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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın üyelerden bazılarının izinleri kabul edildi. 
Gümrük tarife kanununa bağlı tarifenin bir madde

sinin değiştirilmesine dair kanun teklifi ile 
Devlet Demiryolları ve limanlan umumî idaresinin 

teşkilât ve vazifelerine dair kanunun 25 nci madde
sinin tadiline dair kanun lâyihası kabul edildi. 

Pasaport kanununu değştiren kanunun 16 nci mad
desinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası da 

Lâyihalar 
1 — Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 48 nci 

maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası (1/912) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Japonya ile 27 teşrinievvel 1937 tarihinde akid 
ve imza olunan ticaret anlaşması ve buna müteferri 
mektublar ve anlaşmanın tatbikına mütedair uzlaş
manın tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/913) (Ha
riciye ve iktısad encümenlerine) 

3 — Türk parasının kıymetini koruma kanununa 
ek kanun lâyihası (1/914) (İktısad, Maliye ve Bütçe 
encümenlerine) 

4 — Vazife esnasında şehid olan Pilot Ekrem ve 
(Makinist Saminin» kanunî mirasçılarına verilecek taz-
ıminat hakkmda kanun lâyihası (1/915) (Nafıa ve 
Bütçe encümenlerine) 

5 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât kanununa 
ek kanun lâyihası (1/916) (Ziraat ve Bütçe encü
menlerine) 

Tezkereler 
6 — Orman Çiftliği bira fabrikası tarafından geti

rilecek bir milyon aded bira şişesine münhasır olmak 
üzere kabul edilen gümrük resmi tenzilâtının, fazla 

1 — Bazı maden hurdalarının dışarı çıka
rılmasının yasak edilmesi ve satın alınması hak
kında kanun lâyihası ve İktısad, Millî Mü
dafaa, Adliye ve Bütçe encümenleri mazbata-

Hükümetçe bu hususta hazırlanmakta »olan bir lâyiha 
ile birlikte tezekkür edilmek üzere encümene verildik
ten sonra cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Niğde Çoruh 

Cavid Oral Ali Zırh 

olarak gönderilen 18 463 aded şişe için de gümrük res
mi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/435) (İktısad, Gümrük ve inhisarlar, 
Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
7 — Denizli mebusu Necib Ali Küçükanm, Arzuhal 

encümeninin 7 - VI - 1937 tarihli haftalık karar cet
velindeki 969 sayılı kararının Umumî Heyette müza
keresine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/53) (Ruznameye) / 

8 — Maden nizamnamesile 608 sayılı kanunun 
bazı maddelerini değiştiren 2818 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası ve iktısad ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/715) (Ruznameye) 

9 — Vakfa aid hisseli mahlûl yerlerin hissedar
larına ne suretle satılacağına dair kanun lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/844) 
(Ruznameye) 

10 — Yozgad mebusu Emin Dramanın, Arzuhal 
encümeninin 8 - VI - 1937 tarihli haftalık karar cet
velindeki 1033 sayılı kararının Umumî Heyette müza
keresine dair takriri ve Arzuhal encümeni mazbatası 
(4/60) (Ruznameye) 

lan (1/668) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 14 ncü inikad zab-
tındadır. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTlBLER — Naşid TJluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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BAŞKAN — İkinci müzakeresidir, birinci 

maddeyi arzediyorum. 

Bazı maden hurdalarının dışarı çıkarılmasının 
yasak edilmesi ve satın alınması hakknda kanun 

MADDE 1 — Demir, bakır, Kurşun, kalay, 
tutya, aleminyom, Antimuvan ve nikel hurda-
larile bunlarm hurda halindeki halitalarının 
ve kullanılamayacak bir hale gelmiş bilûmum 
muharrik veya müteharrik vasıtaların memleket 
dışına çıkarılmasını yasak etmiye İcra Vekil
leri Heyeti salahiyetlidir. 

Bu maddelerin memleket içinde satılması 
serbesttir. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Resmî daire ve müesseselerde 
birinci maddede yazılı mevaddan kendi ihti
yaçlarından fazla olanlar 2490 sayılı kanunun 
66 ncı maddesine göre Askerî fabrikalara dev
redilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddede yazılı hurda 
madenlerle halitalarının ve muharrik veya mü
teharrik vasıtaların satın alınması için Askerî 
fabrikalar umum müdürlüğü bütçesine her se
ne lüzumu kadar ayrıca tahsisat konur. 

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

MADDE 4 — Birinci maddede yazılı hurda
lardan, Fabrikalar umum müdürlüğünce tayin 
edilecek yerlerde Askerî fabrikalar teşkilâtına 
arz ve teklif olunanlarının bu kanunda tayin 
edilen fiat ve şartlara göre satın almması mec
buridir. 

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

MADDE 5 — Birinci maddede yazüı mevat-
tan askerî fabrikalara arzedilenler hakkmda 
2490 saydı kanun mucibince teşkil olunacak sa
tın alma komisyonlarınca bu madenlerin ecne
bi memleketler hurda piyasaları hakkmda her 
üç ayda bir İktisad vekâletinden almacak malû
mat göz önünde bulundurulmak ve işbu piyasa 
fiatlarmdan çıkarılması lâzım gelen nakil ve 
sair masrafları çıkarılmak suretile elde edilecek 
haricî piyasa fiatlerile arzolunan hurda Ve ha
litanın vaziyetine ve dahilî piyasa fiatlan üze
rinden tesbit ve ilân olunacak fiatlara göre mu
amele yapılır. 

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

MADDE 6 — Devlet demiryolları idaresin
ce" Askerî fabrikalar idaresinin naklettireceği 

hurdalarm her tonundan kilometre basma bir 
kuruşu geçmemek üzere ücret alımr. 

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

MADDE 7 — Birinci maddede yazılı hurda
lardan konulan yasağa karşı, memleket dışma 
çıkarılmasına teşebbüs edilenler müsadere ve 
askerî fabrikalara teslim olunur ve yasağa karşı 
hareket edenler Türk ceza kanununun 61, 62 
nci maddeleri delâletile 526 ncı maddesine göre 
cezalandırılırlar. 

Bu hurdalarm memleket dışma çıkarıldığı 
sabit olduğu takdirde, ayni madde hükmüne 
tevfikan cezalandırılmakla beraber çıkarılan 
hurda krymetinin bir misli fazlası da ayrıca 
ceza olarak istifa olunur. 

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

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

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

2 — Askerî ve mülkî tekaüd İMnıınunun 66 
ncı mnddemıe bir fıkra ilâvesi hakkında ka
nun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/854) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın da ikinci müza
keresidir. 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı mad
desine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
MADDE 1 — 8 haziran 1930 tarih ve 1683 

sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanununun 66 ncı 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

(Muvazenei umumiyeye dahil dairelerden 
Posta, telgraf ve telefon idaresine ve bu idare
den muvazenei umumiyeye dahil dairelerden bi
rine geçmiş veya geçecek olan memurların hiz
met müddetleri mütekabilen tekaüdlük için 
meşrut olan kanunî müddetin hesabında sayı
lır). 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

| 1 | Birinci müzakeresi 14 ncü inik ad zaptın-
dadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

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

Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze

diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

3 — Askerî ve mülki tekaüd kanununun 69 
ncu maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâ
yihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/726) [11 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun 69 ncu mad
desinin değiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 1683 sayılı askerî ve mülkî te
kaüd kanununun 69 ncu maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Mütekaidlerle bunların yetimlerinin ve va
tanî hizmet tertibinden maaş alanların tahsi
satı fevkalâdelerile beraber üç aylık maaşları
nı defaten peşin olarak vermeğe Maliye vekili 
mezundur. 

