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2 — Havale edilen evrak 
3 — Riyaset Divanınım Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 
1 — Ankara belediyesinin muhtelif kanun

larla Hazineden istikraz eylediği 5 650 000 lira
nın tahakkuk etmiş ve edecek fâizlerile Yenişe-
hirdeki evlere aid tediye müddetinin uzatılması 
hakkındaki kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

2 — Birinci, üçüncü ve dördüncü umumî 
müfettişliklerle müşavirliklerinin teşkilât kad
roları hakkındaki kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair olan kanun lâyihasının geri verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

3 — Millî Hükümet bütçelerine aid hizmetler 
için yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu hak
kındaki 2102 sayılı kanuna müzeyyel kanun lâ
yihasının geri verilmesine dair Başvekâlet teske
resi 

4 — Sefaret ve konsoloshanelere verilecek 
arsalar hakkındaki kanun lâyihasının geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 

5 — Tapu münakalelerinin merkezde tescili 
için çalıştırılacak memurlara verilecek ücret 
hakkındaki kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

4 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Havayolları Devlet İşletme İdaresinin 

1933 malî yılı hesabı katisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat riyaseti tezkeresile Havayolları Devlet 
İşletme İdaresinin 1933 yılı son hesabı hakkında 
kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (3/406, 1/620) 33:34,38:41 
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Sayrfa 
2 — Askerî memurlar kanununun 6 nci mad

desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/882) 34 

3 — Devlete aid bir kısım binalar satış be-
dellerile resmî daireler yapılması hakkındaki 
kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/730) 34 

4 — Nalband mektableri ve nalbandlık sa
natı hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Millî 
müdafaa, Adliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/124) 34:35 

5 — 6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılı ka
nunda bazı tashihler yapılması hakkında kanun 
lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazbatası 
(1/884) 35:36 

6 — Arazi ve bina vergilerile binalardan alı
nacak iktisadî buhran vergisinin vilâyet hususî 
idarelerine devri hakkındaki 2871 sayılı kanuna 
bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/725) 36 

7 — Askerî memurlar kanununa bazı madde
ler ilâvesine ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci 
maddelerinin ilgasına dair kanun lâyihası ve 
Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/881) 36:37 

8 — Denizli mebusu Necib Ali Küçükanın, 
gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin 351 nci 
pozisyonunun değiştirilmesi hakkında kanun 
teklifi ve Gümrük ve inhisarlar, tktısad, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/29) 37 

9 — Devlet Demiryolları ve limanlan umu
mî idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 
1042 sayılı kanunun 25 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/825) 37:38 
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SABIK ZABIT HULASASI 

Gazi Anteb mebusu Numan Menemencioğlunun 
mebusluktan istifasına dair takriri okunduktan sonra 

1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasına, 

Türkiye - Hollanda ticaret anlaşması ve merbuta-
tının kabulüne dair kanun lâyihaları ile 

Aimanyada makine mühendisliği tahsilinde bulu
nan Teğmen Fuad hakkında bir muamele yapılma
sına lüzum olmadığına dair mazbata kabul edildi. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 18 nci madde
sinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 
müzakere ve Divanı muhasebat encümenine havale 
olundu. 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının ya
sak edilmesi ve satın alınması hakkındaki kanun lâ
yihası müzakere ve beşinci maddesi encümene iade 
edildi. 

Devlete aid bir kısım binalar satış bedellerile res
mî daireler yapılması hakkındaki kanunun ikinci mad

desinin değiştirilmesine, 
Nalband mektebleri açılmasına, 
2702 numaralı kanunda bazı tashihler yapılmasına, 
Arazi ve bina vergilerile binalardan alınnan ikti

sadî buhran vergisinin vilâyet hususî idarelerine 
devri hakkındaki kanuna bir madde ilâvesine, 

Askerî memurlar kanununa bazı maddeler ilâve
sine ve 2505 sayılı kanunun 6 ve 7 nci maddelerinin 
ilgasına dair kanun lâyihalarının birinci müzakereleri 
yapıldı. 

ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları ka
nununun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâvesi hakkındaki 
kanunun değiştirilmesine dair kanun lâyihası müza
kere ve ikinci maddesi encümene tevdi olundu ve ayın 
8 nci çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Tevfik Fikret Sılay Niğde Çoruh 

Cavid Ural Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Askerî tayinat ve yem kanununa ek kanun 

lâyihası (1/908) (Millî müdafaa ve Bütçe encümen
lerine) 

2 — Heyeti mahsusalarca aleyhlerine verilib ken
dilerine tebliğ edilmeyen kararlara karşı alâkalıların 
itiraz edebilmeleri hakkında kanun lâyihası (1/909) 
(Millî müdafaa, Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

3 — Tunceli vilâyeti halikından olupta nüfus ve 
askerlik kanunlarına göre kendilerine verilmesi 
lâzımgelen bazı cezaların affine ve nüfus yazımı 
ile askerlik işlerine dair olan 2887 sayılı kanuna bir 
madde ilâvesi ve 1, 3 ve 4 ncü maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/910) (Millî müdafaa, 
Dahiliye ve Adliye encümenlerine) 

Mazbatalar 
4 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 nci 

maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında kanun lâyifhası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalarşı (1/854) 
(Ruznameye) 

5 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 69 ncu 
maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/726) (Ruznameye) 

6 — ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 
16 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/829) (Ruznameye) 

7 — Yalova arazisinin istismarı ve parasız arazi 
dağıtılması hakkında kanun lâyihası ve Iktısad, 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/130) (Ruznameye) 

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

BAŞKAN — Refet Canrtez 

KÂTİBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh). 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Riyasetin bazı maruzatı vardır, okuyacağız. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Ankara belediyesinin muhtelif Itanun-
larl-a Jliazineden istikraz eylediği 5 650 000 lira
nın tahakkuk etmiş ve edecek faizi erile Yenişe

hir deki evlere aid tediye müddetinin uzatılması 
hakkındaki kanun lâyihasının geri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

— 32 — 
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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

v 20 - V - 1936 tarih ve 6/1615 sayılı tezkere 
ile Yüksek huzurlarına sunulmuş olan muhtelif 
kanunlarla Ankara belediyesinin Hazineden is
tikraz eyediği 5 650 000 liranm tahakkuk etmiş 
ve edecek faizlerinin aranılmaması ve Yenişehir-
deki evlere aid tediye müddetinin uzatılması 
hakkındaki kanun lâyihasının geri alınması Da
hiliye vekilliğinin 29 - XI - 1937 tarih ve 4348 
sayılı tezkeresile rica edilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine mü
saade buyurulmanını dilerim. 

