Cergel 
tzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Ismail Hakki Mumeu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Giindiiz 
E§ref Demirel 
Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. C.) 
Rifat Araz 
§akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Numan Aksoy 
Tayfur Sokmen 
Tevfik Arican 

Aydm 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoglu 

Bahkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kaz.m Ozalp 
(Bakan) 
Hacim Carikli 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
§ili 

Memed Demir 
Orge Evren 

Bayazid 
thsan Tav 
Tlbeydullah (Izinli) 

Bilecik 
Ibrahim Colak 
Salih Bozok 

Bdlu 
Cemal Husnu Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Cambel 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

[Beye i§tira 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
(Izinli) 

Qankm 
Hatice Ozgener 

Qoruh 
Asim Us 
Atrf Tiiziin 
Ihsan Kurtkan (Izinli) 
Ilyas Sami Mu§ 

Qorum 
tsmet Eker 
Miinir Cagil 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanh 
Emin Asian Tokad 
Haydar Riistu Oktem 
Necib Ali Kiiguka 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali C)n̂  
goren 
Tevfik Bilge 
(Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Meedi Boysan 

Elaziz 
Fazil Ahmed Aykac, 
(Izinli) 
Fuad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk (Izinli) 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Hikmet I§ik 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskiqehir 
Emin Sazak (Izinli) 
Yusuf Ziya Ozer 

> etmeyenler] 

\ Gazi Anteb j 
Gl. Ali Hikmet Ayerdem 
(Izinli) 
Nuri Conker (Oruntak) 
Remzi Giires 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Muzaffer KIIIQ 

Miinir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Gumu§ane 
Hasan Fehmi Atac, 

Igel 
Ferid Celal Giiven 
Fikri Mutlu 

Istanbul 
Abdiilhak Hamid Tarhan 
(Izinli) 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(Izinli) 

j Dr. Ne§et Omer Irdelp 
| Dr. Refik Saydam (Ba-1 
| kan) 
j Gl. Refet Bele 
' Halil Etem Eldem 

(Izinli) 

Salah Cimcoz 

Izmir 
Benal Arman (Izinli) 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rii§tu Aras 
(Bakan) 
Halil Mente§e 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yucel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Tsparta 
Kemal Unal 

Ears 
Fuad Koprulii 
Hiisrev Kizildogan 

Kastamonu 
Ibrahim Grantay 
(Izinli) 
Sitki Serif Eken (Izinli) 
Tahsin Coskan | 

Kayseri 
Nahid Kerven (Izinli) 
Resid Ozsoy 
Siileyman Demirezen 
(Izinli) 
Veli Yasm (Izinli) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Siireyya Yigit 
Kemalettin Olpak 
(Izinli) 
Nedim Bozatik 

Konya 
Ali Riza Tiirel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Ulusan (Izinli) 
Nairn Hazim Onat 
Ressam §evket Dag 

Kiltahya 
Huseyin Rahmi Giir-
pinar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

Malatya 
Dr. Hilmi AytaQ 
Ismet Inonii (Basbakan) 
Vasif Cmsy 

Manisa 
Dr. Sami Uzel (I. A.) 
Hikmet Bayur 
Kani Akeken 
Refik Inee 
Sabri Toprak (Izinli) 
Turgud Tiirkoglu 

Mara§ 
Hasan Re§id Tankud 
Memed Erten 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Hilmi Coruk 
Irfan Ferid Alpaya 
(t. A.) 

Mugla 
Yunus Nadi 
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Mu§ 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yticekok (Izinli) 

Nigde 
Ahmed Vefik Uluc,ay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Kamil Irdelp 

Ordu 
Ali Canib Yontem 

Samsun 
Memed Gime§dogdu 

Sayhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Arikoglu 

1 : 15 21-12 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 

Siird 
Hulki Ay dm 
Ismail Mu§tak Mayakon 
§evki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Hiisamettin Okan 
(Izinli) 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 
Rasim Ba§ara 

1936 0 : 1 
Ziya Ba§ara 

Tekirdag 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Gl. Sitki tike 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Danis, Eyiboglu 
(Izinli) 
Haradi tllkumen 
Mitat Aydm 

Urfa 
Behcet Giinay (Izinli) 

Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 
Muhittin Dinc.soy 

Van 
Ibrahim Arvas 

Yozgad 
Sirri IQOZ 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Esad Qakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Ragib Ozdemiroglu 
Recel) Ztihtu Soyak 

2*. B. M. M. Matbaan 



S. Sayisf: 14 
Siird mebusu Mahmud Soydanin te?rii masuniyetinin kal
dinlmasi hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve Adliye ve Te?-

kilati esasiye encumenlerinden miirekkeb muhtelit 
encumen mazbatasi (3/213) 

T.C. 
Ba§vekdlet 

Yazi i$leri mudiirlu^u 
Say% : 6/906 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Matbuat kanununun 38 nci maddesi hilafmda mezuniyetsiz olarak Ibir intihar vakasmi nesret-
mekten dolayi Tan gazetesi sahibi Mahmud Soy dan hakkinda da takibat yapilabilmesi igin tesrii 
masuniyetinin kaldinlmasi Istanbul Cumhuriyet muddeiumumiliglnee istenildigi Adliye vekilliginden 
sureti bagli 12-III-1936 tarhli tezkere ile bildirilmij ve buna aid 3 parga evrak bilece sunulmustur. 
Gereginin yapilmasmi ve sonunun bildirilmesini rica ederim. 

Basvekil 
/. Inonu 

Suret ~: x 

Tan gazetesinin 2 -1 -1936 gunltt niishasmm uguncii sayifasmda matbuat kanununun 38 nci 
maddesi hilafina bir intihar hadisesinin mezuniyetsiz ne$redilmesinden otiirii yapdan takibatta me-
sullerden gazete sahibi Saylav Mahmud Soydanin masuniyeti tesriiyesinin refine liizum hasil oldu-
gundan kanuni muamelenin ifasi Istanbul Cumhuriyet muddeiumumiliginden bildirilmis. ve bu bab-
daki yazi ornekleri birlikte takdim kilmmis olmakla muktazasinm ifasma delalet buyurulmasmi di-
lerim. 

Adliye vekili 

Adliye ve Te§kilati esasiye encumenlerinden miirekkeb Muhtelit encumen mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ad. Te. Muhtelit encumeni 30- XI -1936 

Karar No. 3 
Esas No. 3/213 

Yiiksek Beislige 

Matbuat kanununun 38 nci maddesi hilafi- takibat yapilabilmek icin tesrii masuniyetinin 
na mezuniyetsiz olarak bir intihar vakasi ne§- kaldinlmasi Bagvekaletin 14 - III -1936 tarih ve 
retmekten suglu oldugu bildirilen Siird me- 6/906 numarali tezkeresile taleb edilmis, oldu-
busu Mahmud Soydanm, bu suotan dolayi adli gundan bu i§ hakkmdaki dosya Muhtelit encii-
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mene tevdi kilmmi§ ve Dahili nizamnamenin 
178 nci maddesi hiikmtine tevfikan bu babdaki 
evrak tetkik edilmek iizere Ihzari encumene ve-
rilmifti. 

ihzari enciimenin incelemesi neticesinde 
Mahmud Soydana isnad edilen sugun, teskilati 
esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelermde 
yazili bulunan curiimler di§mda oldugu goriil-
dugiinden dahili nizamnamenin 180 nci madde-" 
sinin 2 nci fikrasi mucibince takib ve muhake-
mesinin devre bitirimine birakilmasma enciime-
nimizce oybirligi ile karar verilmigtir. 

Yiiksek Baskanliga sunulur. 
Ad. Te§. E. Muh. En. Reisi M. JVL 

Sivas Manisa 
ftemseddin Gilnaltay T. Over 

Katib Aza Aza 
Tokad Qorum Aydin 

Besai Erisken Miinur Qagil Tahsin San 

Aza 
Balikesir 

0. Niyazi Bur en 

Aza 
Kayseri 

Hasan Ferid Perker 
Aza Aza 

Balikesir Kocaeli 
0. Evren Ragib A fa 

Aza, Aza 
Erzincan Bursa 

Aza 
Denizli 

N. A. Kugilka 

Aza 
Kocaeli 

Saldh Yargi 
Aza 

Kastarrionu 
oa Dr. T. Asian 

Aza 
Konya 

A. Fir at Atif Akgiig A. Fimt Cebesoy 

(S. Sayisi;U) 



S. Sayisi:24 
$urayi devlette a?ik bulunan azalik igin intihab yapilmasi 
hakkmda Ba§vekalet tezkeresi ve Adiiye ve Dahiliye encii

menlerinden murekkeb muhtelit encumen 
mazbatasi (3/305) 

T. C. 
Basvekdlet 9 - XII - 1936 

Yazi Isleri Mudurliigu 
Sayt : 6/3998 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

§urayi devlet Maliye ve Nafia dairesi reisligine intihab dilmis olan Astm Yeginden aeilan aza-
liga miinasib bir zatin seQilmesi giirayi devlet Reisliginden yazilan 8 - XII - 1936 tarihli ve 36079 
sayili tezkere ile istenilmektedir. 