Bunlardan ölen ve hakkını iskat edenlerin 
fazla aldıkları istirdad edilmez. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 3 ^- Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

4 — îpençiyarî ve tıbbî müstahzarlar kanu
nunun 16 ncı maddesinin değiştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve tiıhhat ve içtimaî muave
net, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/829) [2] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. 
Maddeleri arzediyorum. 

ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 
16 ncı maddesinin tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 1262 sayılı ve 21 mayıs 1928 
tarihli ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar kanu-

[1, 2] Birinci müzakereleri 14 ncü inikad zap-
Undadır. 

I nunun 16 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

Türkiye dahilinde imal ve hâriçten ithal 
! olunan müstahzarlar, fiatine göre istihlak res

mine tabidirler. Bu resim müstahzarların zarf-
' lan üzerinde muharrer satış fiatı, 26 kuruştan 

(26 dahil) 50 kuruşa kadar (50 dahil) olanlar
da iki, yüz kuruşa kadar (yüz dahil) olanlarda 
üç, yüz kuruştan fazla olanlarda 5 kuruştur. 

Zarfları üzerinde muharrer satış fiati 26 ku
ruştan aşağı olan müstahzarlar bu resimden 
muaftır. 

HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) — Bu lâyihai 
kanuniye ile, Hükümet ispençiyari ve tıbbî 
müstahzarlardan 20 kuruşa kadar olanları is
tihlâk vergisinden muaf tutuyor, Maliye encü
meni de muafiyet haddini 25 kuruşa çıkarıyor. 
Buna teşekkür etmekle beraber ben bunugayri-
kâfi buluyorum. Bu sene Sıhhiye vekâleti bütçe
si müzakere edilirken bu verginin kaldırılma
sını temenni etmiştim. Şimdi maruzatımı eğer, 
Yüksek heyet kabul buyurursa, bu verginin 
kaldırılması nasib ojur. Sebeb bu; 

Bir defa Hükümetin esbabı mucibe lâyihası 
tetkik edilince muafiyet haddinin 20 veya 25 ku
ruşta kalmasmm hikmetini anlamak mümkün 
olmaz. Çünkü Hükümet diyor M; 20 kuruşa 
kadar 1 kuruş alındığı takdirde eğer satılan 
müstahzar 5 kuruşsa vergi nisbeti % 20 oluyor, 
satılan 20 kuruşluksa vergi nisbeti % 5 iniyor. 
Bu ise çok ağır bir nisbettir. Nerede kaldı ki; 
bu ucuz müstahzarlar zaif halkm ihtiyacını 
karşılıyor. Onun için muafiyeti gerektir diyor. 
Şimdi müstahzarın kıymeti 50 kuruşa kadar 
olursa, esbabı mucibenin mahiyeti değişiyor mu? 
Bu mikdarlardan iki kuruş almdığma göre vergi 
nisbeti 7 1/2 ile % 4 arasmda olacak demektir. 
ki elbette pahalıdır. Onun için bendeniz bunu 
muvafık bulmuyorum.' ıPakat verginin kal
dırılmasını isteyişimin sebebi' yalnız bu 
değildir. Bir kere tıbbî müstahzarlar ne lüks 
ve ne de alelade ihtiyaçlardandır. Bu ancak 
sıhhatin ve hayatm idame ve vikayesi için va
tandaşların zarurî olarak tedarik etmeğe mec
bur oldukları şeylerdir. Biz kabil olsa bu ihti
yacı sıtmada kinin verdiğimiz gibi meccanen 
telâfi etmeliyiz. Elan bunu yapmak kudretini 
bulamıyorsak hiç olmazsa bu mecburiyeti his
setmiş olan kimselerden vergi almak suretile 
onları rahatsız etmiyelim. öyle zannederim ki 
bu noktai nazarıma iştirak etmiyecek bir arka
daş yoktur. Yalnız müstacelen bir karar al
mağa mâni olacak bir sebeb varsa, o da bütçenin 
bu yüzden müteessir olub olmaması meselesi
dir. Acaba bunun bütçedeki tesiri ne olacak
tır? Bu düşünce ile tetkikatta bulundum. Gör
düm ki; Maliye vekâletinin istatistiklerinde 
36 senesinin 11 ayında bunun tutarı 67 082 lira
dır. Diğer bir ayı da zammedersek yekûn 73 700 
lira olacaktır, fakat bu yalnız müstahzarlardan 
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aiman vergi değildir. Eczanelerden, ecza de
polarından alman vergi de bunun içine dahil
dir. Yazı budur: 

(Eczane, ecza depolan ve müstahzarlardan alı
nan vergi... Şu halde tıbbî müstahzarlara inhi
sar edecek kısmı 50 - 60 bin lira arasmda bir 
şeydir. Şimdi 25 kuruşa kadar olan müstah
zarları vergiden muaf tuttuğumuza göre yekûn 
30 - 40 bin lira arasmda seyredecektir. Bunun 
bir kısmı pul masrafı, bir kısmı tetkik memur
larının masrafına ayrılacaktır. Geriye kalan kı
smı için, eczanelerde, depolarda ayrıca uğraşı
lacaktır. Bütün bunlara karşı bu 30 - 40 bin 
lira olduğu gibi Hazineye girse dahi ne ehem
miyeti vardır? Halka yapacağımız kolaylık, bu 
kadar cüzî bir Hazine menfaatini düşünmeğe bi
zi sevkeder mi? Zannetmem.. Onun için bende
niz, bu verginin tamamile kaldırılmasını teklif 
ediyorum. 

3 - 4 sene evvel gümrükte «vezin ücreti» 
namile bir vergi, bir resim almıyordu. Sonra 
dışarıdan gelen bir mütehassıs bu vergi tutarı
nın lâşey olduğunu gördü ve bu verginin kaldı
rılmasını muvafık buldu. Hükümet te bize ge
tirdi, derhal kabul ettik. Şimdi bu iş için de 
bir mütehassısın gelmesine mahal kalmadan bu 
verginin kaldırılmasını rica ederim. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bütçedeki varidatımız muhtelif kalem
lerden ve muhtelif vesilelerle derlenip toplanmış 
ve meydana gelmiş bir yekûn halinde tecelli et
mektedir. Vergi daimî bir.ağırlık ve mükellefi
yet bir yüktür. Eğer her hangi bir kısım vergi 
üzerinde, bu, vatandaşları sıkıyor; bu, vatandaş-
larr tazyik etmektedir, bunun mikdar ve tuta 
rı da 50-60 bin liradır, bunu kaldıralım diye hep
sini kaldırmak cihetine gidersek günün birinde, 
zamanla toplana toplana büyük bir yekûn hâsıl 
etmiş olan varidat, epeyce tenakus edecektir. 

Yüz kuruş ilâca verebilen bir vatandaş bunun için
den nihayet 4 kuruşunu Hazineye vermezse, o dört 
kuruş, kendisinden başka tarikle almmağa te
vessül edilecek ve bunu başka bir şekilde öde
miş olacaktır. Asıl kanun kabul edilirken, vari
dat mülâhazasile bütün ispençiyari ve tıbbî müs
tahzarat üzerine bir resim konulmuştu. Bu gün 
imkân hâsıl oldu. En çok satılan ve fakir halk 
tarafmdan en çok istimal edilen 26 kuruştan 
aşağı olan ilâçlar üzerinden bu resim kaldırıldı. 
Bütçe encümeniniz bundan fazlasının kaldırıl
masına varidat bakımından imkân görememiş
tir. Maamafih bütün varidata ve bütün vergi
lere hâkim olan, Yüksek Heyetinizdir. Nasıl 
takdir ederseniz öyle olur. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bir sual. Va
ridat hakkında söylediğim rakamı kabul ediyor 
musunuz? 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu gibi istihlâk ve muamele vergilerine 

aid rakam bütçede 10, 14 milyon lira kadardır, 
Şimdi detayı hatırımda değildir. 