Başvekil 
C. Bay ar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
2 — Birinci, üçüncü, ve dördüncü umumî 

müfettişliklerle 'müşavirliklerinin teşkilât kadro
ları hakkındaki kanunun 2 nci maddesinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna bir madde eklenme
sine dair otlan kanun lâyihasının geri verilmesi 
hakkında Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Birinci, üçüncü ve dördüncü umumî müfet

tişliklerle müşavirliklerinin teşkilât kadroları 
hakkındaki 2865 numaralı kanunun ikinci mad
desinin değiştirilmesine ve bu kanuna bir mad
de eklenmesine dair olub 3 - II -1936 tarih ve 
6/319 sayılı tezkere ile Yüksek huzurlarına su
nulmuş olan kanun lâyihasının geri alınması, 
Maliye vekilliğinin 29 - XI - 1937 tarih ve 
1323/9/5920 sayılı tezkere ile rica edilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasmm iadesine yük
sek müsaadelerini dilerim . 

Başvekil 
C. Bay ar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
3 -—• Millî Hükümet bütçelerine aid hizmetler 

için yapılmış tediyatın tasfiye ve mahsubu hak
kındaki 2102 sayılı kanuna müzeyyel kanun lâyi
hasının geri verilmesine dıair Başvekâlet tezke
resi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 - III - 1937 tarih ve 6/941 sayılı tezkere 

1 —r Havayolları Devlet işletme idarecinin 
1933 malî yılı hesabı katisine aid mutabakat be
yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhase
bat riyaseti tezkeresile Havayolları Devlet işlet
me idaresinin 1933 yılı \son hesabı hakkında ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni nıaz*-
batası (3/406, 1/620) [1] 

BAŞKAN — Kanunun heyeti umumiyesi 

[1] 20 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

ile yüksek huzurlarına sunulmuş olan 18 kânu
nusani 1933 tarih ve 2102 saydı kanuna müzey
yel kanun lâyihasının geri almması, Maliye ve
killiğince rica edilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini dilerim . 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Alelusul iade ediyoruz. 
4 — Sefaret ve konsoloshanelere verilecek ar

salar hakkındaki kanun lâyihasının geri verilme* 
sine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25-III-1937 tarih ve 6/942 sayılı tezkere 

ile yüksek huzurlarına sunulmuş olan sefaret ve 
konsoloshanelere verilecek arsalar hakkındaki 
kanun lâyihasmm geri almması, Maliye vekilli
ğinin 29 - XI - 1937 tarih ve 13197/10/5931 sa
yılı tezkeresile rica edilmektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iadesine yük
sek müsaadelerini dilerim . 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
5 — Tapu münakalelerinin merkezde tescili 

için çalıştırılacak memurlara verilecek ücret hak
kındaki kanun lâyihasının geri verilmesine dair 
Başvekâlet tezkeresi.' 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 - III - 1937 tarih ve 6/938 sayılı tezkere 

ile yüksek huzurlarına sunulmuş olan tapu mu
kavelelerinin merkezde tescili için çalıştırılacak 
memurlara verilecek ücretlere dair kanun lâyi
hasmm geri almması, Maliye vekâletince rica 
edimektedir. 

Bahsi geçen kanun âyihasmm iadesine yük
sek müsaadelerini dilerim. 

Başvekil 
O. Bayar 

BAŞKAN — Bunu da usulen geri göndere
ceğiz. 

hakkmda mütalea var mı Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Havayolları Devlet işletme idaresi 1933 malî 
senesi hesabı katî kanunu 

MADDE 1 — Havayolları Devlet işletme ida
resinin 1933 malî yılı masarifi bitişik (A) cet
velinde yazılı olduğu üzere 73 853 lira 33 ku
ruştur. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

33 — 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl 

tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re 67 549 lira 9 kuruştur. 

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

MADDE 3 — 1933 malî yılı içinde sarfolun-
mayan ve bitişik (A) cetvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen 116 146 lira 67 kuruş tahsisat ba
kiyesi iptal olunmuştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

'BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Nafıa vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

2 — Askerî memurlar kanununun 6 ncı mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/882) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın ikinci müzakere
sine başlıyoruz. 

Askerî memurlar kanununun 6 ncı maddesi
nin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 1455 numaralı kanunun altın
cı maddesi aşağıda yazılı olduğu üzere tadil 
edilmiştir: 

(Yüksek tahsil görmeyen askerî memurlar 
üçüncü sınıftan yukarı geçemezler. Ancak bun
lardan lise tahsili görmüş olanlar veya orta 
mekteb mezunu olubda ayrıca bir meslek mek
tebinde tahsil edenler veya bu derece tahsili 
haiz olmadıkları halde talimatı mucibince mü
tehassıs oldukları tesbit edilenler ikinci sınıf 
memurluğa da terfi edebilirler. Lise mezunu 
olubda yabancı memleketlerde teknikum tah
silini ikmal ederek fen memuru unvanmı ih
raz edenler birinci sınıf memurluğa terfi ede
bilirler. 

BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 
kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 

[1] Birinci müzakeresi 11 nci inikad zaptın-
dadır. 

Etmeyenler , . , Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Millî Müdafaa vekili memurdur. 
BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo-

rum. Kabul buyuranlar — Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

3 — Devlete aid bir kısım binalar satış be-
dvllerile resmî daireler yapılması hakkındaki 
kanunun 1 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/730) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da ikinci müzake
residir. 

Devlete aid bir kısım binalar satış bedelile resmî 
daireler yapılması hakkındaki 2300 sayılı kanu

nun ikinci maddesini değiştiren kanun 
MADDE 1 — Devlete aid bir kısım binalar 

satış bedelile resmî daireler yapılması hakkın
daki 11 haziran 1933 tarih ve 2300 sayılı kanu
nun ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

Birinci maddede yazılı gayrimenkullerin sa
tış hâsıllan senesi varidat bütçesinde açılacak 

ı hususî bir fasla irad ve ayni zamanda masraf 
; bütçesinde açılacak hususî bir fasla tahsisat 
i kaydolunur. Bu suretle tahsisat kaydolunan me-
| bali.yo.2n malı sene sonuna kadar sarfedilme-
; yen mmtar müteakib mali sene bütçesinde yine 

hususi bir fasla tahsisat kaydolunur. 
BAŞKAN — Tadil teklifi yoktur. Maddeyi 

kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

4 -— Nalband mektebleri ve nalbandlık sa
natı hakkında kanun lâyihası ve Ziraat, Millî 
Müdafaa, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (î/124) |2 | 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

11,2] Birinci müzakereleri 12 nci inikad zap-
tındadır. 