Grereginin yapdmasma yiiksek miisaadelerini riea ederim. 
Basvekil 
/. Inonii 

Adiiye ve Dahiliye enciimenlerinden miirekkeb Muhtelit encumen mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ad. ve Da. En. Mil. 10 - XII -193$ 
Muhtelit encumen 

Esas No. 3/305 
Karar No. 2 

Yiiksek Reislige 

Miinhal bulunan §urayi devlet azaligi icin 
intihab yapilmasi hakkmda Ba§vekaletin 6/3998 
sayili ve 9 - XII -1936 tarihli tezkeresi Adiiye 
ve Dahiliye enciimenlerinden murekkeb Muh
telit enciimende Adiiye ve Dahiliye vekilleri de 
hazir oldugu halde okundu. 

{•furayi devlet kanununun iiciincii maddesi 
mucibince miinhal azalik igin iig misli namzed 
secilmis. ve isimleri a§agida gosterilmi§tir: 

Faruk Ulug Sihhiye vekaleti tctimai yar-
dim dairesi reisi, 

Talat Balkir §urayi devlet basmuavinle-
rinden, 

Ibrahim Ali Sabik Vilayetler idaresi u-
mum miidiiru ve Profesor. 

Bunlardan birinin §urayi devlet azaligina 
intihabi hususunun Umumi heyete arzi icin Yiik
sek Reislige sunulur. 

Ad. ve Da. Muh. 
Kncum'en Reisi M. M. Katib 

Qorum Qanakkale Mardin 
Milnir (Jagtl $. Yami Edib Br gin 

Aza Aza Aza 
Bursa Kocaeli Konya 

F. Giivendiren Snldh Yaryi R. Tilrel 

Aza Aza Aza 
Kayseri Manisa Tokad 

Rasid Ozsoy Refik Ince Galib Pekel 



Aza 
Malatya 

Emrullah Barkan 
Aza 

Tekirdag 

Faik Oztrak 
Aza 

Balikesir 
0. Niyazi Burcu 

Aza 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Aza 

Zonguldak 

H. Vardar 
Aza 

IT. Ongun 

Aza Aza Aza 
Urfa Gazi Anteb Erzincan 

B. Gilnay O.A.Aksoy Ab dulhak Fir at 
Aza Aza 

Erzurum Kayscri 

Zeki Soy dew ir Hasan Ferid 
Aza Aza 
Sivas Bursa 

S. Gorkey S. F. Talay 

)>•&<{ 
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S. Sayisi: 21 --
Genel kurmay ?ifre subayi piyade yuzba?isi Cevad hak-
kinda zat i?leri son tetkik mercii encumeninin vermis 
oldugu karann 2515 sayili kanunun 4 ncu maddesine tev-
fikan tetkikine dair Ba§vekalet tezkeresi ve Mill? Mudafaa 

eneumeni mazbatasi (3/286) 

T. C. 
Ba§vekalet 

Kararlar mudurliigu 
Swyi: 6/3200 

Biiyttk Millet Meclisi Yiiksek Beisligine 

30 - VII - 1936 tarihli ve kammlar Md. 2045/1551 sayili tezkerelerine karsiliktir. 
Yiizbasilik tefi tarihinin daha ileri goturiilmesini isteyen Genelkurmay sifre subayi piyade yiiz-

basisi Cevad hakkinda ve lehinde olarak zat isleri son tetkik encumenince ittihaz edileti karar 
kanuna uygun gorulmediginderi dolayi 2515 numarali kanun 4 ncii maddesine tevfikan isin bir 
defa da Biiyiik Millet Meclisince tetkik edilmesi dilegine dair Milli Mudafaa vekilliginden ceva-
ben yazilan tezkerenin sureti ilisiklerile birlikte sunulmustur. Gereginin yapilmasma miisaadeleri-
ni rica ederim. 

Basvekil 
1. tnonii 

MJIM Mudafaa vekilligin 21 - VII - 1936 tarih ve 93154 numarali tezkeresi sureti 

Genel kurmay sifre subayi P. Yiizbasi Cevad (332 - 326) yuzbasilik terfi tarihinin daha ileri 
gotiirulmesi hakkinda 2515 sayili kanuna dayanarak zat islerinin son tetkik mercii enciimenine bas 
vurmus ve encumenin bagh 229 sayili karan ile yiizba§ilik nasbmm bir yil ileri gotiiriilmesi hakki 
verildigi gorulmiistur. Adi gegen 10 - I. taesrin 1336 olan tegmenlik nasbma gore piyade emsalle-
rine 1 haziran 1341 tarihinde terfi sirasi gelmis is e de 22 - I. tesrin 1927 tarihine kadar geri hiz-
metlerde ve hava degismelerinde bulunmus bu suretle terfi sartlarmi kazanmadigmdan terfii yapil-
mamistir. Ordu subaylarmin terfii yalniz kidemin gelmesile degil, bununla beraber diger terfi ^artla-
nndan olan riitbesine aid en az muddetin iiQte biri kadar smifi krtasmda hizmet etmesi ve bura-
dan yukari rutbeye liyakatini tasdik eder sicil almasi, bedenen terfie kabiliyetli bulunmasi la-
zimdir. Cevad ise o tarihlerde yalniz kidemen vebedenen terfi sartmi kazanmis bulunmakta ve di
ger terfi sartlarmi haiz olmamakta idi. Adi geeen 21 temmuz 1341 tarihli istidasi iizerine hava 
smifma istekli bulunmus ve 9 agustos 1341 tarihli muayene raporu da Ahvali sihhiyesinm tayyare-
cilikte istihdama elverisli oldugu tasdik edildiginden hava kuwetleri emrine staj icm verilmi^ 
ve 18 ikinci tesrin 1041 tarihinde yeni vazifesine iltihak etmistir. 11 birinci tesrin 1341 tarihinde 
ailevt mazeretler dolayisile tayyarecilikten feragat ettiginden bahisle muracaat etmis ise de isbu 
miiracaati kabul edilmemistir. 1 haziran 1926 tarihindeki terfi defterile terfi edemedigi sebeb-
leri kendisine bildirilmistir. Tetkik mercii encumeninin kararmda bahsedilen hava knwetleri 
emrinde iken 24 nisan 1926 ve 4 mayis 1927 tarihli sicilleri smifi krtasmdan degil mes-
lek ve smrb harici sicillerdir. Bu siciller ise, terfiini temin edemez. QJimku ha
va smifma henuz nakletmis degildir. Ancak bu siciller hava smrfma mensub 
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tayyareci subaylardan havacilikta yorulmusta yer hizmetineverilmis olanlar 15m terfide muteber sayi-
labilir. Adi ge§en ise heniiz piyade subayidir. Yine enciimeninin bahsettigi 56 sayili talimatname mucibin 
ce istihdam §ekli hava kuvvetleri miifettisjigine aiddir. Vekalet bu subayi staj igin hava emrine 
gondermi§tir. Talimatnamenin tatbiki hava miifettisligme aid bir keyfiyettir. Bunun ic,in 
bu yoldan da bir hak temin edilemez. 13 §ubat 1926 tarihli istidasmda terfi edemediginden bah-
sile terfi vaziyetinin islahi igin Harbiye okulu ve ati§ okulu kurslarmdan aldigi notlar ve sitaj 
neticesi uzerine terfiinin teminini istemi§ vekaletQe buna 8 haziran 1926 tarih ve 749 sayi ile adi ge§e-
nin ancak tayyarecilik kursunu ikmal ederek hava smifma kati nakli yapildiktan sonra terfi 
kanununun 11 nci maddesi mucibince riitbesine aid en az muddetin u§te biri kadar tayyare 
kitasinda bulunmak ve muvafik sicil aldiktan sonra kabil olabilecegi kendisine bildirilmi§ti. 
Yine Hava mufetti§liginin 7 temmuz 1926 tarih ve 320 sayili yazilarmda adi gecjenin tayyareci 
olmak arzusunu izhar etmedigi bildirilmi§ ise de Vekaletcje bu ve emsallerinin hava kuvvetleri 
emrine iltihaklarini mliteakib me§ru ve makul bir sebeb bulunmadigi tayyareci olmaktan sarfmazar 
etmek isteyenlerin digerlerine de sui misal teskil edecegi ve beyhude harcrrah alarak Hukumeti 
izrar etmi§ olacaklari cihetle bu arzularinm kabul edilmemesi ve haklarmda muamelei kanuniye 
yapilmasi bildirilmii-sti. Bunun uzerine adi ge§en 9 agustos 1927 tarihli istidasmda ahvali sihhiye-
sinden bahsetmi§ ve bunun uzerine muayeneye sevkedilerek 13 agustos 1927 tarihli raporunda 
tayyarecilikte istihdame elveri§li olmadigi tesbitedilerek asil smifi olan piyadeye 21 eyliil 1927 
tarihinde iade edilmis, ve 26 eyliil 1927 tarihinde piyade atis, okulu piyade topu boliigune tayin 
edilerek 22 birinci te§rin 1927 tarihinde i§e ba§lami§tir. Piyade smifma iade ve yeni vazifesine 
ba§ladi§i tarihe kadar terfi kanununun 11 nci maddesine gore riitbesine aid en az miiddetin 
ii(jde biri kadar olan riitbesine aid bir yilm krta hizmetinden yalniz bir ay kadar hizmeti 
olub on bir ay noksan idi. Ayni zamanda smifmdan terfiini temin eder kita sicili de yoktu. 
Krta mfiddetini ancak 26 agustos 1928 tarihinde bitirdi. ve bu krtadan aldigi 17 mavis 1928 ta
rihli krta sicili uzerine bu tarihleri takib eden 30 agustos 1928 tarihinden itibaren yuzbasiliga terfi edil-
mistir. Bunun icjn Enciimenin 229 sayili karari vec,hile yiizbasjlik terfi tarihinden terfi §artlarmin ka-
zanmadigr 30 agustos 1927 tarihine diizeltilmesine kanuni imkan gorulmemi§ ve emsali umumiyesi-
ne de ayni muamele tatbik edilmis, bulunmasmdan bu taleb ve enciimen kararmm bir defa da 
2515 sayili kanunun 4 ncii maddesi sarahatma tevfikan Kamutayca muzakeresine ve bir karar 
istihsaline musaadelerini arz eylerim. 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Yuksek Basbakanliga 