20 milyon, 50 milyon, 100 milyon da olsa 
Yüksek Heyetinize arzettiğim mülâhaza değiş
meyecektir. Bütçe encümeniniz arkadaşımızın 
bu tadil teklifine muvafakat etmemektedir. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Her vergi 
konurken bunun yapacağı hüsnü ve sui tesir mu
kayese edilerek ona göre bir hüküm konur, 
ipka edilir veyahud tadil edilir. Arkadaşımız
dan mikdar hakkında sorduğum suale müsbet 
bi rcevab verilmesi lâzımgelirdi. Bunu umumî 
istihlâk ve muamele vergisile birleştirerek bir 
rakam söylediler. Ben Maliye vekâletinin, nisan 
1937 mizanı umumî diye bastırdığı bir broşür 
yahud bir listede gördüm. Bu listenin 18 nci 
maddesinin ikinci bendinde görülecektir ki; ec
zane, ecza deposu ve tıbbî müstahzarat, diğer 
istihlâk vergisinden tamamile ayn olarak yalnız 
67 082 lira kadar cüzidir. Biz vergilerde halka 
koiayılık olmak için bir çok kararlar alıyoruz. 

Şimdi arkadaşımızdan soruyorum; hayatı 
ucuzlatacak tedbirler alıyoruz; hayatı ucuzlat
mak için evvelâ müracaat edeceğimiz madde ne 
olmalıdır. 

Biz vergileri bu gibi zarurî eşyalar üzerine 
yükletirsek halkm ihtiyacatmı sıkmış oluruz. 
Hükümette bunu derpiş ederek bir kanun getir
miş. Bu kanun elde iken maruzatımın mazharı 
kabul görülmemesi zannederim doğru olmaz. 
Eğer bu, milyonlara varsaydı belki düşünürdük. 
Fakat ufaktır. Sonra Hükümeti bütçede yir
mi milyon lira fazlalık vardır diye şükranla 
bahsederken, değil, bunun gibi yirmi, otuz bin 
lira, hatta milyonlara baliğ olan rakamlar üze
rinde, halk lehine tenzilât yapılırken arkadaşı
mın bu otuz bin lira üzerinde ısrarını doğru 
bulmadım. 

BAŞKAN — Tadilname vardır, arzediyo-
rum. 

Yüksek Başkanlığa 
Şifahen arzettiğim esbaba istinaden birinci 

maddenin : 
«1262 sayılı ve 21 mayıs 1928 tarihli ispen

çiyari ve tıbbî müstahzarlar kanununun 16 nci 
maddesi kaldırılmıştır » seklinde kabulünü tek
lif ederim. ' 17 - XII - 1937 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 

(Doğru sesleri). 
BAŞKAN — Tadilnameyi reyinize arzediyo-

rum. Tadilnameyi nazarı dikkate alanlar işa
ret buyursunlar... Almayanlar ... Tadilname na
zarı dikkate alınmıştır. 

Lâyiha ile beraber tadilnameyi encümene ve
riyoruz. 
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5 — Yalova arazisinin istismarı ve parasız 

arazi dağıtılması hakkında kanun lâyihası ve îk-
tısad, Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/130) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 

Yalova kaplıcalarile bölgesinin idaresi hak
kında kanun 

MADDE 1 — Yalova kazası dahilinde olub 
icra Vekilleri Heyetince musaddak haritasın
da gösterilen sınır içindeki Devlete aid sıcak ve 
soğuk su kaynaklarile kaplıcaların ve bunlara 
aid binaların, kaplıcalar tesisatının ve arazinin 
istismar, intifa ve idare hakkı aşağıdaki mad
delerde yazılı kayidler dahilinde elli yıl müd
detle A. K. A. Y. işletmesine verilmiştir. 

tcabmda harita haricinde kalan ve Devlete 
aid bulunan araziden lüzum görülecek kısımlar 
dahi icra Vekilleri Heyeti kararile buna ilâve 
edilebilir. 

A..K. A. Y. işletmesi bu işler için kendi mu
rakabesi altında hükmî şahsiyeti haiz bir idare 
tesis eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar işaret buyursunlar... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Sınırları birinci madde ile tes-
bit olunan sahanın Iktısad vekâletince tayin edi
lecek mmtakalarında hususî mesken, otel, pan
siyon, kapalı eğlence yerleri, gazino ve lokanta 
ve dükkân inşa ve tesis etmek isteyen Türklere 
ve yabancılara parasız olarak Hazineye aid ara
ziden aşağıdaki kayid ve şartlara göre lüzumu 
kadar arsa ferağ ve temlik edilebilir. 

Temlik edilen bu yerler üzerinde A. K. A. Y. 
işletmesinin intifa hakkı sakıt olur. Kaplıcalar 
bölgesinin umumî plânı ile bu bölgede yapılacak 
binaların mevkii ve inşa şekilleri ve ayrılacak 
arsaların mevkilerile mikdarları ve krokileri İk-
tısad vekâletince tesbit edilerek ilân olunur. 

işbu kanunun neşrinden sonra yapılacak bi
naların tam kârgir veya beton olması şarttır. 

Bu hükümlere uygun olmayarak yaptırıla
cak olan binalar 10 - VI - 1933 tarih ve 2290 sa
yılı belediye yapı ve yollar kanununun 13 ncü 
maddesindeki hükümler dairesinde yıktırılır. 
Mezkûr maddenin belediye encümenlerine ver
diği vazifeyi A. K. A. Y. işletmesinin kuracağı 
hükmî şahsiyetin uzuvları ve idare heyetine ver
diği vazifeyi de istanbul vilâyetinin idare heyeti 
görür. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar işaret buyursunlar. Etmeyenler . . . 

[1] Birinci müzakeresi 14. ünuü inikad zaplın-
dadır. 

Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Her bina için parasız verile

cek arsa mikdarı (2000) metre murabbamı ge
çemez. Yapılacak binanın şekil ve istimal tar
zı bu mikdardan fazla arsaya ihtiyaç gösterdi
ği takdirde bu gibi arsalarla yabancılara ve
rilecek arsaların teffizleri İcra Vekilleri Heye
ti kararile yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar işaret buyursunlar... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Kaplıca bölgesine bitişik ara
zide ve sınırdan 500 metre mesafede ve Yalova 
iskelesinden kaplıcaya giden ana yol kenarla
rında yapılacak bina ve dükkânlar, istanbul 
vilâyetince önceden tesbit veya alâkadarlar 
tarafından yaptırılıp yine İstanbul vilâyetince 
tasdik edilecek plânlara göre yapılır, istanbul 
vilâyeti, bu plânlan tesbit ve tasdik ederken 
ancak bölgenin ahengine çirkinlik vermemesini 
ve sahihlerinin malî kudretini göz önünde bu
lundurur. 

BAŞKAN — Madde hakkında tadilname 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar işaret buyursunlar... Etmeyenler... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İkinci ve üçüncü maddelerde 
yazılı muameleler bitirildikten sonra A. K. A. 
Y. ikletmesi müracaat sırası gözetilmek sure-
tile, kime ne miktar arazi teffiz edileceğini 
krokisi ile birlikte Yalova kaymakamlığına bil
dirir. Kaymakamlıkça bu krokiler esas tutula
rak gösterilen arsaların istekliler adına işbu 
kanunda yazılı şartlar dairesinde tapuda tescil 
muamelesi hemen yaptırılır. 

Bu kanunun hükümlerine göre üzerlerinde 
inşaat yapılmadan bu arsalar satılamaz ve baş
kasına devrolunamaz. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında tadilname 
vardır, arzediyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Yalova arzisinin istismarına dair kanun lâyi

hasının 5 nci maddesi sonuna (ve ipotek edile
mez) kelimelerinin ilâvesi suretile tadilini tek
lif ederim. 