— 34 — 
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İSfaîlband mektebleri ve nalbandlık hakkında 

kanun 
MADDE 1 — Lüzum görülen bölgelerde Zi

raat vekilliği tarafından nalband mektebleri 
açılır. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum: Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Nalbandlık yapabilmek için 
Askerî veya Mülkî nalband mekteblerini bitir
miş veya kurs görmüş olmak lâzımdır. Ecnebi 
memleketlerde nalbandlık tahsil etmiş olanlar 
ehliyet imtihanma tabidirler. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum: Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Nalband mektebi açılan mm-
takalarda ikinci maddede gösterilen vasıf ve 
şartları haiz olmayan nalbandlar kursa tâbi tu
tulur. Kursa çağırılanlardan mazeretsiz bir se
ne içinde kursa gitmiyenler o bölgede sanattan 
menedilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzedivorum: Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Nal ve mıh yapanlar, nal ve 
mıh yaptıkları yerleri, nalbandlar dükkânlarını, 
bulundukları yerin veteriner idaresine, yoksa o 
yerin en büyük mülkiye memuruna bildirmeğe 
mecburdurlar. Gezgin nalbandlar da bu kayde 
tabidirler. Nal ve mıh yapılan yerleri ve nal
band dükkânlarını Hükümet veterinerleri kon
trol ederler. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum: Ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 -~ Yapılacak ve kullanılacak nal 
ve mıhların teknik şart ve şekillere uygun ol
ması lâzımdır. Ziraat vekâletinin tayin ve ilân 
edeceği bölgelerde nalbandlar bunların hari
cinde nal ve mıh çakamazlar. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Beşinci madde hükmüne ay
kırı hareket edenlerden bir liradan on liraya 
kadar hafif para cezası alınır. Tekerrüründe 
bir aya kadar sanatlarından menedilirler. 

Dördüncü madde hükmünü yerine getirme
yenler ile ikinci maddedeki şartları haiz ol
maksızın icrayi sanat edenler beş liradan yir
mi beş liraya kadar hafif para cezası ve teker
rüründe bir aya kadar hafif hapis cezasile 
cezalandırılırlar. 

Bu cezalar mahallî idare heyetleri kararile 
verilir. Mahkûmlar kararın tebliğ edildiği ta
rihten itibaren bir hafta içinde sulh mahkeme
sine müracaat ederek bu karara karşı itirazda 
bulunabilirler. İtiraz idare heyeti kararının ne-
ticei hükme kadar infazını tehir eder. Sulh 
mahkemesinin itiraz üzerine vereceği karar katî 
olup temyize tâbi değildir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerinin tat
bik sureti ile kullanılacak nal ve mıhların tek
nik vasıf ve şartları bir nizamname ile tayin 
olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A - Nalband mek
tebleri açılan bölgelerde mevcud nalbandlar-
dan mektebli olmayanlar için Ziraat vekilliği 
tarafından kurslar açılır. 

B - Kursa çağırılanların yol, iaşe, ibate ve 
ikamet masrafları Ziraat vekâletince temin 
olunur. 

C - Nalband mekteblerinden ve kurslardan 
yetişmiş olanlar o bölgenin ihtiyacına kifayet 
edecek miktara baliğ olunca kanunun ikinci 
maddesinde yazılı evsafı haiz olmayanlar nal-
bandlıktan menolunurlar. 

D - Bu kanunda yazılı cezaî hükümler 2 nci 
maddedeki vasıfları haiz nalbandların kâfi 
miktarda mevcud bulunduğu ilân edilen böl
gelerde tatbik olunur. 

B. E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trabzon) 
— Bu muvakkat maddeden evvel nizamname 
yapılacağına dair bir madde okundu. O mad
de bu muvakkat maddeden sonra olacaktır. 
Çünkü muvakkat madde dahi nizamnameye gi
rebilecek hükümler olabilir. Yalnız bir takdim 
tehir meselesidir. 

BAŞKAN — Maddenin yerini değiştiriyoruz. 
Muvakkat maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Adliye, Millî Müdafaa, Dahiliye ve Ziraat 
vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

5 — 6 mayıs 1935 tarih ve 2702 sayılı kanun
da bazı tashihler yapılması hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa encümeni nmzbtası 
(1/884) [1] 

2702 numaralı kanunda bazı değişiklikler yapıl
ması hakkında kanun 

MADDE 1 — 2702 numaralı kanunun birin-

[İJ Birinci müzakeresi 12 nci inikad zabtın-
dadır. 
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ci maddesine merbut cetvelin 3 ncü derecesin
de ı fazla olan (Fırka kumandanlığı yapmış 
tuğgeneraller) tabiri kaldırılarak mezkûr dere
ce yalnız tümgeneraller tümamiraller suretinde 
değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiven-
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 2702 numaralı kanunun 3 ncü 
maddeci aşağıda gösterildiği üzere değiştiril
miştir : 

Subaylarda rütbe maaşa esastır. Ancak ka
nunu mahsusuna tevfikan ön yszbaşı olmuş olan 
yüzbaşılar cetveldeki maaşlarını alırlar. Tü
men komutanlığı kıta kademesi olmayan mua
vin sınıf, tuğgenerallerden ehliyet ve iktidar
ları sicillen musaddak olanlar usulü mevzuası-
na tevfikan tümgeneral olurlar ve baremin 3 n-
cü derece maaşını alırlar. 

Subaylar ve askerî memurlar için vekâletten 
dolayı maaş usulü cari değildir. Ancak vazifei 
asliyesinden maada bir muallimlik deruhde eden 
subaylar ve askerî memurlar Devlet memurları 
maaşatmın tevhid ve teadülü hakkındaki ka
nunun 5 nci maddesine tabidirler. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Reye arze 
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Eeye arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MİADBIE 4 — Bu kanun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

6 —• Arazi ve bina vergilerile binalardan alı
nacak iktisadî buhran vergisinin vilâyet hususî 
idareleirne devri hakkındaki 2871 sayılı kanuna 
bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/725) [1] 

BAŞKAN — Bu da ikinci müzakeredir. 

Arazi ve bina vergilerile binalardan alman ik
tisadî buhran vergisinin vilâyet hususî idarele
rine devri hakkmdaki 2871 numaralı kanuna bir 

madde ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 23 kânunuevvel 1935 tarihli ve 
2871 sayılı kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Bu kanun mucibince hususî idarelerden 

[1] Birinci müzakeresi 12 inci inik ad zaptın-
dadır. 

alınması lâzım gelen vergi farkları tahsil edil
dikçe bir taraftan varidat bütçesinde açılacak 
hususî fasla irad ve diğer taraftan Maliye büt
çesinde taallûk ettiği tertibe tahsisat kaydolu
nur. 