31 - Vtl - 1936 tarih ve yazi isleri Md. 6/2745 sayili yazilan karsiligrdir. 
Genelkurmay sifre subayi piyade yiizbasi Cevad (332 - 326) hakkmda Zat isleri son tetkik 

mereii enoiimeninin vermis oldugu ve evrakmdan ayrilarak Yuksek Basbakanligmizda kaldigi an 
lasilan 22$ sayili karari adi geqenin lehinde olub kendisinin bu karara bir itirazi yoktur. Veka-
let<je de herhangi bir tefsir talebinde bulunulmus degildir. Ancak vekalet enciimenin yiizbasi Ce
vad hakkmdaki vardigi kararmi kanun ve talimatnameye uygun gormediginden evraka bagli es-
babi mucibeye binaen ve 2515 sayili kanunun 4 ncii maddesinin sarahatine tevfikan keyfiyetin bir 
defa da Kamutay muzakeresine konularak isbu enciimen kararmm tetkikini istemektedir. Keyfiye
tin tekrar Kamutaya sunulmasma yuksek buyurugunuzu arzeylerim. z 

15 - TK - 1936 Milli Miidafaa vekili 
K. Ozalp 
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Esbabi nracibe 

Genel kurmay sifre subayi P . yiizbasi Cevad (332 - 326) yiizbasilik terfi tarihinin daha ileri 
goturulmesi hakkmda 2515 sayili kanuna dayanarak zat islerinin son tetkik mercii encumenine 
basvurmus ve encumenin bagli 229 sayili karari ile yiizbasilik nasbmin bir yil ileri goturulmesi 
hakki verildigi goriilmustur. 

Adi ge^enin 10 - 1. Tesrin 1936 olan tegmenlik nasbma gore piyade emsallerine 1 haziran 1341 
tarihinde terfi sirasi gelmis ise de 22 1. Tesrin 927 tarihine kadar geri hizmetlerde ve hava degis-
tirmelerinde bulunmus bu suretle terfi sartlarmi kazanmadigmdan terfii yapilmamistir. Ordu su-
baylarmm terfii yalniz kidemin gelmesile degil bununla berabr diger terfi sartlarmdan olan riit-
besine aid en az muddetin iigte biri kadar smifi kitasmda hizmet etmesi ve buradan yukan riit-
beye liyakatmi tasdik eder sicil almasi, bedenen terfie kabiliyetli bulunmasi lazimdrr. Cevad 
ise o tarihlerde yalniz kidemen ve bedenen terfi seraitini kazanmis bulunmakta ve diger terfi 
sartlarmi haiz olmamakta idi. Adi geqen 21 teramuz 1341 tarihli istidasi uzerine hava smifina 
istekli bulunmus ve 9 agustos 1341 tarihli muayene raporu da ahvali sihhiyesinin tayyarecilikte 
istihdama elverisli oldugu tasdik edildiginden hava kuwetler i emrine staj icjn verilmis ve 18 
temmuz 1341 tarihinde yeni vazifesine iltihak etmistir. 11 1. Tesrin 1341 tarihinde ailevi ma-
zeretler dolayisil tayyarecilikten feragat ettiginden bahsile muracaat etmis ise de isbu muracaati 
kabul edilmemistir. 1 haziran 1926 tarihindeki terfi defterile terfi edemedigi sebebleri kendisine bildiril-
mistir. Tetkik mercii enciimeninin kararmda bahsedilen hava kuwetleri emrinde iken 24 nisan 1926 ve 
4 mavis 1927 tarihli sicilleri smifi krtasmdan degil meslek ve smifi harici sicilleridir. Bu siciller ise 
terfiini temin edemez. Ciinku hava smifina heniiz nakledilmis degildir. Ancak bu siciller hava 
smifma mensub tayyareei subaylardan havacilikta yorulupta yer hizmetine verilmis olanlar i§in 
terfide muteber sayilabilir. Adi gecen ise heniiz piyade subayidir. Yine encumenin bahsettigi 56 
sayili talimatname mucibince istihdam sekli hava kuwetleri mufettisligine aiddir. Vekalet bu su
bayi staj icjn hava emrine gondermistir. Talimatnamenin tatbiki hava mufettisligine aid bir key-
fiyettir. Bunun icin bu yoldan da bir ha'k temin edilemez. 

13 subat 1926 tarihli istidasrnda terfi edemediginden bahsile terfi vaziyetinin islahi icin Har-
biye okulu ve atis okulu kurslanndan aldigi notlar ve staj neticesi uzerine terfiinin teminini iste-
mis, vekaletce buna 8 haziran 1926 tarih ve 749 sayi ile adi ge?enin ancak tayyarecilik kursunu 
ikmal ederek hava smifina katt surette nakli yapildiktan sonra terfi kanununun 11 nci maddesi 
mucibince rutbesine aid en az muddetin ucte biri ikadar tayyare kitasmda bulunmafc ve muvafik 
sicil aldiktan sonra kabil olacagi kendisine bildirilmis idi. Yine hava mufettisliginin 7 temmuz 1926 
tarih ve 320 sayili yazilarmda adi ge^enin tayyareei olmak arzusunu izhar etmedig^ bildirilmis ise 
de vekaletce bu ve emsallerinin hava kuwetleri emrine iltihaklarmi miiteakib mesru ve mafebul bir 
sebeb bulunmadan tayyareei olmaktan sarfi nazar etmek isteyenlerin digerlerine de sui misal tes-
kil edecegi ve beyhude harcirah alarafc Hukumeti izrar etmis olacaklari eihetle bu arzulannin kabul 
edilmemesi ve haklarmda muamelei kanuniye yapiimasi bildirilmisti. Bunun uzerine adi gecen 
9 agustos 1927 tarihli istidasrnda ahvali sihhiyesinden bahetmis ve bunun uzerine muayeneye sevke-
dilerek 13 agfristos 1927 tarihli raporunda tayyarecilikte istihdama elverisli olmadigi tesbit edile-
rek asil sinifi olan piyadeye 21 eylul 1927 tarihinde iade edilmis ve 26 eylul 1927 tarihinde piyade 
atis okulu piyade fcopu bolugune tayin edilerek 22 birinci tesrin 1927 tarihinde ise baslamistrr. Pi
yade smifma iade ve yeni vazifesine basladigi tarihe kadar terfi fcanununun 11 nci maddesine gore 
rutbesine aid en az muddetin ficte biri kadar olan riitbesine aid bir yilin krta hizmetinden yalniz 
bir ay kadar hizmeti olup on bir ay noksan idi. Ayni zamanda smrfrndan terfiini temin eder krta 
sicili de yoktu. Krta muddetini ancak 26 agustos 1928 tarihinde bitirdi ve bu krtadan aldigi 17mayis 
1928 tarihli krta sicili uzerine bu tarihi tnkib eden 30 agustos 1928 tarihinden itibaren yuzbasiliga 
terfi edilmistir. Bunun ic,in encumenin 229 sayili karari vechile yuzbasilik terfi tarihinin terfi sart
larmi kazanmadigi 30 agustos 1927 tarihine diizeltilmesine kanunl imk&n gorulememis ve emsali 
umumiyesi de ayni muamele tatbik edilmis bulunmasmdan bu taleb ve encumenin kararmm bir de-
fa da 2515 sayili kamnran 4 neu maddesi sarahatine tevfikan Kamutayca muzakeresile bir karara 
baglanmasmi arzeylerim. 
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Milli Mudafaa enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
M. M. Enciimeni 