Yozgad 
Emin Draman 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAİF KARA
DENİZ (Trabzon) — 5 nci maddenin son fıkra
sında bir hüküm vardır: « Bu kanunun hüküm
lerine göre üzerlerinde inşaat yapılmadan bu 
arsalar satılamaz ve başkasına devrolunamaz .» 
Bunun hikmeti, iki sene içinde inşaat yaptırıl
mayacak olursa meccanen verilmiş olan bu,ar-
saların Hazineye rücu etmesinden ötürüdür, 
Ne Hükümetin teklifinde, ne de diğer encü-
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menlerin tadilinde, bu arsalara inşaat yaptın-
lmcaya kadar sahibleri tarafından bir başkası
na ipotek edilmesi menedilmiştir yolunda bir 
kayid konmamıştır. Vaziyet umumî hüküm
lere bırakılmış ve şöyle düşünülmüştür. 
bu arsaların sahibleri inşaat yapabil
mek için başka yerlerden belki de istikraz 
yapmak mecburiyetinde kalacaklardır. Bu is
tikrazı yapabilmeleri için de arsalarını başka
larına ipotek edeceklerdir. Gaye; meccanen ve
rilmiş olan bu arsalar üzerinde kendilerine bir 
kolaylık gösterilmek suretile Yalova mmtaka-
smda imarm bir an evvel meydana gelmesidir. 
Bu esas üzerinde encümenler İsrar etmişlerdir. 
Ancak bu kayid maddeye girmediği takdirde 
hukuken ipotek yapılabilir mi, yapılamaz mı? 
Umumî hükümlere göre burada ipotek muame
lesinin cereyan edeceğini zannediyoruz. Çünkü 
iki sene içerisinde bu arsa üzerinde bina yapıl
dığı takdirde arsa üzerindeki sahibinin mülki
yeti katiyet kesbetmektedir. Bu takdirde ala
caklı arsayı, vadesinde borç ödenmediği tak
dirde, satışa çıkarır. İnşaat yapıldıktan sonra 
arsa üzerinde ipotek yapılması, ahkâmı umu-
miyeye göre mümkün olacak demektir. Şayet 

* inşaat vücude getirilmezse parayı kabul etmiş 
olan adam bu tehlikeyi göze alarak muameleyi 
yaptığını biliyor demektir. Çünkü, ipotek ya
pan adam bilir ki, iki sene içerisinde buraya 
bina yapılmadığı takdirde arsayı maliye geri 
alacak ve bunun üzerine yapılan ipotek muame
lesi de hükümsüz kalacaktır. Bu mülâhaza ile 
bu hüküm buraya konmamıştır. Arkadaşımız 
diyor ki, ipotek muamelesinin yapdmayacağı-
nı maddeye koyalım. Halbuki bu kaydi koy
mak; temin etmek istediğimiz kolaylığı orta
dan kaldıracaktır. Bu meselenin umumî hüküm
ler dairesinde halledilmesinin daha muvafık 
olacağı meydandadır. Eğer Yüksek Heyetiniz; 
ipotek edilemeyeceği kaydinin konmasını isterse 
maddeye o da girebilir. Fakat bu kolaylıktan 
arsa sahibleri mahrum edilmiş olur. Maruzatım 
bundan ibarettir. 

EMİN DRAMAN (Yozgad) — Bu madde 
ile konulan hüküm, kendilerine arsa verilmiş 
olan kimseler orasmı imar edinceye kadar kim
seye satmryacak ve devredemiyecek surette
dir. Esasen bu hüküm katidir. Eğer ahkâmı 
umumiye ile mukayese edilecek olursa buna, 
şarta muallâk bir hüküm demek kabildir. Şim
di kendisine bu şartla arsa verdiğimiz bir kim
se buraya iki sene zarfında bina yaptığı tak
dirde kendisinin olacak, yapmadığı takdirde 
arsa gene Hazineye verilecektir. Bu müddet 
zarfında bunu satamazsınız dedikten sonra, 
eğer bunu ipotek de edemezsiniz sözünü koy
mazsak bir taraftan kapadığımız kapıyı diğer 
taraftan açık bırakmış olacağız. Çünkü kimseye 
devredemez satamaz olan bir adam bu malı ipo

tek ettiği takdirde hem alacağı para ile ışını 
görür, hem de ipotek sahibi kendisine ipotek 
edilmiş olduğuna nazaran, bu malı müzayede 
ile satın alacaktır. Bu demektir ki böyle do
lambaçlı bir yol ile bunun satılmasına imkân 
vermektir. Her halde kanundan beklediğimiz 
maksad bu değildir. Maksad bu adamların böy
le haksız bir kazanç temin etmelerine meydan 
vermemektir. Böyle olduğuna göre buraya 
«ipotek edilemez» kaydının dahi konulması za
ruridir. 

Arkadaşım buna karşı buyurdular ki «pek 
alâ amma belki alan adamm parası yoktur. Bu
na bir imkân verelim. Bunu karşılık göstersin 
ipotek etsin, bu suretle imar edebilsin». Bu 
bir noktai nazardır. Fakat ipotek ettiği tak
dirde alacağı parayı oraya sarfetmezse ne ola
caktır? Dolayısı ile önden kapadığımız kapıya 
arka taraftan girmiş olacaktır. Her halde buna 
dair sarih bir hüküm konulması lâzımdır. Bu 
itibarla bu iki kelimenin ilâvesi suretile tadilen 
kabulünü rica ediyorum. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Deminki maruzatımda, bu suretle 
bir arsa ipotek eden bir adam iki sene içeri
sinde inşaatı yapmaz ve alacaklı bu arsayı sa
tılığa çıkarırsa bu arsayı birisi satın alır ve 
dolayisi ile Hazinenin elinden çıkar, şeklinde 
bir vaziyet yoktur. Umumî hükümlere göre Ha
zinenin hakkı daima bakidir. Ancak bu şekil, 
borçlusunun vaziyetini tetkik etmeden o arsa
yı ipotek olarak kabul etmiş olan ve borç veren 
alacaklı mutazarrır olur. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Niçin? 
RAİF KARADENİZ (Devamla) — Bu riski 

kabul ederek veriyor. 
Bu şekilde olunca Hazinenin elinden gider 

yollu bir mütalea kabul etmiyoruz. 
RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Draman 

haklı. 
BAŞKAN — Tadilnameyi reye arzediyorum. 

Nazarı dikkate alanlar 
HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ta-

dilname okunsun. 
BAŞKAN — Nazarı itibare almayanlar.... 
RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Tadilna-

me okunmadı. 
BAŞKAN — Tadilname nazarı dikkate alın

mamıştır. 
Tadilname okundu, üzerinde müzakere ya

pıldı. Reye arzettim, nazar ritibare alınmadı. 
Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde ka

bul edilmiştir. 
MADDE 6 — Tapuya tescil tarihinden iti

baren iki yıl sonuna kadar ikinci madde hükmü
ne göre inşaat yapmamış olanların namlarına 
tescil edilmiş olan arsaların kayidleri hiç bir 
muameleye hacet kalmaksızın Yalova kayma-
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kamlığmca Hazine namına değiştirilir. Bu mu
amele harç ve resme tâbi değildir. 

Ancak bu müddet içinde binanın keşif bede
linin dötte bir mikdarmda inşaat yapmış olan
lara arsa ve inşaatı başkasına devretmek veya 
inşaatı bir sene içinde bitirmek müsaadesi veri
lir. Devir alan veya bir sene daha müsaade 
alan kimse evvelki İM senelik müddetin bittiği 
tarihten itibaren bir yıl içinde inşaatı bitirmeğe 
borçludur. Aksi halde birinci fıkra hükmü tat
bik olunur. 