Malî vaziyetleri müsaid olmayan vilâyet hu
susî idarelerine Maliye vekilinin tensib edeceği 
miktarda Hazinenin kefaletile millî bankalarda 
kredi açtırılır. Borçlu vilâyetler, borçlan için 
vilâyet bahçelerine tahsisat koymağa ve kredi 
itfa taksitlerini Maliye vekâletince tayin edile
cek müddetlerde ve bu kanunun 8 nci maddesi 
mucibince vilâyetin Hazineye olan borcunu da 
eylül, ikinci teşrin, ikinci kânun ve mart ayla
rında olmak üzere dört müsavi taksitte ödemeğe 
mecburdurlar. Bu mecburiyete riayet etmeyen 
vilâyet hususî idare müdürlerile âmiri italar 
hakkmda 1980 numaralı muvazene vergisi kanu
nunun 3 ncü maddesinin son fıkrası hükmü tat
bik olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

7 — Askerî memurlar kanununa bazı madde
ler ilâvesine re 2505 saydı kanunun 6 ve 7 nci 
madde]erinin ilgasına dair kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/881) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Askerî memurlar kanununa bazı maddeler ilâ
vesine ve 2505 sayılı kanunun 6, 7 nci maddele

rinin ilgasına dair kanun 

MADDE 1 — 1455 numaralı askerî memur
lar kanununa aşağıdaki maddeler ilâve edilmiş
t ir : 

A) Askerî lise mezunlarından olgunluk im
tihanında muvaffak olamayanlar, 

B) Harbiye ve deniz harb mektebleri, Üni
versitenin muhtelif fakülteleri ve Baytar fa
kültesi askerî talebesinden ahlâkî vasıfları iyi 
olduğu halde imtihanda muvaffak olamayanlar 
veya sıhhî halleri subay olmağa müsaid olmayıb 
askerî memur olmağa elverişli olanlar meslek 

|1J Birinci müzakeresi 12 nci inikad zaptın-
dadır. 
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mektebile ihtiyat subay mektebi tahsillerini ik
mal etmek suretile muamele memuru nasbolu-
nurlar. 

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

MADDE 2 — Bunlardan meslek veya ihtiyat 
subay mekteblerinde muvaffak olamayarak sıh
hî hallerinden gayri sebeblerle çıkarılanlar kı
talara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerinden 
başka askerî mekteblerde meccanen okudukla
rı müddetin yarısı kadar fazla hizmet ederler. 

Bunlardan Harbiye mektebi talebesile Üni
versite askerî talebesinden askerî ehliyetnameyi 
haiz olanlar çavuşlukla diğerleri neferlikle hiz
mete başlarlar. 

Mekteb masrafını defaten ödeyenler yaşrt-
larile muameleye tâbi tutulurlar. 

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

MADDE 3 — 2505 numaralı kanunun 6 ve 7 
nci maddeleri mülgadır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hesabı katî kanununa rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılma
sının yasak edilmesi ve satın alınması hakkın
da kanun lâyihası var, fakat bu lâyihanın bir 
maddesi encümendedir. Onun için müzâkere 
edemiyeceğiz. 

İhtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memur
ları kanununun 3 ncü maddesine bir fıkra ilâ
vesine dair olan 1976 sayılı kanunun değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası da encümende
dir, bunu da geçiyoruz. 

8 — Denizli mebusu Necib Ali Küçükamn, 
gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin 351 nci 
pozisyonunun değiştirilmesi hakkında kanun tek
lifi ve Gümrük ve inhisarlar, İldısad, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (2/29) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

[1] 22 saydı basma yazı zabtın sonundadır. 
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Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gümrük tarifesi kanununun değiştirilmesine 
dair kanun 

MADDE 1 — 8 haziran 1929 tarih ve 1499 
sayılı gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 
354 numarasının (B) pozisyonu aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

B) Yazılmış veya tabedilmiş nota (Cildli 
olanlar da dahildir) muaftır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen

ler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanunun hükmü neşri ta

rihinden muteberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye, İMısad ve Gümrük ve inhisarlar vekil
leri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
9 — Devlet demiryolları ve limanları umumî 

idaresinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 
sayılı kanunun 25 nci maddesinin tadili hakkın
da kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe ecünıenleri 
mazbataları (1/825)' |1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idare
sinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 
sayılı kanunun 25 nci maddesinin tadili hak

kında kanun 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
aid 1042 numaralı kanunun 25 nci miaddesi 
aşağıdaki gibi tadil edilmiştir: 

« Büyük Millet Meclisi azası, Devlet demir
yollarında parasız seyahat ederler. Taleb vu
kuunda hüviyet cüzdanları ibraz edilir. » 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 21 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Nafıa 

vekili memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. Lâyihanın birinci müzakeresi 
bitmiştir. 

Açık reyin neticesini arzediyorum: 
Havayolları Devlet işletme idaresinin 1933 

malî yılı hesabı katı kanunu lâyihasına (244) zat 
itabul etmek suretile rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Binaenaleyh kanun (244) reyle ka
bul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Cuma günü naat 15 te 
toplanmak üzere celseyi kapıyorum. 

Kapanma saati : 15,23 

» © ^ ı 

Havayolları Devlet işletme idaresi 1933 malî senesi hesabı kati kanununa verilen rey-

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

lerin neticesi 
[KÎ 

Aza adedi • 3QQ 
' Reye iştirak edenipr • 244 

Kabul edenler : 244 
Reddedeni w 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmevenler : 154 
Münhall er : ] 

[Kabul edenler] 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzun çar
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Hasan Cemil Çambel 
tsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Bursa 
A saf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Gali!) Kahraman 

Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Şekibc İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergen eli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdül halik 
Renda 
Mustafa önsay 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Tsmail Kemal Alpsar 
Nabi Tir/Ai Yıhlrrım 

mun kabul edilmiştir.] 

Denizli 
Dr. Haindi Berkman 
Dr. Kâzım Saman]r 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Dr. ibrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma M emik 
Faik. Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
öl. Pertev Demirhan 
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Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arrman 
Gl. Kâzım înanç 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
îbrahim Demiralay 
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Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif îlden 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hamdi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
îbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
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Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedid Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkm 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabc; 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Mara§ 
Alâettin Tiridoğlu 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
îrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
îsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 

Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
îbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
îsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Behçet Günay 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
îbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 
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Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
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Halil Türkmen 
Necati Güneri 
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Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 

Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Akosman 
îzzet Ulvi Aykurd 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Palih Rıfkr Atay 
Ha ti Çırpan 
Kamal Atatürk (R, C.) 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakır Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan (îzinli) 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 

BÜecik 
ibrahim Çolak 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Refet Canıtez 
Sadettin Perid Talay 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl örkün 
Hatice özgener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 

Gl. Şefik Tursan (İzinli) 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit 
Refik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 

İsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
VeliYaşm (îzinli) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
Muttalib öker 
İsmet İnönü 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(î. A.) 
Kani Akeken 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 
Nuri Ural (İzinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök (İzinli) 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Halid Mengi 

Ordu 
Selim Sırrı Tarcan 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Etem Tuncel 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
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Hilmi Uran (E. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
Hıılki Aydm 
İsmail Müştak Mayakon 
Memet Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
ŞaMr Kesebir (Bakan) 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Gl. Sıtkı Üke 
Hüsnü Konay 
Nâzım.Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 

Sim Day 
Urfa 

Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
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S. Sayısı: 20 
Hava yollan Devlet işletme idaresinin 1933 malî yılı hesabı 
katisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Hava yolları Devlet 
işletme idaresinin 1933 yılı *son hesabı hakkında kanun 

lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/406, 1/620) 

Hava yolları Devlet işletme idaresinin 1933 malî yılı hesabı katisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/406) 

T. C. 
Divanı muhasebat 

122843 
2060 8ay% u 20 - X -1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hava yollan Devlet işletme idaresinin 1933 malî yılı hesabı katisi hakkmda tanzim kılınan mu
tabakat beyannamesinin bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

D. M. Reisi 
8. Oran 

Beyanname 

1933, 1934 yıllarında Millî Müdafaa vekâletince idare dilib 1935 yılında Nafıa vekâletine dev
redilmiş olan hava yolları Devlet işletme idaresinin 1933 yılı muamelâtına aid olarak Nafıa vekâle
tince tanzim edilmiş olan katî hesab halile kabul ve hesabı katide varidata nazaran fazla görülen 
sarfiyat sebebi ilişik cetvelde izah edilmiştir. Divanı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş 
olan idare hesabile karşılaştırılarak bu hesabda yazılı rakamların ilişik cetveldeki izahat nazarı itiba-
re alınmak şartile kabule şayan görülmüş olduğunu arzeyleriz. 