EsasNo. 8/286 
Karar No. 10 

$ - XII -1936 

Yuksek Baskanliga 

Yuzba§ilik terfi tarihinin daha ileri gotii-
riilmesini isteyen Genel kurmay §ifre subayi 
Piyade yuzba§isi Cevad hakkmda ve lehinde 
olarak Zat isleri son tetkik enciimenince it-
tihaz edilen karar kanuna uygun gorulmedi-
ginden dolayi 2515 numarali kanunun dbrdiin-
cii maddesine tevfikan issin bir defa da Biiyiik 
Millet Meclisince tetkik edilmesi dilegine dair 
Milli Mudafaa vekilliginden cevaben yazilan 
tezkereriin sureti, ili§iklerile birlikte sunuldu-
guna ve gereginin yapilmasma dair cevaben 
yazilan ve enciimenimize havale edilen Ba§ve-
kaletin 6/3200 sayili ve 17 - XI -1936 sayili tez-
keresi ve bagli evrak Milli Mudafaa vekilli
ginden gonderilen Hava muste§ari ile Zat i§-
leri krefem smbesi miiduru huzurile okundu ve 
gorugiildU: 

Yiizba§i Cevad, (332 - 326) 341 senesinde 
arzusu ile, icab eden muamelesi yapilarak ha
va kuvvetleri emrine verilmi? ve bu vazifeye 
iltihak etmeden yerinde birakilmasmi (Ailevi 
mazeret) beyanile bu naMlden vezgegmek is-
temis, ise de usul ve teamiilii veghile bir ma-
zereti tne§rua ohnadan arzusu Milli Mudafaa 
vekilligince yapilmami§tir. 

Bu yeni vazifesine iltihak eden mumaileyh 
Hava kuvvetleri komutanligmca yer hizmetine 

verilerek tayyare stajmi yapmamisjiir. 
927 senesinde sihhi rapor uzerine smifi as-

lisine iade edilmis. ve terfi i§in l&zim olan ka-
nuni sartlan ancak 928 senesinde kazanmis ol-
dugundan 928 de de terfi ettirilmi§tir. 

Bu subaym sahsi dosyasmi da inceleyen en-
cUmenimiz Milli Mudafaa vekilliginin noktai 
nazarma istirak ederek mumaileyhin nasbi-
nm tashihine liizum olmadigma ekseriyetle ka
rar vermigtir. 

Umumi heyetin tasvib nazarma arzedilmek 
iizere Yuksek Baskanliga sunulur. 

M. M. En. Rs. N. 
M. M. M. M. "Katib 

Diyarbekir Diyarbekir Erzurum 
K. Sevuktekin K. Sevuktekin S. Koeak 

Antalya 
C. Mengiliboril 

Balikesir 
Hacim Qarikh 

Erzurum 
Aziz Akyilrek 
Manisa Mugla 

K. N. T)uru N. Tuna 
Tokad 

Balikesir 
C. Esener 

Elaziz 
A. S. Ohkay 

Kir§ehir 
L. M. Ozde§ 

Tekirdag 
R. Apak 

Urfa 
H. Konay Ahmed Yazgan 

)>9<i 
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S. Sayisi: 25 
Sumerbank sermayesine 42 milyon lira ilavesine dair Olan 
2580 sayili kanuna ek kanun layihasi ve iktisad ve But?e 

encumenleri mazbatalan (1/424) 

4 - 77 - i&?<? 

Buyitk Mllet Meclisi Yuksek Reisligime 

Siimer bank sermayesine 42 milyon lira ilavesine dair olan 2580 sayili kanuna ek olarak Maliye 
vekilligince hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetiuce 3 - I I - 1936 da Yuksek Meclise arzi kararlas-
t inlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmu§tur. 

Basvekdl 
/ , tnowu 

Esbabi mucibe layihasi 

Bu gtiniin iktisadi siyaseti sanayiin Devlet elile inkisafina miiteveecih bulunmaktadir. 
Bu maksadm tahakkukunda, Devlet namma Iktisad vekaletinin nezaret ve mesuliyeti altmda 

olmak iizere en ehemmiyetli vazife Siimer banka tahmil edilmis bulunmaktadir. 
Hukumetin kabul edecegi bes senelik sanayilestirme programi mueibince memlekette muhte-

lif sanayiin Siimer bank tarafindan dogrudan dogruya veya milli banka ve miiesseselerin de isti-
raki ile tesisi icjn Siimer bankm mevcud sermayesine 42 milyon liranin ilavesine 2580 numarali 
kanunla ve bu miinasebetle mezuniyet verilmis oldugu mahimdur. 

Tiirkiye Is ve Ziraat bankasi ile Siimer bank arasmda teskil olunan seker fabrikalan anonim 
sirketine bu maksad gozetilerek Siimer bank da istirak ettirilmis bulunmaktadir. 22 milyon lira-
dan ibaret sirket sermayesinden Siimer banka isabet eden 7 330 000 liradir. 

Bundan 3 808 728 lira mezkiir bankaca kendilerine aid bulunan Usak seker fabrikasimn satis 
bedeli ve sermayei tedvirile Eskisehir seker fabrikasmdaki hissei istirakinden temin edilmi§tir. 
Bu vaziyete nazaran Siimer bankm halen tesviye olunmamis 3 521 272 lira, istirak hissesi bakiyesi 
mevcud bulunmaktadir. 

Bu meblagm taleb tarihinden itibaren i§leyecek eyyami miiteahhire faizi ile muamele vergisi bu 
Iiisselerden elde edilecek temettiilerle mahsub edileceginden bu kisim, sermaye tesisinde nazari itibare 
almmistir. 

Arzolunan 2580 numarali kanunla ilaveten verilen 42 milyon liralik sermaye yine bu kanunun 
ikinci maddesile verilen salahiyete istinaden bankaca yapilan taahhiidlerle tamamen kar§ilanmi§ 
bulunmaktadir. Bu vaziyet dolayisile bankanin genis. ve 50k ehemmiyetli bir i§ liaemine ancak cevab 
verebilen sermayesinden tefrik suretile Tiirkiye §eker fabrikalarindaki istirak hisse bakiyesini ode-
mesine bu giin maddeten imkan mevcud degildir. 

Bu sebeble takib olunan sanayi siyasetinin tabii bir neticesi olarak vukua gelen bu i§tirakin 
tevlid ettigi tediye mecburiyetlerinin de sermayesine yapilacak ilavelerle tcmini zaruri g6riilmu§jtiir. 

Merbut kanun layihasi, i§tirak hissesi bakiyesi olarak tesviyesi liizumu tahakkuk eden 3 521 272 
liranin bu suretle temini maksadile tanzim edilmi§tir. 

T, C. 
Baqvekalet 

Kamrlar mudurlugii 
Sayt : 6/341 



Iktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ikttsad enciimeni 
Karar No. 39 
Esas No. 1/424 

8 - VI - 1936 

Yiiksek Reislige 

Sumerbankm sermayesine daha 3 500 000 
lira ilavesine dair olan kanun okundu ve konn-
§uldu. 

Bankanin sermayesine ewelce Have olunmus 
bulunan 42 milyon liralik sermaye, verilen sa-
lahiyete dayauilarak yapilan taahhiidlerle tama-
men karstlanmis ve teskil olunan seker fabrikala-
ri anonim sirketine Siimerbankm 7 330 000 lira-
dan ibaret olan bu istirak hissesinden 3 808 728 
iirasi temin edildigi halde kalanmi odemek ic,in 
imkan kalmamis bulundugu anlasildigmdan tek-
lif edilen kanun layihasmm kabulii muvafik go-
riilmiistur. 

Degistirilen, kamra unvanile, sermayen'm ke-
sirli olmamasi ic/in 21 272 liranin indirilmeshiden 
ibarettir. 