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

MADDE 7 — A. K. A. Y. İşletmesi bu ka
nunla kendisine verilen hakkı muhafaza ettiği 
müddetçe aşağıda yazdı vergi ve resimlerden 
muaftır : 

1 - Birinci maddede gösterilen smır içinde 
olub A. K. A. Y. İşletmesine verilen mevcud bi
nalar ile idare tarafından yaptrrüacak binaların 
bina ve iktisadî buhran vergileri, 

2 - Mezkûr smır içinde işletmeğe aid bulu
nan arazi, arsa ve ormanların ve para ile alına
cak arazinin arazi vergileri. 

ikinci madde mucibince parasız verilecek ar
saların üzerine sahihleri tarafından yaptırdan 
binalardan inşaatm bittiği tarihten itibaren on 
sene sonuna kadar bina vergisi alınmaz. 

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

MADDE 8 — Birinci maddedeki elli yü müd
det bittiği zaman A. K. A. Y. İdaresi Yalova-
daki müesseselerin menkul ve gayrimenkul bü
tün mevcudlarmı olduğu gibi Hazineye parasız 
olarak teslime mecburdur. 

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

MADDE 9 — Bu kanunla A. K. A. Y. a 
devrolunan haklar ve vazifeler İcra Vekilleri 
Heyeti kararile istanbul belediyesine devrolu-
nabiür. 

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

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

1-1937 O : 1 
| fi — Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları 

erlerine verilecek yevmiye hakkında kanun lâyi
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/775) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları erlerine 
verilecek yevmiye hakkında kanun 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar (Kara, de
niz, hava) kadrolarına dahil harb sanayi kıtala
rı erlerinden ehliyet gösteren ve mesailerile 
müesseseye menfaat temin edenlere yalnız çalış
tıkları günlere münhasır olmak üzere kanunî 
istihkaklarından başka ayrıca yevmiye verile
bilir. 

Yevmiyeler erlerin kıtalara iltihaklarından 
üç ay sonra başlamak üzere birinci sene en çok 
elli ve ikinci sene yüz kuruşu geçemez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

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

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı yevmi
yeler fabrikaların bağlı oldukları müdür ve 
umum müdürlüklerce takdir ve tesbit olunarak 
Millî Müdafaa vekâleti hava ve deniz kısımları 
bütçelerüe Askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
bütçesinin amele ücretleri tertibinden verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
ıfcı ? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

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

Lâyhanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Devlet hesablarmda liranın esas ittihaz 

edilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en
cümeni mazbatası (1/731) [2] 

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

[1] 31 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 28 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Devlet hesablarmda liranm esas ittihaz edilmesi 

hakkında kanun 
MADDE 1 — Bilumum vergi ve resimlerin 

tahakukuna ve Devlet borçlarmm subutuna 
esas olan mikdar ve nisbetler değişmemek şar-
tile Hazinenin kabz ve tediye muamelâtında ve 
hesab kayıdlarmda lira esas ittihaz edilerek 
kuruş onun kesri itibar edilir. Tahakkuk, tah
sil ve tediyede yirmi para ve daha aşağı kesir
ler tay ve yirmi paradan fazla kesirler kuruşa 
iblâğ edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyener . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN •— Maddeyi kabul edenler . . . Et-
meyener ..... Kabul edilmiştir. 

Lâyihai kanuniyenin birinci müzakeresi bit
miştir. 

8 — Müteaddid zevata Mdematı vataniye ter
tibinden maaş tahsisi hakkındaki 649 sayılı ka
nuna müzeyel kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/742) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere ge
çilmesi kabul edilmiştir. 

Müteaddid zevata hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkındaki 649 numaralı 

kanuna müzeyyel kanun 
MADDE 1 — Müteaddid zevata hidematı 

vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
22 nisan 1341 tarih ve 649 numaralı kanuna 
bağlı cetvelde yazılı maktu kaydi kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütala var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

[1] 29 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Lâyihai kanuniyenin birinci müzakeresi bit
miştir. 

9 — Tayyare Cemiyeti tarafından Mülî Mü
dafaa vekâletine teberru edilen miebaliğin sureti 
safına dair olan 1831 saydı kanuna bir madde 
ilâvesi Hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/748) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Tayyare Cemiyeti tarafından Millî Müdafaa 
vekâletine teberru edilen mebaliğin sureti 
sarfı hakkındaki 1831 numaralı kanunu de

ğiştiren kanun 
* 

MADDE 1 — Tayyare Cemiyeti tarafından 
Millî Müdafaa vekâletine teberin edilen meba
liğin sureti sarfı hakkındaki 20 haziran 1931 
tarih ve 1831 numaralı kanunun birinci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

(Tayyare Cemiyetinin, hava kuvvetleri işle
rine sorfolunmak üzere Millî Müdafaa vekâleti 
emrine vereceği mebaliğ bir taraftan vari
dat bütçesine irad kayid ve diğer taraftan Mil
lî Müdafaa vekâleti hava bütçesine tahsisat 
olarak ilâve edilerek nâzmı varidat ve masraf 
hesablarmda tedvir olunur). 

BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen 
var mı? Evvelki kanuna rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. Madde hak
kmda mütalea var mı? 

KÂMÎL DURSUN (İzmir) — Büyük Şefi
miz, türkçenin sadeleştirilmesi, zenginleştirilme
si hususunda himayesine aldıkları büyük mesa
iyi bütün arkadaşlarımız bilirler. Bu mesaiye 
en evvel iltihak, iştirak etmesi lâzmıgelen bir 
müessese varsa, o da Heyeti Celileniz, Büyük 
Millet Meclisidir. 

Esasen encümenlerin her biri, Mazbata mu
harriri arkadaşlarımız başta oldukları halde, 
gerçi, bu maddelerin ve kanunlarm daima türk-
çe yazılmasına itina göstermekte iselerde ken
dileri ayrı ayrı bulunduklarından bunlar yek
nesak bir şekilde olmuyor. Bunun artık zamanı 
gelmiştir, gezetelerde okuyoruz ki Meclis encü^ 
menlerinde bazı ufak, tefek tadilât yapılması 
mütesavvermiş. Bu tadil yapılacaksa bir de Dil 
encümeninin Meclisde bulunmasmm çok muva
fık olacağını yüksek huzurunuzda arzediyorum. 
Esasen Dil encümeni mevcuttur. Fakat me
saisi hariçtedir. Meclisin içinde de gerek bu 
arkadaşlardan ve gerek diğer münasib zevattan 

[1] 30 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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bir Dil encümeni teşkil edilirse bu encümenin 
kıymetli mesaisinden çok istifade edilmiş olur. 
Yüksek Riyaset divanı heyetinin ve Parti ge
nel sekreterimizin bu hususta nazarı dikkatini 
celbederim. Bu kanunda geçen «Tayyare cemi
yeti» nin «Türk hava kurumu» şeklinde tashihi 
için bir takrir takdim ediyorum, kabulünü rica 
ederim. 

Başakn — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Başkanlığa 

işbu maddedeki ve kanunun başlığındaki 
«Tayyare cemiyeti» tabirinin «Türk hava kuru
mu» na değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

izmir 
Kâmil Dursun 

BAŞKAN — Encümenin bir mütaleası var 
mı? 

BÜTÇE En. M. M. RAlF KARADENİZ 
(Trabzon) — Hayır. 

BAŞKAN — Encümenin kabul ettiğine gö
re ayrıca reye koymağa lüzum yoktur. 

Lâyihayı olveçhile tashih ediyoruz. «Tayya
re cemiyeti» ismini «Türk hava kurumu» yapı
yoruz. 