Birinci Reis 
8. Oran 

Aza 
Celil Dinçsoy 

Aza 
Nazmi Başak 

D. 1. Reisi D. 2. Reisi 
F. Eke A. Yurdakul 

Aza Aza 
M. Menemencioğlu R. Bakuy 

Aza Aza 
F. özbudun Z, Akif Orbay 

D. 3. Reisi 
Â. özgen 

Aza 
H. Demirsoy 

Aza. 
M, AH Apak 

D. 4. Reisi 
F. Erinç 

Aza 
M. î. Erenli 

Aza 

Aza. 
Y. Ziya Aslan 

Aza 
E. B. Ayla 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 
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Havaypllan Devlet işletme idaresi 1933 yılı son hesabı hakkmda kanun lâyihası (1/620) 

TC. 
Başvekâlet 27 -X-1936 

Kararlar Müdürlüğü 
Şayt : Ş/3349 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Nafıa vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 16 - IX -1936 da Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan Havayolları Devlet işletme idaresinin 1933 ve 1934 malî yıllarına aid hesabı katî kanun 
lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

;;r Başvekil 
/ . İnönü 

1933 malî senesi hesabı kati kanun layihasının mucib sebebleri 

1 — 1933 malî yılı bütçesile hava yolları Devlet işletme idaresi için 190 0Ü0 lira tahsisat ita ve 
bu miktarda varidat tahmin olunmuştur. 

2186 sayılı kanunla bu idare 1933 malî senesinde kurulmuş yeni bir teşekküldür. 
Yeni kurulan her teşekkülde olduğu gibi bu idarenin de doğduğu günden itibaren kendisin

den beklenilen hizmeti tamamen ifa ve tahmin edilen varidatı tahsil etmesine maddi imjppı 
bulunamamıştır. 

Her türlü vasıta ve teşkilâttan mahrum ve henüz nüve halinde bulunan bu idarenin içinde 
yaşamakta olduğu bu iliç yıllarını teazzuy etmiş bir teşekkülün sarfiyat ve hasılat yılı gibi (feğil 
bir tecrübe devresi ye yılı olarak kabul etmek lâzınıgelir. Tecrübe yıllarında azamî tasarruf, esas 
tutulmuştur. 

1933 malî yılı bütçesile kabul edilen ve 2406 sayılı kanunla ilâveten verilen masraf tahsisat 
yekûnu 190 000 lira olduğu halde hesabı katî cetvelinin sütunu mahsusunda görüleceği üzere bu 
tahsisatın 73 853 lira 23 kuruşu sarf ve istimal olunmuştur. 

istanbul - Diyarbekir hattı açılamadığı ve beynelmilel hava münakalâtına iştirak edilmediği 
için tahmin edilen 190 000 lira varidata mukabil de ancak 67 549 lira 9 kuruş tahsil edilmiştir. Bu 
Hesaba gpre 6304 lira 14 kuruş bütçe açığı varsa dft bu para iflare uhdesindeki bütçeye teallûk 
etmeyen emanet paralardan ödenmiş ve 19J4 malî yılı bütçesinde bu miktarı kapata bilecek hâsılat 
fazlası meveud bulunmuş olduğundan ve emanet paralar müracaat ve taleb vuku buldukça usu
lüne tevfikan ve mütekakib seneler hasılat fazlalarından sahihlerine verileceğinden bu açığın ka
patılması için fevkalâde bir tedbir ittihazına mahal yoktu?. 

Bu ciheti izah ve temin için 1933 malî yılı hesabı katî kanun lâyihasının ikinci maddesine 
hüküm konulmuştur. 

Lâyihanın birinci ve üçüncü maddeleri istimal olunan tahsisatla iptal edilecek tahsisatı gös
termektedir. 

( S. Sayısı : 20 ) 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Di. M. encümeni 

Esas No. 1/620, 3/406 
Karar No. 8 

29 - XI - 1ÜC1 

Yüksek Reisliğe 

Havayolları Devlet işletme idaresinin 1938 
malî yılı katî hesabı hakkında Başvekilliğin 27 
teşrinievvel 1936 tarihli ve 6/3349 numaralı tez-
keresile teklif olunan kanun lâyihası ve Divanı 
muhasebattan gönderilen mutabakat beyanna
mesi cetvellerile birlikte tetkik ve müzakere 
edildi. 

Mutabakat beyannamesinde varidatta fark 
olmadığı ve sarfiyatta dairesi masraf defterin
de vukua gelen yekûn sehvinin hesabı katiye de 
sirayet etmiş olmasından dolayı katî hesapta ya
zılı mebaliğ miktarının 10 kuruş noksan bulun
duğu ve idarenin 1933 malî yılı sarfiyatının; 
varidatından 6 308 lira 24 kuruş fazla olduğu mez
kûr yıl varidatının müstahdemin ücretini karşı-
maması hasabile Millî Müdafaa vekâleti emrin
deki Tayyare cemiyeti parasından 6 024 liranın 
bilâhare ödenmek üzere karz şeklinde alınarak 
bu paranın memur ve müstahdemler ücretine ve
rildiği ve 28-V-1935 tarihli ve 2737 numaralı 

kanunla alman fevkalâde tahsisat ile 1934 mali 
yılı bütçesinden tediye ve iade kılındığı ve müte
baki 280 lira 24 kuruşun da emanat paraların
dan temin edildiği zikredilmiş olduğundan mu
tabakat beyannamesinde yazılı rakamlar nazarı 
itibare alınarak kanun lâyihasının 1 ve 2 nci 
mddeleri ona göre ve diğer maddeleri de bazı 
kelimeleri değiştirilmek suretile tadilen kabul 
edilerek Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere sunuldu. 