Yiiksek Reislige sunulur. 
Ik. E. R. M. M. Na. Katib 
Tekirdag Nigde Nigde 
§>. Kesehir Dr. R. Ferid Talay Dr. R. Ferid, Talay 

Ajfyon K. Ankara Samsun 
Berc Tilrher A. JJlus Ali Tunah 

Guimisane Gazi Anteb Zonguldak 
Edib Servet Tor R. Gtires JT. Karabacak 

Eskischir Ankara 
E. Sazak E. Demircl 

Biitge enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 
M^No. 15 
Esas No.. 1/424 

Yiiksek Reislige 

10-XII-1936 

Siimer bank sermayesine daba 3 521 272 
lira ilavesine dair olub Ba§vekaletin 4 §ubat 
1936 tarih ve 6/341 sayili tezkeresile Yiiksek 
Meelise gonderilerek Iktisad enciimenince tet-
kik edildikten sonra bu enciimenin mazbatasile 
birlikte enciimenimize tevdi kilinan kanun la-
yibasi Maliye vekili hazir oldugu halde okundu 
ve konusjildu: 

^imdiye kadar kanunlari mucibince Siimer 
banka tahsis edilen sermayenin buna kar§i va-
ki olan taahhiidlerle kar§ila§tigi ve tesis edilen 
seker birligine Siimer bankm i§tirak hissesin-
den 3 521 272 liranin agikta kaldigi verilen 
izahattan Âe esbabi mucibesinden anlasjlmakla 
layiha esas itibarile enciimenimizce de muvafik 
g6rulmu§tiir. §ekil ve tatbik noktasmdan ya-

ziya aid degi§ikliklerle hazirlanan kanuri layi-
hasi Umumi heyetin tasvibme arzedilniek iize-
re Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Seref Ozkan 

Reis V. 
Isparta 

Mukerrcm tJnsal 
M. M. 
Trabzon 

Sim Bay 
Qorum 

M. Cantekin 
Mardin 

R. firten 
Seyhan 

Katib 
Istanbul 

F. Oymen 
Izmir 

II. Qakir 
Mus 

Balikesir 

B. Adakan 
Izmir 

K. tnanc 
Mus 

S. Ataman Sevki (Jiloglu 
Sivas 

Naci Eldeniz Remzi (Jiner 
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HttKtTMETtN TEKLlFt 

Siimer bank sermayesine 42 milyon lira Have-
sine dair olan 2580 numaralt kanuna milzey-

yel kanun layihasi 

MADDE 1 — 2580 numarali kanimla Siimer 
bankm sermayesine ilave olunan 42 milyon li-
raya, daha 3 521 272 lira ilave olunmustur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ilave 
olunan para; 1936 mali senesinden itibaren her 
yilm biitgesine luzumu kadar tahsisat konmak 
ve nihayet iig senede kapatilmak uzere Hazinece 
bankalardan birinden kredi veya hesabi cari 
suretile temin olunur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun ne§ri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Maliye 
ve Iktisad vekilleri memurdur. 

B*. y. 
1. tnonu 

D. V. V. 
C. Bayar 

Mf. V. 
S. Arikan 
S.t.N.V. 

r. R. Saydam 

Ad. V. 
#. Saracoglu 

H. V. V.-
§. Saracoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. t V. 
Rana Tarhan 

3-J-1936 
M. M. V. 
K. Ozalp 
Ma. V. 

F. Agrah 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr.V. 

M. Erkmen 

IKTISAD ENCttWNtNlN DE&t§TlRfrjI 

Siimer bank sermayesine 42 milyon lira ildvesine 
dair kanuna zeyil kanun layihasi 

MADDE 1 — 2580 numarali kanunla Siimer 
bankm sermayesine ilave olunan 42 milyon lira-
ya, 3 500 000 lira ilave olunmustur. 

MADDE 2 — Ayndn kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmistir, 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmistir. 
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fcttTQE ENCttMENtNtN DE&t§TtRt§t 

Siimer bank sermayesine 42 000 000 lira ildvesi 
hakkmdaki 2580 sayili kanuna ek kanun layihast 

MADDE 1 — 5 temmuz 1934 tarih ve 2580 
sayili kanunla Siimer bank sermayesine Have 
olunan 42 000 000 liraya 3 500 000 lira daha Ha
ve olunmustur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince Ha
ve olunan para 1937 malt yilmdan itibaren her 
yil biitcesine liizumu kadar tahsisat konmak ve 
nihayet tig senede kapatilmak tizere Hazinece 
bankalardan birinden kredi veya hesabi cari 
suretile temin olunur. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 
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S. Sayisi: 26 
Tahranda yapilacak sefaret binalan He tefri$ati hakkinda 

kanun layihasi ve But?e encumeni mazbatasi (1/565) 

Bafvekdlet 19 - 7 - i£?tf 
Kararlar mudilrlugii 

Sayu 6/1621 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefrisati hakkinda Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra 
Vekilleri Heyetince 18 - V - 1936 tarihinde Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esba-
bi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
I. tnonii 

Esbabi mucibe layihasi ' 

Devletimiz Tahranda biri sehir dahilinde, digeri Tahranm sayfiyesi olan gemranda olmak iizere 
iki kiymetli arsaya maliktir. Bu arsalar iizerindeki binalar kerpi§ten yapilmis ve sehir iginde 
bulunan binalar Harbi umumi icinde uzun seneler bakimsiz kalmasi yiiziinden harab olmus ve 
ikamete elverisli olmadigmdan bizzarur Biiyiik elgilik iearla tedarik edilen binalarda oturmak 
mecburiyetinde kalmistir. Iearla tutulan binalarm vaziyeti itibarile Elc.iligin biitiin servislerini 
ihtiva edeeek halde bulunmamasmdan kangilaryanm daima ayri binada bulundurulmasi zarureti 
hasil olmakta ve bir sefaretin vasft aslisinden olmasi lazimgelen mahfuziyet ve masuniyet noktasm-
dan da mahzurlar tevlid etmektedir. 

Sayfiyede bulunan bina ise, her sene yapilan bir 50k masraflara ragmen bir sefaretin serefile 
mutenasib bulunmamaktadir. Iran Hukumetinin Ankaradaki sefareti emsali arasmda goze garpa-
eak derecede giizel bir binadir. Tahranda bulunan ve sehrin en miihim ve serefli iki eaddesijtiin 
birlestigi mahalde olan eski Tiirk sefareti binasinm kaldirilarak hie, olmazsa arsanin civarmdaki 
bina ve bahgelerle ahenktar bir hale getirilmesi hususu Iran Hukumeti tarafmdan miiteaddid tak-
rirlerle Biiyiik el^ilikten iltimas edilmistir. 

§ehirde ve sayfiyede mevcud arsalar uzerine Devletimizin serefile mutenasib bir ^ekilde yaptr-
rilacak binalarm mefrusatile birlikte 200 000 liraya mal edilebilecegi ve Tahranm vaziyeti mahsu-
sasi ieabi bu bijnalar insaatmm iki senede ikmal edilecegi Hariciye vekaletince yaptirilan tetki-
kattan anlasdmis ve yapilan fuzuli tamirlerle verilen icar nazari itibare almdigi takdirde krymetli 
arsalanmiz iizerinde Ciimhuriyet Hiikumetinin serefile mutenasib olarak yaptirilacak binalarm 
daha menfaatli olacagi neticesine vanlmis ve bu maksadm temini igin ilisik kanun layihasi tan-
zim ve takdim kilmmigtir, 



- 3 -
Biitce enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biltge enciimeni 

M. No. 13 
Esas No. 1/565 

10-XII-1936 

Yiiksek Reislige 

Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefri-
§ati hakkmda olub Bagvekaletin 19 - V -1936 
tarih ve 6/1621 sayili tezkeresile Yiiksek Mec-
lise sunulan kanun layihasi enciimenimize ha-
vale edilmi§ olmakla Maliye vekili Fuad Agrali 
hazir oldugu halde okundu ve konu§uldu: 

Tahranda yazlik ve ki§lik sefaret binasi in-
§asi hakkmda esbabi mueibede beyan edilen se-
beblerle §iiahen verilen izahat enciimenimizce 
muvafik goriilerek layiha esas itibarile kabul 
edilmigtir. 

Ancak 1936 maliye biitQesine bu hizmet icin 
100 000 liralik tahsisat konulmu§ oldugundan 
layihadaki 200 000 liranm 100 000 lira olarak 
degigtirilmesi tabii goriilerek madde ona gore 

MADDE 3 — Bu kanramn hukiimleriaii icra 
ya Maliye ve Hariciye vekilleri imnurdur. 

Bs. V. Ad. V. 
/. tnonu §. Saragoglu 

Da. V. Ha. V. V. 
#. Kaya §. Saracoglu 
Mf. V, Na. V. 

S. Ankara • A. Qetinkaya 
S.t. M.V. G st.V. 

Ihr. R. Saydam Bana Tarhan 

18 - V - 1936 
M. M. V. 

K. Ozalp 
Ma. V. 

F. Agrali 
Ik. V. 

C. Bayar 
Zr.V. 

M. Erhmen 

tadil edilmi§tir. 
Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 

Yiiksek Reislige sunuldu. 
Reis Reis V. 