Madde hankmda başka mutalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar işaret etsinler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler işaret buyursunlar... Etmiyenler... 
Mjadde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler işaret 
buyursunlar... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Yalova kaplıcalarile kaplıcalar bölgesinin 

idaresi hakkındaki kanun lâyihasına (265) zat 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Binaenaleyh 
kanun (265) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edilecek başka bir 
şey yoktur. Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15, 45 

Yalova kaplıcalarile kaplıcalar bölgesinin idaresi hakkındaki kanun lâyihasına verilen reylerin 
neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

1 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
îzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 

Aza adedi • 3QQ 
Reye iştirak edenle*' • 265 

Kabul edenler : 265 
Reddedenle* . 0 
Müstenkif ?,r : o 

Reye iştirak etmevenler : 133 
Münhaller : 1 

[Kabul edenler] 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
thsan Tav 
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ö mer 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim 
Akalın 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Oalib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Hilmi Brgeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 

I : 17 17-12 
Huriye öniz 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Elâziz 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan s 

Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işm 

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

Giresun 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

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

İçel 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 

1937 C : 1 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

izmir 
Benal Anman 
GL Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldöğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hamdi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazmı Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim HazimOnat 
Tevfik Fikret Sılay 

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

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oy taç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
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Hilmi Çorak 
îrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Ertem 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 

Afyon Karahişar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Akosman 

Amasya 
Esad Uraa 

Ankara 
Aka, Gündüz (îzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Rasim Aktar 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (îzinli) 

Balıkesir 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Hamdi Yalman 
Samsun 

Ali Tunaiı 
Etem Tuneel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
îbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
îsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
GL Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlıı 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Bilecik 

îbrahim Çolak 
Bolu 

Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
îsmail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener (îzinli) 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
ihsan Kurtkan 

îlyas Sami Muş 
Denizli 

Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan (izinli) 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit (îzinli) 
Tevfik Bilge (îzinli) 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan (îzinli) 
Şeref Aykut (izinli) 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (izinli) 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dır. Saim Ali Dilemre 
Nakiye Elgün (izinli) 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Vrfa 
Fuad Gökbudak 
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 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Necati Güneri 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Gazi Anteb 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
îsmail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

İçel 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
(îzinli) 
Dr. Refik Saydam 
(izinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(îzinli) 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
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Dr. Tevf ik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
(İzinli) 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Veli Yaşm (İzinli) 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Bediz Morova 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 

Ressam Şevket Dağ 
(İzinli) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
(İzinli) 

Malatya 
İsmet İnönü 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(ti.) 
Refik İnce 
Sabri Toprak (İzinli) 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
(İzinli) 
Yaşar özey 

Maras 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural (İzinli) 

Muğla 
Şükrü Kaya 
(Bakan) 
Yunus Nadi 

Mu§ 
NaM Yücekök (İzinli) 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Çavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Dr. Asım Sirel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hnlki Aydm 
İsmail Müştak Mayakon 
Memet Ali Kurtoğlu 
(İzinli) 

Sinoh 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

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

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâznn Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Mitat Aydm 
Sırrı Day 

TJrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
* • * özdemiroğlu 
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S. Sayısı: 28 
Devlet hesablannda liranın esas ittihaz edilmesi hakkında 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/731) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Saıjı : 6/943 

24 - 727 - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet hesablannda liranın esas ittihaz edilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetince 19 - III - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ . İnönü 

Bu kamın lâyihasının esbabı mucibesi 1937 yılı 
de zikredilmiştir. 

muvazenei umumiye kanunu esbabı mucibesi için-

Bütçe encüm eni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

MazUata No. 22 
Esas No. 1/731 

14 - XII - 1937 

Yüksek Reisliğe 

Devlet hesablannda liranın esas ittihaz edil
mesi hakkında olub Başvekâletin 24 mart 1937 
tarih ve 6/943 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
gönderilen kanun lâyihası encümenimize verilmiş 
olmakla Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu. 

Devlet hesablan kayidlerinde liranın esas ve 
kuruşun kesir ittihazı için 1340 senesi mart ayına 
mahsus muvakkat bütçe kanununun 7 nci madde-
sile tesis edilen hükmün 1340 senesi martından 
beri muhafaza edilmektedir. Şimdiye kadar 
bütçe kanunlarile muhafaza edilen bu hükmün 
daimî mahiyeti haiz bir kanun haline vazı için 
ibareye aid bazı değişiklikle tanzim ve teklif edil
diği anlaşılan bu lâyiha encümenimizce de esas 
itiıbarile muvafık görülerek birinci maddesi iba
reye aid tavzih ile ve ikinci maddesi ise meriyet 

tarihinin değiştirilmesi suretile kabul edilmiştir. 
Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Reis 

Burdur 
M. Şeref Özkan 

Kâ. 
İstanbul 

F. Öymen 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Tokad 
S. Genca 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Ü<nsal 

Çorum 
M. C ant ekin 

İzmir 
K. İnanç 

Muş 
Ş. Çiloğlu 

Seyhan 
N. Eldeniz 

A 

M. M. 
Trabzon 

İt. Karadeniz 

Gazi Anteb 
.. / / . Ay erdem 

İzmir 
/ / . Çakır 
Muş 

Ş. Ataman 

Sivas 
R. Basara 

Yozgad 
S. Içöz 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet hesablarında Uranın esas ittihaz edilmesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bilûmum vergi ve resimlerin 
tahakkukuna ve Devlet borçlarının subutuna 
esas olan mikdar ve nisbetler değişmemek şar-
tile hazinenin kabz ve tediye muamelâtında ve 
hesab kayıdlarmda lira esas ittihaz edilerek ku
ruş onun kesri itibar edilip tahakkuk, tahsil 
ve tediyede 20 paradan aşağı kesirler tay ve 20 
para ve daha fazla kesirler kuruşa iblâğ edilir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

19 - III -1937 
Bş. V. 

/. İnönü 
Da. V. 

Mf. V. 
8. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. V. 
Dr. R. Saydam 

îk. V. 
C. Bayer 
Zr. V. 

M. Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DKĞİŞTİlÜŞİ 

Devlet hesablarında liranın esas ittihaz edilmesi 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE l — Bilûmum vergi ve resimlerin 
tahakkukuna ve Devlet borçlarının subutuna 
esas olan mikdar ve nisbetler değişmemek şar-
tile Hazinenin kabz ve tediye muamelâtında ve 
hesab kayıdlarmda lira esâs ittihaz edilerek 
kuruş onun kesri itibar edilir. Tahakkuk, tah-
sii ve tediyede yirmi para ve daha aşağı kesir
ler tay ve yirmi paradan fazla kesirler kuruşa 
iblâğ ediiir. 

MADDE 2 — Bu kanun 
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Aynen. 

1 haziran 1938 ta-

-*•*-

( S. Sayısı : 28 ) 



S. Sayısı: 29 
Müteaddidi zevata hidematı vataniye tertibinden maaş 
tahsisi hakkındaki 649 sayılı kanuna müzeyyel kanun lâyi

hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/742) 

r. c. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/954 

24 - III - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Müteaddid zevata hidematı vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 649 sayılı kanuna zey-
len Maliye vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 19 - İ l i - 1937 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
1. İnönü 

Bu kanun lâyihasının esbabı mucibesi 1937 yılı muvazenei umumiye kanunu esbabı 
içinde zikredilmiştir. 

mucibesi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 21 
Esas No. 1/742 

14 - XII -1937 

Yüksek Reisliğe 

Müteaddid zevata hidematı vataniye tertibin
den maaş tahsisi hakkındaki 649 sayılı kanuna 
zeylen hazırlanıp Başvekâletin 24 mart 1937 ta
rih ve 6/954 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
gönderilen kanun lâyihası Maliye vekâleti na
mına Bütçe ve Malî kontrol umum müdürü hazır 
olduğu ha'de okundu ve konuşuldu. 