Di. M. E. Reisi 
Niğde 
Faik 

Çorum 
İV. R. Yıldırım 

Konya 
M. Halid Üner 

İstanbul 
H. Ergin 

M. M. 
Trabzon 

Mitat Aydın 
İstanbul 

H. Gürsoy 

Mardin 
Hilmi Çoruh 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Kâtib 
Yozgad 

Sungur, 
Kırşehir 

H. Börekçi 

Kayseri 
F. Güpgüp 

Denizli 
H. R. Öktem 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hava yollan Devlet işletme idaresi 1933 malî 
senesi hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hava yolları Devlet işletme 
idaresinin 1933 malî senesi umum masarifi ili
şik (A) cetvelinde gösterildiği veçhile 73 853 
lira 23 kuruştur. 

MADDE 2 — Hava yollan Devlet işletme 
idaresinin 1933 malî senesi varidatı ilişik (B) 
cetvelinde yazdı olduğu üzere tahsil edilmiş 
olan 67 549 lira 9 kuruşu ile 1934 malî yılı büt
çesi varidat fazlasından tefrik edilen 6 304 lira 
14 kuruş ki ceman 73 853 lira 23 kuruştur. 

MADDE 3 — 1933 malî yılı sonunda sarfo-
lunmayıp iptal olunan tahsisat bakiyesi (A) cet-

DİVANI MÜHİASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRtŞl 

MADDE 1 — Havayolları Devlet işletme 
idaresinin 1933 malî yılı Masarifi bitişik (A) 
cetvelinde yazılı olduğu üzere 73 853 lira 33 ku
ruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl 
tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üze
re 67 594 lira 9 kuruştur. 

MADDE 3 — 1933 malî yılı içinde sarolun-
mayan ve bitişik (A) cetvelinde ayrı bir sütun-

( S. Sayısı : 20 ) 



velinde ayrı bir sütunda gösterildiği üzere 
116 146 lira 77 kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

16 - IX -1936 

da gösterilen 116 146 lira 67 kuruş tahsisat ba
kiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Nafıa vekilleri memurdur . 

Bş. V. Ad. V. 
/ . İnönü Ş. Saraçoğlu 
Da. V. V. Ha. V. V. 
S. Ankan Ş. Saraçoğlu 
Mf . V. Na. V. 

S. Arikan A. Çetinkaya 
S. î . M. V, G. î . V. 

Dr. R. Saydam Bana Tarkan 

F. Muhassasatın 

1 Ücret ve gündelikler 
2 İşletme masrafları 
3 îdare masrafları 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
îk. V. 

C. Bayer 
Zr. V. V. 
C. Bayer 

A -

nevi 

CETVELİ 

4 İnşaat, tesisat, meydanların istimlâk, kira 
ıslah ve tesviyesi 

5 Tayyare malzeme ve tesisatın sigortası 

1 

Muhassasat 
Lira K. 

63 488 
75 792 

4 500 
> 

16 220 
30 000 

Sarfiyat 
Lira 

14 551 
57 482 

1 819 

K. 

33 
65 
35 

-

İptal olunan 
muhassasat 

Lira K. 

48 936 67 
18 309 35 

2 680 65 

16 220 
30 000 

Yekûn 190 000 73 853 33 116 146 67 

B - CETVELİ 

F. M. Varidatın nevi 

Ankara - İstanbul kısmından 
îstaubul - Diyarbakır kısmından 
Beynelmilel havaî münakalâttan 
Millî Müdafaa vekâleti hava nâzım faslmdan 

Yekûn 

Muhammenat 
Lira K. 

190 000 

Tahsilat 
Lira K. 

70 000 
10 000 
50 000 
60 000 

7 594 
0 
0 

60 000 

09 

67 594 09 

)>a<i .«.. 
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S. Sayış: 21 
Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin teşkilât 
ve vazifelerine dair olan 1042 sayılı kanunun 25 nci mad

desinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (I 825) 

T. O. ' '""" '"" ' ~ 
Başvekâlet 21 - V - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1753 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine aid 1042 sayılı ka
nunun 25 nci maddesinin tadili hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri heyetin
ce 17 - V - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
Dr. B. Saydam 

Türkiye Hükümeti Büyük Millet Meclisi azasının Devlet demiryollarında parasız seyahatleri 
hakkında muaddel kanun projesinin esbabı mucibesi 

Devlet demiryolları teşkilâtına aid 1042 numaralı kanunun 25 nci maddesi şöyledir: 
« Büyük Millet Meclisi azası yolcu trenlerinde meccanen ve sürat katarlarında bu katarlara 

mahsus farkı ücreti tediye suretile seyahat ederler. Taleb vukuunda hüviyet cüzdanları ibraz 
edilir >. 

Bu madde hükmüne nazaran Devlet demiryollarında meccanen seyahatleri esas itibarile kabul 
edilen mebuslar yalnız sürat katarlarında seyahat ettikleri takdirde bu katarlara aid ücret far
kına tâbi tutulmuşlardır. 

Bu da, diğer katarların seyahat ihtiyacını teman edeceği ve sürat katarlarında yapılacak se
yahatlerin ise lüks mahiyetinde olacağı telâkkisine istinad etmektedir. 

Ana hatta mevcud sürat katarları, esas tarifelerde sürat katarlarına mahsus olmak üzere zik
redilmiş olan munzam ücretlere tâbi tutulmadığı için mebusların ana hattın bütün katarlarında 
meccanen seyahatleri temin edilmekte ise de ahiren mubayaa edilmiş olan Rumeli demiryolların
da diğer ecnebi memleket demiryoUarile münasebeti olan doğru katarların sürat katarı itibar 
edilmiş olması ve bu katarlara mahsus olmak üzere de munzam ücretler tesbit olunmuş bulun
ması dolayisile mezkûr hattın Devlete intikalinden sonra bu hatta seyahat edecek mebusların 
sürat katarlarına mahsus olan bu munzam ücretlere tâbi autulması zarureti hâsıl olmaktadır. 

Halbuki bilhassa Avrupa ile memleketimiz arasındaki doğru münasebetlerin semplon sürat ka-
tarlarile temini zarureti dolayisile maddenin merbut şekilde tadili muvafık görülmüştür. 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Nafıa encümeni 
Esas No. 1/825 

Karar No. 13 

26 - V -1937 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vazifelerine aid 1042 numara
lı kanunun 25 nci maddesinin tadili hakkında 
Nafıa vekâletince tanzim olunarak Başvekâleti 
Celileden Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisli
ğine gönderilip encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Devlet demir
yolları Tarife dairesi müdürü hazır olduğu hal
de okundu ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibe lâyihasında yazıldığı gibi 1042 
numaralı kanunun 25 nci maddesinde Büyük 
Millet Meclisi azalarının Devlet demir
yollarında parasız seyahat edecekleri ve fakat 
sürat katarlarında seyahat ettikleri halde bu 
katarlara aid ücret farkına tâbi tutulacakları 
musarrahtır. Devlet demiryollarının muhtelif 
katarları arasında ücret farkı olduğundan bu 
maddenin tatbiki mahzursuz devam etmiştir. 