Burdur Isparta 
M. §eref Ozkan Milkerrem tJnsal 

M. M. Katib 
Trabzon Istanbul Balikesir 

Sim Day F. Oymen E. Adakan 
Izmir Izmir 

H. Qakir K. Inang 
Mardin Mu§ 

R. Erten §, Ataman 
Seyhan Sivas 

Qorum 
M. Cantekin 

Manisa 
T. Tiirkoglu 

Mu§ 

HtetTMETlN TEKLtFl 

Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefristi 
hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Tahranda yaptrrilacak kislik 
ve yazlik Ski sefaret binasi insaat ve tefrisati 
icin bedeli 1936 ve 1937 yillari biitcelerine konu-
lacak tahsisattan odenmek ve mezkur yillara 
samil olmak iizere 200 000 liraya kadar taahhiid 
icrasma Hariciye vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

§evki Qiloglu Naci Eldeniz Remzi Qiner 

BtlTCE ENCt)MENlNlN DE&t§TlRl§t 

Tahranda yapilacak sefaret binalarile tefrisati 
iqin taahhiid icrasi hakkmda kanun layihasi 

MADDE 1 — Tahranda yapilacak kislik ve 
yazlik iki sefaret binasi insaat ve tefrisati icin 
1937 mali yili butgesine konulacak tahsisattan 
odenmek iizere 100 000 liraya kadar taahhiid 
icrasma Hariciye vekali mezundur. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen. 
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22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayih kanunun 2 nci madde-
sinin tadili hakkindaki 2442 numarali kanunun I nci madde-
sinin degi§tirilmesine dair 1/568 sayili kanun layihasile 
Gumii§ane mebusu Edib Servet Torun, 2442 sayih kanunun 
I nci maddesinin (G) fikrasinin tefsirine dair 4/13 sayih tak-
riri ve iktisad, Maliye ve Butge encumenleri mazbatalarr 

T. C. " 
Ba§veMUt 19 - V -1936 

Kararlar mudurlugii » 
Sayt: 6/1627 

Buyiik MiUet Meclisi Yuksek Reisligine 

22 temmuz 1931 tarih ve 1871 sayili kanunun 2 nei maddesinin tadili hakkindaki 2442 sayili 
kanunun birinci maddesini degijstirmek iizere Iktisad vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri 
Heyetince 15 - V - 1936 tarihinde tadilen Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi 
mucibesile birlikte sunulmustur. 

Ba§vekil 
- ' ' ' • - ' / . tnonu 

Esbabi mucibe 

1 — 2442 numarali kanunun 1 nci maddesinin «G» i§aretli bendinde maden ocaklanndaki elek-
tirik sarfiyati istihlak resminden istisna edilmi§ idi. Hiikumetin mezkur kanuna miiteallik teklifinde 
maden ocaklan hakkinda istisnai bir hukiim derpi§ edilmemi§ti. Iktisad enciimeni bu husustaki 
mazbatasinda «Maden istihsalatmda sarf edilen elektirik, madenlerin istihsal masraflan iizerinden 
biiyiik bir tesir yapmakta olmasina ve bunlarin azami derecede ucuza mal edilerek rakib piyasa-
larda tutunabilmelerine §iddetle ihtiyac, bulunmasma binaen bunlarin alelitlak istisna edilmesi encii-
mence muvafik goruldiigu» esbabi mueibesi altinda layihaya bu hiikmii ifade edecek bir kayid ilave 
etmi§ ve bu suretle kanunun 1 nci maddesinin «G» bendinde konulan (Maden ocaklarmda) tabiri ile 
maden ocaklanndaki elektirik sarfiyati da muafiyetten istifade ettirilmistir. 

2 — Iktisad enciimeni mazbatasinda gozetilen gayenin tahakkuku madenlerin gerek dahili gerek 
harici bilciimle tesisatindaki elektirik sarfiyatinin muafiyetten istifade ettirilmesi ile kabildir. Fil-
hakika maden istihsalatmda sarf edilen elektirigin en biiyiik kismmi hari§teki tesisatta yapilan sar-
fiyat te§kil eder. Binaenaleyh bahsi gegen muafiyetin de harici tesisattaki sarfiyata te§mili zarurf-
dir. Esasen madenin harici tesisati maden ocagi tabiri igerisine giren ve hatta ocagm miitemmim ve 
miikemmili olan bir kisimdir. Netekim 151 numarali kanun hakkmdaki 37 numarali tefsirde de, 
bu cihet tebaruz ettirilmi§ ve bir maden ocaginm biitun tesisati dahiliye ve hariciyesi ile bir kill 
teskil ettigi tasrih edilerek layihada arz olunan biitun tesisat ve vasitalarin maden ocagi tabirine 
dahil oldugunu gosterecek bir tarif viicuda sretirilmigtir. Binaenaleyh hari(jteki tesisatin da muafiyet
ten istifade ettirilmesi mevzuatimiza muhalif bir vaziyet ihdas etmis. olmaz. Ancak tatbikatta ma
den ocagi tabirinden yalniz oeak igerisindeki tesisatm anla§ildigi ve harici tesisatin maden ocagmdan 
addedilmedigi gorulmu§tur. Bu gekildeki tatbikata mahal birakilmamak ve maden ocaklan igin kabul 
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edilen muafiyetten matlub himaye elde edilebilmekicjn sunulan kanun layihasi hazir]anmi§tir. 

3 — Maden ocaklan tabirinin layihadaki sumul dairesinde anla§ilmasi neticesinde memleketiraizdc 
elektirik istihsalati da bir himaye ve te§vik gormiis. olaeaktir ki, bn vaziyet de memleket sanayiinde 
temini dui§unulen #lektirikle§me sisteminin husulune dolayisile yardim etmi§ bulunacaktir, 

Griimiiiane mefrusu Edib Servet Tortin, 2442 sayili kanunun 1 nci maddesinin (G) fikrasmm 
tefsirine dair takriri (4/13) 

1 Kamutay Baskanligma i 

2442 numarali kanunun bi.rinci maddesinin (G) fikrasmm tefsiri talebi 

1871 numarali kanunun tadili hakkmdaki 2442 numarali kanunun birinci maddesinin (G) fikra-
si mucibince maden ocaklannda sarfedilen elektrik, istihlak vergisinden muaftir. 

Son yakitlere kadar yalniz nefsi madende sarfedilen elektrik vergiden muaf addedilmeyib ma-
denle alakadar ve bilhassa mustahsal maden cevherlerini islemege ve hazirlamaga mahsus bilciimle 
tesisatta (Tathirhane, filotasyon fabrikasi ve izabehane) sarfedilen elektrik dahi vergiden muaf 
tutuldugundan kanunun tatbikati hie, bir muskiilati mucib olmuyordu. 

Fakat bir maden sirketine maden ocagi haricinde faptigi elektrik sarfiyati iizerinden vergi tar-
hedildigi iejn mesele Surayi Devlet deavi dairesine tevdi edilmis ve mezkur daire bir sureti merbut 
karan ittihaz eylemistir. Mezkur kararda, 2442 numarali kanunla ancak maden oeaklarmdaki elek 
trik sarfiyatmm resimden miistesna tutuldugu ve ocagin haricindeki tesisatm ocakla alaka ve mii-
nasebeti Ine olursa olsun bunlarm sarfiyati istisnamn hududu haricinde bulundugu denihnistir. 

Kanunun yazilismdaki vuzuhsuzluk §urayi devleti boyle bir karar ittihazma sevkedebilmis ise 
de bu karar maden oeaklarmdaki elektrik sarfiyatini resimden muaf tutmakla vazii kanunun istih-
daf ettigi gayeye mugayir gorunmektedir. Baska tabirle, kanunun lafzi tereddiide inahal verse bile 
kanunun ruh ve manasi aransa bu hususta her hangi bir tereddiid mevcud degildir. 

Filvaki kanun layihasmin esbabi mucibe mazbatalarini tetkik edecek olur isek maden oeakla
rmdaki elektirik sarfiyati igin resim muafiyeti - ki Hukumetin layihasmda yok idi - tktisad encii
meni tarafmdan idhal edilmisti - Iktisad encumui bu muafiyetin esbabini boyle izah ediyordu. 

«Bundan baska maden istihsalatinda sarfedilen elektrik, madenlerin istihsal masraflari iizerinde 
biiyiik tesir yapmakta olmasma ve bunlarm azami derecede ucuza mal edilerek rakib piyasalarda 
tutunabilmelerine siddetle ihtiyac. bulunmasma binaen bunlarm alelitlak istisna edilmesi encii-
mence muvafik gorulmiis ve maddenin (F) fikrasina bu hukmu if ade edecok bir kaydrn ilavesinde 
faide mtilahaza edilmistir.» 

Maliye eneumeni dahi Iktisad encumeninin bu muafiyet hakkmdaki miitalealarini aynen kabul 
etmistir; Butc,e enciimeni de teklif edilen metni kabul ettigi gibi Biiyiik Millet Meclisi dahi bila 
munakafa kabul ederek kanunun birinci maddesinin (G) fikrasi olmustur. 

Bu hususta bilhassa salahiyettar olan Iktisad encumeninin teklif ettigi muafiyeti muhik gos-
termek icin zikrettigi'esbabi mucibeyi tetkik edecek olur isek bu suretle telhis edilebilir: Cihan 
piyasalarmda tutunabilmeleri iqm maden cevherlerinin maliyet fiatlarmi azami derece ucuzlatmak. 