22 nisan 1341 tarih ve 649 sayılı kanunla ba
zı kimselere tekaüd, yetim ve dul maaşı verilme
mek şartile vatanî hizmet mukabili olarak mak
tu bir şekilde tahsis edilmiş olan maaşların tahsisa
tı fevkalâdeye tâbi tutulması için 1933 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununun 20 nci maddesi-
le 649 sayılı kanuna bağlı cetvelde yazılı isim

lerin hizasındaki (maktu) kaydi kaldırılmış ve 
bu suretle bunların maaşları da 1933 malî yılı 
bidayetinden beri tahsisatı fevkalâdelerile bir
likte verilmekte bulunmuştur. 

Daimî mahiyeti haiz bir hükmü ihtiva etmesi 
itibarile 1934, 1935 ve 1936 malî yılları muvaze
nei umumiye kanunlarile verilen mezuniyetler 
üzerine hükmü muhjrl'aza edilmiş ve 1937 malî 
yılında da meriyeti temdid edilmiş olan bu mad
denin alâkası dolayısile 649 sayılı kanuna tez-
yili yolunda tanzim edilmiş olan bu lâyiha me
riyete müteallik maddesi değiştirilmek suretile 
kabul edilmiştir. 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 



Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Reis B. V. M. M. 

Burdur İsparta Trabzon 
M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul Balıkesir Çorum 

F. öymen E. Adakan M. Cantekin 
Çorum Gazi Anteb Gümüşane 

E. Sabrı Akgöl A. H. Ayerdem D, Sakarya 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Müteaddid zevata Mdematı vataniye tertibinden 
maaş tahsisi hakkındaki 649 numaralı kanuna 

müzeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Müteaddid zevata hidematı 
vataniye tertibinden maaş tahsisi hakkındaki 
22 nisan 1341 tarih ve 649 numaralı kanuna 
bağlı cetvelde yazılı maktu kaydı kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 Haziran 1937 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri heyeti memurdur. 

19 - III - 1937 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
/ . tnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Da. V. Ha. V. Mal. V. V. 
Dr. T. R. Araş Dr. R. Saydam 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
S. Arılan A. Çetinkaıja -C. Ray ar 
S. t. M. V. G. t V. Zr. V. 

Dr. R. Saıjdam Hana Tarkan M. Erkm»en 

2 — 
İzmir 

K. İnanç 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
Remzi Çiner 

İzmir 
H. Çakır 

Muş 
S. Çiloğlu 

Seyhan 
Ar. Eldeniz 

Tokad 
S. Genca 

Malatya 
0. Taner 

Muş 
Ş., Ataman 

V.Siird 
M. Mayakon 

Yozgad 
S. Içöz 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN l)E(HŞTİiUŞl 

MADDE 1 — Aynen kabul 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

( S. Sayısı ; 29 ) 



S. Sayısı: 30 
Tayyare cemiyeti tarafından Millî müdafaa vekâletine teber
ru edilen metaliğin sureti sarfına dair olan 1831 sayflı 

kanuna bir madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (i/7$8) 

T. C. 
Başvekâlet 24-III-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/946 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Resliğine 

22 haziran 1931 tarih ve 183.1 numaralı kanuna bir madde ilâvesi hakkında Maliye vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19 - I I I -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/. İnönü 

Bu kanun lâyihasının esbabı mucibesi 1937 yılı muvazenei umumiye kamımı esbabı ınucibesi 
içinde zikredilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14 -XII -1937 

M. No. 24 
Esas No, 1/748 

Yüksek Reisliğe 

Tayyare cemiyeti tarafından Millî Müdafaa 
vekâletine teberru edilen mebaliğin sarfı sureti 
hakkındaki 1831 sayılı kanuna bir madde ilâ
vesine dair olup Başvekâletin 24 mart 1937 ta
rih ve 6/946 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maliye vekâleti Bütçe 
ve malî kontrol umum müdürü hazır olduğu hal
de okundu ve konuşuldu: 

Teklif olunan lâyiha ile 1831 numaralı ka
nuna ilâvesi istenen madde 1932 malî yılı mu
vazenei umumiye kanununun 30 ncu maddesile 
tesis edilmiş bir hüküm olup müteakib bütçe 

kanunlarile verilen mezuniyetler üzerine beş 
seneden beri meriyeti muhafaza edilmekte bu
lunan bir maddedir. Bu maddenin tedvininden 
evvel Tayyare cemiyeti tarafından Millî Müda
faa vekâleti emrine verilen paralar bankaya 
konulmakta ve oradan sarfedilmekte idi. Bilâ
hare bu paraların umumî bütçenin varidat ve 
masraf kısımlarına keydi suretile sarfı teemmül 
olunarak 1831 numaralı kanunun birinci madde
sinde yazılı hüküm tedvin edilmiş ve 1932 büt
çe kanununun 30 ncu maddesile de salifüzzikir 
madde hükmünün nâzmı varidat ve masraf he-



— 2 
«ablarında tedvir edileceği gösterilmiştir. 

Şimdiye kadar bütçe kanunlarile hükmü mu
hafaza edilen bu maddenin daimî mahiyeti haiz. 
olarak aidiyeti itibarile 1831 numaralı kanunda 
yer alması için tanzim ve teklif edilmiş oldu
ğu anlaşılan bu lâyiha encümenimizce de yerin
de görülmüştür. 

Şekle aid bazı değişiklikle kabul edilen lâyi
ha Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunuldu. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 

Kâtib 
İstanbul 
F. Öymcn 
(İzi Antel) 

. //. Ay erdem 
İzmir 

K. İnanç 
Muş 

Ş. Çüoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Tokad 

S, Canca 

Balıkesir 
E.Adakan 
(iümüşane 
D. Sakarya 
Malatya 
0. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Siird 
M. Mayakon 

Çorum 
E. Sabri Akgöl 

İzmir 
77, Çakır 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Ordu 

II. Yalman 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 
S. ÎÇÖZ 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

22 - VI- 1931 tarih ve 1831 numaralı kanuna bir 
madde ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 22 - VI -1931 tarih ve 1831 nu
maralı kanuna aşağıdaki madde ilâve edilmiştir: 

(Bu kanun hükmü nâzım varidat ve masraf 
hesablarmda tedvir olunur). 

MADDE, 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

19 - III - 1937 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

İ. İnönü Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. .V. 

Dr. T. R. Araş Dr. R. Saydamı 
Mf. V. Na. V. İk. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya C. Bay ar 
S. t. M. V. 0. İ. V. Zr. V. 

Dr. R. Saydam Rana Tarkan Muhlis Erkmen 

MADDE 3 

BÜTCJ K EN( HİM KİN -İN İN I )K(Tl ŞTIIÎŞ İ 

Tayyare Cemiyeti tarafından Millî Müdafaa ve
kâletine teberru edilen mebaliğin sureti sarfı 
hakkındaki 1831 numaralı kanunu değiştiren 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tayyare cemiyeti tarafından 
Millî Müdafaa vekâletine teberru edilen meba
liğin sureti sarfı hakkındaki 20 haziran 1931 
tarih ve 1831 numaralı kanunun birinci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

(Tayyare Cemiyetinin, hava kuvvetleri işle
rine sarfolunmak üzere Mîllî Müdafaa vekâleti 
emrine vereceği mebaliğ bir taraftan varidat 
bütçesine irad kayid ve diğer taraftan Millî 
Müdafaa vekâleti hava bütçesine tahsisat ola
rak ilâve edilerek nâzmı varidat ve masraf he
sablarmda tedvir olunur). 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

Aynen. 