Rumeli demiryolları Hükümete geçince bu 
madde hükmüne göre Şark sürat katarlarile gi
decek mebusların ücret farkının tediyesi zarureti 

hâsıl olmuştur. Çünkü adi katarla sürat katarla
rı ücretleri arasında yüzde altmış kadar fark 
vardır. Büyük Millet Meclisi azalarının sürat 
katarlarında da ücret farkı vermeksizin seya
hatlerini temin için tadilen teklif olunan mad
de aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Nafıa E. Reisi 
Erzincan 
A. 8. Üter 
Afyon K. 

Cemal Akçın 
Eskişehir 

A. özdemir 
İzmir 

S. Epikmen 
Kastamonu 

Sami Erkman 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

M. M. 
Kayseri 

'Kâtib 
Manisa 

A. Hilmi Kalaç Osman 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Eskişehir 
0. Işın 

İsparta 
H. özdamar 

Kütahya 
/ . Dalkılıç 

Elâzığ 
F. Z. Çiyiltepe 

içel 
F. Mutlu 

Kars 
Baha Öngören 

Niğde 
Halid Mengi 
Tokad 

Ol. S. Üke 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 10 
Esas No. 1/825 

Yüksek Reisliğe 

30 - XI -1937 

Devlet demiryolları ve limanları umumî ida
resinin teşkilât ve vazifelerine aid 1042 sayılı 
kanunun 25 nci maddesinin tadili hakkında 
olub Başvekâletin 21 mayıs 1937 tarih ve 6/1753 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Nafıa encümeni mazbatasile birlikte 
encümenimize verilmiş olmakla okundu ve konu
şuldu : 

Devlet demiryollarının ana hattındaki sürat 
katarları esas tarifelerde sürat katarlarına 

mahsus olmak üzere zikredilmiş olan munzam 
ücretlere tâbi tutulmadığı için 1042 sayılı ka* 
nunun sürat katarlarında seyahat edecek me
buslara dair olan 25 nci maddesi hükmü bu 
güne kadar tatbik edilmemiş ise de ahiren Dev
lete geçen Rumeli demiryollarının mevcud usul 
ve nizamnamelerile idaresi 3159 sayılı kanun 
iktizasından bulunması hasebile bu hatta seya
hat edecek mebuslardan munzam ücretin tediye
sini taleb mecburiyeti hâsıl olmuştur. 
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Gerek buna mâni olmak ve gerekse mebus
ların Devlet demiryollarının bütün sürat katar
larında munzam ücrete tâbi olmaksızın parasız 
seyahat edebilmelerini temin etmek maksadile 
sevkedildiği anlaşılan lâyiha encümenimizce de 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan M. Unsal K Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul Çoruiri 

F. öymen M. Gantekin 
Gümüşâne İzmir 

D. Sakarya K. İnanç 
Malatya Maraş 

0. Taner A. Ti/ridoğlu 
Muş Seyhan 

Ş. Ataman N. Eldeniz 
Yozgad 
8. Içöz 

Oorünl 
E. 8. Akgöl 

Kayseri 
Nt Kerveı 
Muş 

8. Çüoğlu 
Siird 

M. Mayakon 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresi' 
nin teşkilât ve vazifelerine dair olan 1042 sa-
yüı kanunun 25 nci maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan umumî idaresinin teşkilât ve vazifelerine 
aid 1042 numaralı kanunun 25 nci maddesi 
aşağıdaki gibi tadil edilmiştir: 

«Büyük Millet Meclisi azası, Devlet demir
yollarında parasız seyahat ederler. Taleb vu
kuunda hüviyet cüzdanları ibraz edilir.» 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma Nafıa 

vekili mmeurdur 

Bş. V. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arikan 
S. 1. M. V. 

Dr. R. Saydam 

t 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 
H a. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

a. l. v. 
Rana Tarkan 

İ7-V-İ937 
M. M..V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağrah 
Ik. V. 

C. Boyar 
Zr. V. 

Muhlis Erkmi 

f Ö. Öayısi : âl ) 
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S. Sayısı: 22 
Denizli mebusu Necib Ali Küçükanın gümrük tarife kanu
nuna bağlı tarifenin 351 nci pozisyonunun değiştirilmesi 
hakkında kanun teklifi ve Gümrük ve inhisarlar. Iktısad, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (2/29) 

2 - V - 1936 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Esbabı mucibe 

Ylufcdun kültürel kalkınmasında musikinin ne derece lüzumlu olduğunu arza hacet yoktur. Garb 
kültürünün ve garb zevkinin inceliklerine nüfuz etmek için onun yarattığı şaheserleri yurdun 
her tarafında tanıtmak ödevini omuzlarına alan halk evleri ve ıgarb kültürünü kavramak isteyen 
yurddaşlar, bu ödevi tarife kanununun ağır hükümeri karşısında yapamamakta ve dışarıdan nota 
getirtememektedir. Garlb kültürünün memlekette yayılmasını aziz gayelerinden sayan Büyük Meclisi
mizin, ayni rolü yapan notalar hakkında da ayni hükümler koyması icab ettiği kanaatinde bulun
duğumdan, aşağıdaki teklifi kanunimi arzeyliyorum. 

* . Denizli mebusu 
l ; N. A. Küçüka 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve t. Encümeni 8-VI -1936 

Karar No. 17 
Esas No. 2/29 

Yüksek Reisliğe 

Garp musikisine aid notaların memlekete 
gümrük resminden muafen ithali hakkında De
nizli mebusu Necib Ali Küçüka tarafından Yük
sek Meclise 2-V-1936 tarihinde verilip 6-V-1936 
tarihinde encümenimize havale edilen kanun tek
lifi Gümrük ve inhisarlar vekâleti Gümrükler 
umum müdürü hazır olduğu halde müzakere 
edildi: 

Bu musiki Lotalarının muafen ithali yurdun 
kültür bakımından yükselmesine hizmet edece
ğine encümenimizce kanaat hâsıl olmakla bera
ber Hükümetçe de iştirak edildiği Umum müdür 
tarafından ifade edilmiş ve 1934 senesinde be
lediye ve muamele vergisile birlikte alınan güm
rük resmi 972 lira 28 kuruş ve 1935 senesinde 
1 634 lira 12 kuruş gibi az bir miktardan ibaret 
bulunduğu verilen izahattan anlaşılmış olduğun

dan teklifin esası encümenimizce kabul edilerek 
tarife tekniğine uygun olması ve istatistiklerde 
kolaylık temin etmesi için birinci ve ikinci mad
deler birleştirilerek birinci madde haline konul
muştur. 