Filvaki kimsenin me^hulii degildir ki, senelerden beri hiikmii siiren iktisadi buhran alelumum 
sahalarda kendisini hissettirmekte ise bu buhranm tevlid ettigi netieelerin en agirlari ve felaketli-
leri sanflyii madeniyede hissettirmektedir. 

Madenlerin fiatlari o nisbette sukut etmistir ki biitun cihanda maden tesebbuslerinin en biiyiik 
kismi hjisusi miisaid serait tahtinda ^alisan bazilan miistesna olmak iizere - faaliyetlerini tatil et-
mek mecburiyetinde kaldilar. 

Bilhassa Tiirkiyedeki maden isletmelermin de vaziyeti boyle idi. Iktisadi millimiz igin pek va-
him olan bu ihtimal karsismda Hukumeti Ciimhuriye ve Biiyiik Millet Meclisi maden tesebbusle-
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rinin miikellefiyetlerini tahfif ve isletmelerine devamlarmi temin ic,in kendilerine bazi miisaadat 
bahsetmek garelerini aramislardir.. Hiikumetin bu hususta ittihaz ettigi gerek umumi ve gerek 
hususi mahiyetteki bazi tedbirlerini misal olarak zikredelim: Madenlerin te§viki sanayi kanunun-
dan istifade edebilmeleri, madenlerin riisumu nisbijyelerinde 1 nisan 1933 tarih ve 14112 numa-
rali kararname ile yapilan ve 2 nisan 1934 tarih ve 2/359 numarali ve 14 mayis 1935 tarih ve 
2/2543 numarali kararnamelerle tekid edilen tenzilat, mevaddi iptidaiye fiatlerinde yapilan ten
zilat, maden eevheri ihracati igin takas rejiminden istifade, demiryolu nakliyatindaki tenzilat, 
muamele vergisinden muafiyeti Balya - Karaaydin madenleri sirketine lazim olan mayi mahrukatm 
gumriik resminden muafiyeti, ve bilhassa gok zarar gormiis olan mezkur sirkete ihracat primi ve-
rilmesi ve ilah.... 

Biitiin ve miisaadelere ve muafiyetlere ragmen Tiirkiyedeki maden tesebbiisleri ancak pek 
giigliikle ve pek buyiik zararlara katlanmak suretile ve bu da milli iktisadiyatta bir rol oyna-
malari luzumunu miidrik olduklari igin isletmelerine devam etmislerdir. 

Miiessesati sinaiyedeki elektrik sarfiyatindan bir resini alinmasi hakkinda Hiikumet ta-
rafindan bir kanun layihasi tanzim ve Meclise tevdi edildigi zaman milli maden sanayiinin 
elim vaziyetini digerlerinden ziyade bilen Iktisad enciimeni yukarida goruldiigu iizere kanun la-
yihasma madenler igin muafiyeti idhal etmis idi. 

Hig siibhe yoktur ki, gerek bu encumenin ve gerek kanunu kabul eden Buyiik Millet Meclisi-
nin fikrince bu muafiyet cevherin maden ocagindan ihraeindan satilabilecek bir hale sokmak i<jin 
yikanmasma ve islenmesine kadar maden istihsalinin kaffei safahatinda vaki olacak bileiimle elek
trik sarfiyatina matuf olmalidir. Filvaki madenden cjkanlan eevher ekseriyetle almib satilabilir 
bir mahsul olmayib kendisine bu sifat ve kabiliyeti verebilmek igin cevherin topraktan ihracmda 
sarfedilenden daha gok fazla elektrik sarfini mucib bir gok ameliyat yapmak icab ettiginden yal-
niz maden ocaginda sarfedilen elektrige miinhasir olan muafiyet, maden sanayiinin yukarida izah 
ettigimiz elim vaziyetine nazaran ne mana ifade edebilir? Gergi kanun maden ocaklarmdan bah-
setmekte ise de vazii kanunun fikrine gore - ki fennen gayri kabili munakasadir - maden cevherinin 
hazirlanmasi ve islenmesi madenlere lazim olan masariftendir ve bu masraf yapilmazsa toprak
tan gikarilan eevher gayri kabili istimaldir. 

Maden tesebbuslerinin muamele vergisinden muafiyeti mevzubahs oldugu zaman bu muafiyet, 
yukarida arzettigimiz ayni sebeblerden dolayi, maden istihsalinin bilciimle safahatma tesmil edil-
mis ve bu suretle muamele vergisi hakkindaki 2430 numarali kanunun 2 nci maddesinin (N) fikrasi 
her nevi maden cevherlerile yikanmis, yikanmamis maden kdmurlerini (istihrag, tathir, izabe, tas
fiye dolayisile) bu vergiden muaf tutmustur. 

Bu esbab ve miilahazata binaen, maden ocaklarindaki elektrik sarfiyatmm muafiyetini istihdaf 
eden 2442 numarali kanunun birinci maddesinin (G-) fikrasile yalniz nefsi maden ocagindaki elek
trik sarfiyati mi yoksa maden eevheri istihsalinin bilaistisna bilciimle safahatmda (istihrag, tat
hir, izabe, tasfiye dolayisile) vaki elektrik sarfiyati mi maksud oldugunun tefsirini Biiyiik Millet 
Meclisinden istemeye luzum hasil olmustur. 

Ankara - 15 -11 -1935 Gumiisane saylavi 
Edib Servet Tor 
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tktisad enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
IkUsad enciimeni 
Karar No. 33 

Esas No. 1/568, 4/13 

8-VI- 1936 

Yiiksek Reislige 

22 temmuz 931 tarihli ve 1871 sayili kanu
nun ikinci maddesinin tadili hakkmdaki 2442 
sayili kanunun birinci maddesini degigtirmek 
iizere hazirlanarak Ba§vekaletin 19 - V -1936 
tarihli tezkeresile Yiiksek Meclise takdira olu-
nan kanun layihasi ve mucib sebebler mazba
tasi enciimenimize havale edilmekle yine 2442 
numarali kanunun birinci maddesinin (G) fik-
rasinin tefsiri talebine dair Giimu§ane mebusu 
Edib Servet Tor tarafmdan verilip enciimeni
mize havale edilmis olan takrir ile birle§tirile-
rek Maliye vekili hazir oldugu halde tetkik ve 
miizakere olundu: 

Edib Servet Toriin tefsir talebine dair olan 
takririnde 2442 numarali kanunun birinci mad
desinin (G) fikrasimn ikinci bendindeki (Ma-
den ocaklari) kaydinin tatbikatta yalniz ocak-
larm iq kisimlanna hasn cihetine gidildigi, hal-
buki bir maden ocaginm ig kisimlarile bera-
ber disjndaki izabe, tathir, tasfiye ve sair te-
sisatmm bir kill te§kil eyledigi miitaleasile 
maden ocaklari kaydinin tefsirine liizum gos-
terilmekte ve Hiikumet layihasinda da (Maden 
ocaklari) kaydi ikinci bendden cjkarilarak 
ayri bir bendde tafsil edilmek suretile bu mak-
sad temin edilmektedir. 

2442 numarali kanunun mevzubahs (G) fik-
rasmdaki maden ocaklari kaydine miiteallik 
olmak iizere mezkur kanunun mucib sebebler 

mazbatasinda miinderig miitaleayi ve 151 nu
marali kanuna aid 37 numarali tefsir ile za-
ten maden ocaginm tarif ve tayin edilmis, olan 
manasim nazari dikkate alan enciimenimiz ka-
nundaki maden ocagi kaydini dahil ve hariQ 
tesisati ihtiva eder §ekilde kabul ile beraber 
Hiikumet layihasindaki tavzihi tatbikatta her 
hangi bir tereddiide mahal birakmamak nok-
tasmdan muvafik gonniis vc 1)U suretle kanun la-
yihasini esas itibarilo kabul ederek yalniz unvari-
da ve birinci madde metninde anla§mayi ko-
layla§tiracak yazi degigiklikleri yapilmigtir. 
Havalesi mucibince diger enciimenlere tevdi 
buyurulmak iizere Yiiksek Reislige sunulur. 