)>*<{ 

( S. Sayısı : 30 ) 



S. Sayısı: 31 
Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları erlerine verilecek 
yevmiye hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/775) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1216 

13-IV-1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları erlerine verilecek yevmiye hakkında Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 9 - IV -1937 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
t. İnönü 

Esbabı mucibe 

Askerî fabrikaların seferde sanatkâr ihtiyacını şimdiden karşılamak, ordunun hazar ve sefer, için 
bir kısma silâh ve mühimmat ihtiyaçlarını daha ucuza maletmek ve az bir masrafla çok iş çıkarmak 
maksadile teşkil edileeek olan harb sanayi kıtaları hizmeti diğer sınıflar hizmetinden uzun ve ağır ol
ması ve bu. sınıfa rağbeti arttırması gibi sebeblerden başka imalâtın nefaseti ve istihsalâtın azamî ran
dımanının elde edilebilmesi için devamlı surette fikrî ve bedenî çalışacak olan bu eşhasa bir yıpranma 
hakkı karşılığı olarak dereeei ehliyetlerine göre birer mikdar yevmiye verilmesi lüzumlu ve f aideli gö-, 
rülmüş ve bu maksadla tanzim olunan kanun lâyihas'ı bağlî olarak sunulmuştur. 

Mîllî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Karar No. 34 
Esas No. 1/775 

22 - IV - 1937 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları erle
rine verilecek yevmiye hakkında Millî Müdafaa 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 13 nisan 
1937 tarih ve 6/1216 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası esbabı mucibesi
le birlikte encümenimize havale edilmiş olmakla 
Askerî fabrikalar umum müdürü hazır olduğu 
halde okundu ve görüşüldü. 

Harb sanayi kıtaları erlerine kanunî istih
kaklarından başka bu kıtalara iltihaklarından 
itibaren üç ay geçtikten sonra ehliyet gösterenle
re çalıştıkları günlere mahsus olmak üzere yev
miye verilmesi hakkındaki Hükümetin esbabı 
mucibesi yerinde görülmüş ve bazı kelimeler dü
zeltilmek suretile kanun lâyihası encümenimizce 
aynen kabul edilmiştir. 



— 2 — 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 

üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Müdâfaa E. R. 
Myarlsekir 

•K. SevüMekin 

İstanbul1 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir 

Kâtib 
Samsun 

R. Barktn 

Antalya 
Dr. H. Ş. Erel C. Esener C. Mengilibörü 

Elâziz 
Ahmed S. Ohkay 

Manisa 
K.N.Bum 

Tekirdağ 
R. Apak 

Bilecik 
8. Bozok 

Kocaeli 
İV. Bozatık 
Tokad 

H. SSovay 
Urla 

Kırşehir 
L. M. Özdeş 

Sinob 
C. M^îtoceâayı 

Yozgad 
Ahmed Yazgan C. Arat 

Bütç eencümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 20 
Esas No. 3/775. 

14 - XII - 1937 

Yüksek Reisliğe 

Askerî fabrikalar hirb sanayi kıtaları erle
rine verilecek yevmiye hakkında olub Başvekâ
letin 13 - IjV -1937 tarih ve 6/1216 sayılı • .tezkere
mle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Millî 
müdafaa encümeninin mazbatasile birlikte encü
menimize yerilmiş olmakla Askerî fabrikalar 

•omum müdürlüğünden gönderilen memur toazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

31T4 sayılı kanunla teşkil olunan harb sanayi 
krtaları erlerinden Askerî fabrikalar (Kara, hava 
ve deniz) kadrolarına dahil olanlardan ehliyet 
ve liyakati görülenlere kanunî istihkaklarından 
başka ayrıca yevmiye verilerek bu nisbette az 
sivil amele kullanmak suretile bütçede bir tasar
ruf teminim ve bu sanatkâr eratı bir seferberlik 
vukuunda; bu fabrikalarda toplıyarak amele ihti
yacının kolaylıkla tatminini mümkün'kılmak mak-
sadlarını İhtiva eylediği mucib sebeblerin tetki
kinden ve alınan izahattan anlaşılan lâyiha encü-

menimizce de esas itibarile kabul edilmiştir. 
Maksadı daha açık şekilde ifade edecek bir 

surette yeniden yazılan lâyiha Umumî Hey
etin tasvibine arzokmmak üzere Yüksek Eeisliğe 
sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. Ş. Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. J&ymen 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Seyhan 
N. El&eniz 

Yozgad 
8. Içöz 

R. V. 
İsparta 

Mükerem ÎInsal 

Çorum 
M. Gantekin 

İzmir 
K. İnanç 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Siird 

M. Mayakon 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
-y 

Çorum 
E. 8. Akgöl 

Malatya 
0 . Taner 
Muş 

Ş. Ataman 
Sivas 

R. Çiner 

(S. Sayısı : 31) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları erlerine 
verileceJc yevmiye hakkında kanun lâyihası 

1 — Askerî fabrikalar (Kara, deniz, bava) 
kadrolarına dahil harb sanayi kıtaları erlerine, 
kanunî istihkaklarından başka bu kıtalara ilti
haklarından itibaren üç ay geçtikten sonra baş
lamak şartile ehliyet gösteren ve mesailerile mü
esseseyi menfaatlendiren erlere sırf çalıştıkları 
günlere mahsus olmak ve birinci sene en çok 50 
ve ikinci sene 100 kuruşu geçmemek üzere askerî 
fabrikalarca (Kara, deniz, hava) takdir edile
cek bir yevmiye verilebilir. Bu yevmiyeler, as
kerî fabrikalar (Kara, deniz, hava) bütçesinin 
amele üenetleri tertibinden tesviye olunur. 

2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

3 — Bu kanunun icrasına Millî Müdafaa ve 
Maliye vejolleri memurdur. 

Bş. V. 
î. înönü 
Da.V.; 
Ş. Kaya 

m.% 
S. Arikan 

S. 1. MİV. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. Çetinkayfa 

G. î. V. 
J>r. B. Saydam Ram Tarhan 

9-IV-1937 
M. M. V. 
K. Özalp 

Mal.V.V. 
Dr. B. Saydam 

îk. V. 
C. Ba/yar 

Zr. V. 
MuhUş Erkmen 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞ-
TÎRÎŞÎ 

Askerî fabrikalar harb sanayi kıtaları erlerine 
verilecek yevmiye hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar (Kara, de
niz, hava) kadrolarına dahil harb sanayi kıtala
rı erlerine, kanunî istihkaklarından başka bu 
kıtalara iltihaklarından itibaren üç ay geçtikten 
sonra başlamak şartile ehliyet gösteren ve me
sailerile müesseseyi menfaatlendiren erlere sırf 
çalıştıkları günlere mahsus olmak ve birinci se
ne en çok 50 ve ikinci sene 100 kuruşu geçme

mek üzere Askerî fabrikalarca (Kara, deniz, ha
va) takdir edilecek bir yevmiye verilir. Bu yev
miyeler, Askerî fabrikalar (Kara, deniz hava) 
bütçesinin amele ücretleri tertibinden tesviye 
olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 31) 



BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİllİŞİ 

Askerî fabrikalar harh smınyi kıbaktrı erlerine 
verilecek yevmiye hakkında, kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî fabrikalar (Kara, de
niz, hava) kadrolarına dahil harb sanayi kıtala
rı erlerinden ehliyet gösteren ve mesailerile 
müesseseye menfaat temin edenlere yalnız çalış
tıkları günlere münhasır olmak üzere kanuni 
istihkaklarından başka ayrıca yevmiye verile
bilir. 

Yevmiyeler erlerin kıtalara iltihaklarından 
üç ay sonra başlamak üzere birinci sene en çok 
elli ve ikinci sene yüz kuruşu geçemez. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı yevmi
yeler fabrikaların bağlı oldukları müdür ve 
umum müdürlüklerce takdir ve tesbit olunarak 
Millî Müdafaa vekâleti hava ve deniz kısımları 
bütçelerile askerî fabrikalar umum müdürlüğü 
bütçesinin amele ücretleri tertibinden verilir. 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri me« 
murdur. 

« • • * 

( S. Sayısı : 31), 
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