Üçüncü madde ikinci madde olarak aynen, 
dördüncü madde de «inhisar» kelimesi ilâvesile 
üçüncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince îktısad encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
G. ve î. En. Rs. M. M. Kâtib 

Çorum İstanbul Sinob 
/ . Eker S. Vraz H. Orucoğlu 

Kütahya Seyhan 
ö. Dinç î. Mete 
Aydın Konya 

N. Göktepe Bediz 
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îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
tkttsad encümeni 

Esas No. 2/29 
Karar No. 29 

6 -II-1937 

Yüksek Reisliğe 

Yurdun kültürel kalkınmasında yapacağı bü
yük tesir itibarile musiki notalarının memlekete 
gümrüksüz olarak ithali hakkında Denizli me
busu Necib Ali Küçüka tarafından Büyük Mec
lise sunulan kanun teklifi ve bu babdaki Güm
rük ve inhisarlar encümeninin mazbatası encü
menimize verilmekle tetkik ve müzakere olundu: 

Kanun teklifine bağlı mucib sebebler encü-
menimizce de yerinde görülmüş ve yapılan tet-
kikata nazaran bunların kitablar gibi milletle
rin kültürel kalkınmalarında yaptığı büyük te
sir karşısında her sene memlekete giren notalar
dan alınan gümrük, muamele ve oktruva resimleri 
yekûnunun 1 600 lira gibi ehemmiyetsiz bir mik
tara baliğ olduğunu görerek teklifin esasını ka
bulde ikktısadî bir mahzur görülmemiştir. 

Maddelerin tanziminde Gümrük ve inhisarlar 
encümeninin tadilâtını encümenimiz tarife tek
niğine daha uygun bulduğundan mezkûr encüme
nin tanzim ettiği şekli aynen kabul etmiştir. 

Ancak gümrük resminden muafen giren me-
vaddın muamele vergisi ve oktruva resimlerin

den de istisna edildiği hususî kanunlarında musar-
rah olduğundan tatbikatta her hangi bir ilti
basa mahal kalmamak üzere bu noktayı -mazba
tamızda zikretmeyi encümenimiz muvafık bul
muştur. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

îktısad E. Reisi 
Tekirdağ 
Ş. Kesebir 

Seyhan 
Esma Nayman 

Afyon K. 
Berç Türker 

Ankara 
A. Ulus 

Gümüşane 
Edib Tor 
Kayseri 

Veli Yaşın 

M. M. 
Giresun 

t. Sabuncu 
Samsun 

Ali Tunah 
tzmir 

Hamdi Aksoy 
Aydın 

N. Topcoğlu 
Çanakkale 
M. Bengisu 

Kâtib 
Niğde 

Konya 
H. Dikmen 

Ankara 
E. Pemirel 

Aydın 
H. Alataş 

Maraş 
Kemal Kusun 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 34 
Esas No. 2/29 

Yüksek Reisliğe 

1 - IV -1937 

Yazılmış veya tabedilmiş musiki notalarının 
memlekete gümrüksüz olarak ithali hakkında 
Denizli mebusu Necib Ali Küçüka tarafından 
Yüksek Meclise sunulan kanun teklifi, Gümrük 
ve inhisarlar ve îktısad encümenlerince mü
zakereden sonra encümenimize verilmiştir. Ma
liye vekâleti Varidat umum müdürü ile Güm

rükler umum müdürü encümende hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun teklifinde izah edilen mucib sebebler 
encümenimizce de muvafık bulunmuştur. Malî 
bakımdan da kütçeye ayrıca bir külfet tahmil 
etmiyeceği verilen izahattan anlaşılmış oldu
ğundan kanun teklifi Gümrük ve inhisarlar en-
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cümeninin tadili veçhile aynen kabul olunmuş- Gümüşane Yozgad Malatya 
tur. Ş. öndersev E. Draman M. Nedim Zabcı 

Yüksek Reisliğe sunulur. Diyarbekir îzmir Diyarbekir 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib Huriye öniz K. Dursun Zülfü Tiğrel 

Byazıd İsparta Çankırı Manisa 
thsan Tav Kemal Ünal M. önsay Tahir Hitit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 30 - X I - 1937 

Mazbata No. 12 
Esas No. 2/29 

Yüksek Reisliğe 

Denizli mebusu Necib Ali Küçükanın Güm
rük tarifesi kanununa bağlı cetvelin 351 nci 
pozisyonunun değiştirilmesi hakkındaki kanun 
teklifi Gümrük ve inhisarlar encümeni ile îktı-
sad ve Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte 
encümenimize havale edilmiş olmakla teklif sa
hibi ile Gümrük ve inhisarlar vekâleti gümrük
ler Umum müdürü Mahmud Gündüz Alp hazır 
oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

Memleketin kültürüne hizmeti aşikâr olan 
notaların gümrük . resminden muaf tutulmak 
suretile ithalini temin yolunda yapılmış olan ka
nun feklifi eneümenimizce de esas itibarile mu
vafık görülmüştür. 

Gümrük tarifesi mucibince alelûmum nota
ların yüz kilosundan 45 lira gümrük resmi alın
maktadır. Verilen izahattan Gümrük ve inhi
sarlar encümeni mazbatasında yazıldığı üzere 
notalardan şimdiye kadar alınmış olan resim 
miktarlarına nazaran istenilen muafiyetin varidat 
itibarile bütçeye mühim bir tesir yapmayacağı an

laşılmış ve Gümrük ve inhisarlar encümenince 
hazırlanan metin olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabran 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâ. 

İstanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen E. Adakan M. Cantekin 

Çorum Gazianteb Gümüşane 
E. Sabri Akgöl A. H. Ayerdem D. Sakarya 

izmir Kayseri Kırşehir 
K. tnanç N. Kerven M. Seyfeli 

Malatya Muş Muş 
O. Taner Ş. Çiloğlu Ş. Ataman 
Seyhan Ordu Siird 

N\aci Eldeniz H. Yalman M'. Mayakon 
Srvas Tokad Yozgad 

R, Basara $. Genca S. îçöz 
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DENİZLİ MEBUSU NECİB ALÎ KÜÇÜK-
ANIN TEKLİFİ 

1499 numaralı Gümrük tarife kanununa bağlı 
tarifenin 351 nci pozisyonunu değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük tarife kanununa ili
şik tarifenin 351 nci pozisyonu aşağıda yazılı 
olduğu gibi değiştirilmiştir. 351; sanayii mima
riye, fenne, talim ve terbiyeye müteallik resim
ler, plânlar, levhalar (Mevaddı saire ile müret-
tep veya gayrimürettep, cildli veya cildsiz), 
yazılmış veya basılmış musiki notası (Cildli 
olanlar da dahildir) muaftır. 

MADDE 2 — 354 numaralı tarife pozisyonu
nun (B) fıkrası hükmü kaldırılmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmü neşri ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye, İktısad ve Gümrük vekilleri memurdur. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTİRİŞÎ 

Gümrük tarifesi kanununun değiştirilmesine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 8 haziran 1929 tarih ve 1499 
sayılı gümrük tarifesi kanununun birinci mad
desine bağlı tarifenin 354 numarasının (B) po
zisyonu aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

B) Yazılmış veya tabedilmiş nota (Cildli 
olanlar da dahildir) muaftır. 

MADDE 2 — Teklifin üçüncü maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye, İktısad ve Gümrük ve inhisarlar vekil
leri memurdur. 
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