Iktisad En. Reisi 
Tekirdag 

#. Kesebir 
Katib 
Nigde 

Dr. 11. F. Talay 
Aza Aza 

Dr 

M. M. N. 
Nigde 

. R. F. Talay 
Aza 

Afyon Karahisar 

B 

Ankara Aydm 

A. Ulus H. 
Aza 

Giresun 

Muzaffer Kihg 
Aza 

Gumu§ane 

Edib Servet Tor 

Alatas 

*erg Tiirker 
Aza 

Samsun 

Ali Tunalt 
Aza 

Gazi Anteb 

R. Giires 
Aza 

Eski§ehir 

E. Sazak 

T. B. M. M. 
Maliye encumeni 

Karar No. 6 
Esas No. 1/568, 4/13 

Maliye enciimeni mazbatasi 

Yiiksek Reislige 

21 -XI-1936 

22 temmuz 1931 tarihli ve 1871 sayili kanu
nun ikinci maddesinin tadili hakkmdaki 2442 
sayili kanunun birinci maddesinin degistirilme-

sine dair hazrrlanib Basvekaletin 19 - V - 1936 
tarih ve 6/1627 sayili tezkeresile Biiyiik Meclise 
sunulan kanun layihasile 2442 sayili kanunun 
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birinei maddesinin (G) fikrasmm tefsiri talebi-
ne dair olan Giimusane mebusu Edib Servet Tor 
tarafirtdan verilen takrir birle$tirilerek encii
menimize havale edilmis olmakla Maliye vekili 
hazir oldugu halde tetkik ve miizakere edildi. 

Esbabi mucibede ve Iktisad enciimeni mazbata-
sinda dermeyan olunan mutalea eneumenimizce 
de muvafik gorulmiis. ve layiha Iktisad enciimeni-
nin tadili veghile kaibul olumnu^tur. 

Elektrik ve hava gazi sarfedenlerden alma-
eak istihlak vergisi hakkmdaki 2442 sayili ka-
nunun (G) fikrasmm tadiline dair olup Iktisad 
ve Maliye encumenlerinin mazbatalarile birlikte 
enciimenimize tevdi kilman Basvekaletin 
19 - V - 1936 tarih ve 6/1627 sayili tezkeresine 
bagli kanun layihasiile bu fikranm tefsirine 
dair olan Giimiisane mebusu Edip Servet Torun 
takriri enciimenimize verilmis olmakla Maliye 
vekili hazir bulundugu halde okundu ve konu-
suldu. 

Tatbikatta goriilen bazi tereddiidlerin kal-
dirilmasi igin teklif olunan bu layiha esbabi 
mueibesine nazaran esas itibarile eneumenimiz
ce de kabul edilmis ve ancak sinai miiesseseler-
deki elektrik sarfiyatindan almmakta olan 
istihlak resminin de bu sanayiin inkisafini sek-
tedar etmesi keyfiyeti enciimende mevzubahs 
olmus, ve Maliye vekili tarafmdan verilen iza-
hata nazaran bu vergi iizerinde tetkik yapilmakta 

Hlavalesi mucibince Biit§e encumenme veril-
mek iizere Yuksek Reislige sunulur. 
Maliye E. Reisi Na. M. M. Katib 

Malatya Isparta Qankm 
M. Nedim Zapgi Kemal Unal M. Onsay 
Diyarbekir Bursa Giimusane 

ffuriye Oniz Dr. Galib Kahraman $. Ondersev 
Diyarbekir Izmir 
Z. Tigrel Kdmil Dursun 

oldugu ve neticesinin Meclisi Aliye bir kanun 
layihasile sevkinin mukarrer bulundugu ve sim-
diden bu hususta bir karar ittihazrna mahal ol-
madigi anlasilarak layiha Iktisad encumeninin 
degistirdigi sekilde kabul edilmistir. 

Umumi Heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yuksek Reislige sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur Isparta Trabzon 

M. $eref Ozkan M. tJnsal Sim Day 

Katib 
Istanbul Balikesir Qorum 

F. Oymen E. Aadakan M. Cantekin 

Izmir Izmir Kirklareli 
H. Qakir K. Inang S. Odiil 

Manisa Mardin Mus 
T. Tiirkoglu R. Erten S. Ataman 

Mus Seyhan Srvas 
$evki Qiloglu Naci Eldeniz Remzi Qiner 

Biitce enciimeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Biitce enciimeni 10 - XII - 1936 
Mazbata No. 14 

Esas No. 1/568,4/13 

Yuksek Reislige 
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HtetMETtN TEELtFt 

22 temmuz 1931 tarih ve 1871 numarah kanu
nun ikinci maddesinin tadili hakktndaki 2442 
numarah kanunun birinci maddesini degistiren 

kanun layihast 

MADDE 1 — 2442 numarah kanunun birin-
ci maddesinin (G) bendi asagida yazili sekilde 
degistirihni^tir: 

Hususi idarelerin ve belediyelerin kanunen 
tesis ve isletmek mecburiyetinde bulunduklari 
dariilaceze, hastane, mekteb, itfaiye gibi amme 
hizmetlerine miiteallik miiessesatmda istihlak 
edilen elektrik ve havagazinden yarmi resim 
almrr. 

Belediyelere aid sokak ve caddeler tenvirati 
ile nuf usu 10 000 e kadar olan kasabalardaM 
elektrik sarfiyati resimden istisna edilmistir. 
Ancak resme tabi bir mahaldeM umumi sebeke-
den ceryan alan kasabalar halkmm ve smai mii-
esseselerin istihlakati resme tabidir. Maden 
veya envai kdmiir ocaklarmm i§ersinde bulunan 
bilcumle tesisat ve alat ve edevatta ve bu ma
den veya kdmiir ocaklarmdan gikarilan cevher-
leri izabe, tathir (yikama), tasfiye ve bunlara 
benzer muamelelere tabi tutarak krymetlendir-
mege yarayan harici tesisatta ve kuwei muhar-
rike merkszlerile kompresor ve vantilatSrlerde 
ve bu maden veya ocaklar ile yukandaki tesi
sat ve tahmil iskeleleri arasrndaM nakliyatta ve 
tahmil iskelesindekiler dahil oldugu halde bu 
nakliyatm istilzam edecegi tahmil ve tahliye 
ameliyelerinde kullanilan vasrtalarda ve bahis-
leri gecen tesisat ve vasrtalarm tamir edildigi 
atolyelerde ve cevherlerin muhafazasmda kulla-
ndan depo, ambar ve harmanlarda ve maden ve
ya komiir ocaklarmda yapdan elektrik sarfiyati 
dahi resimden muaftxr. 

Vapuriar ve §imendifer katarlarile hare-
ketleri esnasmda elektrik istihsal eden zatulha-
reke vasitalar da bu resimden miistesnadrr. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

IKTISAD ENCt^MENtNtN DEGt^TiRtSl 

Dahili istihlak vergisi kanununa e,k 2442 nu
marah kanunun birinci maddesinin «G» fik-

rasmt degistiren kanun Idyihasi 

MADDE 1 — Dahili istihlak vergisi kanu
nuna ek 2442 numarali kanunun birinci madde
sinin «G» fikrasr a§agida yazili §ekilde degi§-
tirilmi§tir: 

Gr - Hususi idarelerin ve belediyelerin ka
nunen tesisi ve igletmek mecburiyetinde bulun
duklari dariilaceze, hastane, mekteb, itfaiye gibi 
amme hizmetlerine miiteallik miiessesatmda is
tihlak edilen elektirik ve havagazmdan yari re
sim almrr. 

Belediyelere aid sokak ve caddeler tenvirati 
ile niifusu on bine kadar olan kasabalardaki 
elektirik sarfiyati bu resimden isasna edilrnigiir. 
Ancak resme tabi bir mahaldeki umumi §ebs-
keden cereyan alan kasabalar halkmm ve smai 
miiesseselerin istihlakati resme tabidir. 

Maden ve komiir ocaklarmm igerisinde bu
lunan bilcumle tesisat alat ve edevatta ve bu o-
caklardan gikanlan cevherleri eritme, yikama, 
kurutma ve temizlemeye veya bunlara benzer 
muamelelere tabi tutarak kiymetlendirmeye ya
rayan harici tesisatta ve kuwei muharrike mer-
kezlerile kompresor ve vantiretorlerde ve cev
herlerin muhafazasmda kullanilan depo, ambar 
ve harmanlarda ve cevherlerin ocak iglerinden 
muhtelif muamele yerlerine ve iskelelere ta§m-
masmda ve tahmil iskelesindekiler de dahil ol-
mak iizere tahmilve tahliye i§lerinde kullani
lan vasrtalarda ve yukanda bahsi gegen tesisat 
ve vasrtalarm tamir edildikleri atelyelerde ya-
pilan elektirik sarfiyati dahi resimden miistes
nadrr. 

Vapuriar ve §imendifer katarlarile hareket-
leri srrasmda elektirik istihsal eden zatiirhareke 
vasitalar da bu resimden istisna olunmu§tur. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

( S. Sayisi : 27 ) 



MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye 
ve tktasad vekilleri memurdur. 

15-V-1936 
B9. V. Ad. V. M. M. V. 

1. tnonu §. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. V. Mai. V. 

§. Kaya §. Saracoglu F. Agrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S< Ankan A. Qetinkaya C. Bayar 
S. I. M. M. G. I. V. Zr. V. 

Dr. R Saydam Rana Tarhan Muhlis Erkmen 

MADDE 3 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya Maliye ve Iktisad vekilleri memurdur. 

( S. Sayisi : 27 ) 




