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1 — SABIK ZABIT HULASASI 
tki kişinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair 

mazbatalarla, 
Türkiye ile Lehistan arasındaki komşuluk muka

velesinin tadiline, mütedair protokolün tasdikına, 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki kanuna 

bazı maddeler eklenmesine, 
Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunlarının 

mecburî hizmetlerine, 
Kazanç vergisi kanununda bazı değişiklikler ya

pılmasına, 
Pül ve kıymetli kâğıdlarm bayiler ve memurlar 

vasıtasile sattırılmasına, 
Türkiye Cümhuriyetile Sovyet Cumhuriyetler It-

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Arttırma, eksiltme ve ihale kanununa ek ka
nun lâyihası (1/1114) (Iktısad, Maliye ve Bütçe en
cümenlerine). 

2 — Beynelmilel sıhhî mukavelenamenin tasdiki 
hakkmda kanun lâyihası (1/1115) (Hariciye ve Sıhhat 
ve içtimaî • muavenet encümenlerine) 

3 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umumî idaresi memurları tekaüd sandığı hakkındaki 
2454 ve 2904 sayılı kanunlara bazı maddeler eklen
mesine ve bazı maddelerinin değiştirilmesine dair ka
nun lâyihası (1/1116) (Nafıa, Maliye ve Bütçe encü
menlerine). 

4 — Gayrimübadil istihkaklarının tasfiyesine dair 
kanun lâyihası (1/1111) (Maliye ve Bütçe encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümene) 

5 — Hazinenin 25 - III - 1931 tarihine kadar tak
sitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış bedellerinin 
tahsil sureti hakkında kanun lâyihası (1/1112) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümene) 

6 — ihtiyat zabitleri ve ihtiyat askerî memurları 
kanununun 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası (1/1117) (Millî Müdafaa encümenine) 

7 — ingiltere Hükûmetile imza edilen müzeyyel 
kliring anlaşması ve teslihat kredi anlaşmalarile Ex-
port kredi garanti departman ile imza olunan anlaş
manın tasdiki hakkında kanun lâyihası (1/1113) 
(Hariciye, Iktisad, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

8 — iş kanununa ek kanun lâyihası (1/1118) 
(Vekâletlerle karşılıklı encümenlerle Bütçe encüme
ninden seçilen 3 er üyeden mürekkeb Muvakkat en
cümene) 

9 — Matbuat kanununun bazı maddelerinin değiş-
ğiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/1119) (Adliye 
ve Dahiliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit en
cümene) 

10 — Sıhhat patentaları üzerlerine yapılan konso
losluk vizalarını kaldıran Beynelmilel itilâfnameye 
iltihakımız hakkında kanun lâyihası (1/1120) (Ha
riciye) ve Sıhhat ve içtimaî muavenet encümenlerin*) 

tihadı arasında aktedilen hudud hâdise ve ihtilâflarının 
sureti tedkik ve halline müteallik mukavelenamenin 
tasdikına dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

Meşhud suçlarm muhakeme usulüne dair kanunun 
birinci maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hasının birinci müzakeresi yapıldı. 

Avcılık kanununa ek kanun lâyihasının muvakkat 
bir encümende tedkikı hakkındaki takrir kabul edil
dikten sonra çarşamba günü toplanılmak üzere ini
kada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Niğde Çoruh 

C. Oral Ali Zırh 

EDİLEN EVRAK 
11 — Terbiyevî mahiyeti haiz filimlerin milletler 

arasında intişarını kolaylaştırmak için Cenevrede 
akdolunan Beynelmilel mukavelenameye iltihakımız 
hakkında kanun lâyihası (1/1121) (Hariciye ve Ma
arif encümenlerine) 

12 — Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediye
lerce alınmakta olan damga, tayyare ve belediye re-
simlerile Darülaceze hissesinin mikdarma ve sureti 
istifasına dair kanun lâyihası (1/1122) (Dahiliye, 
Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümenine). 

Mazbatalar 
13 — Adliye harç tarifesi kanununa ek noter harç 

tarifesi kanunu lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/799) (Ruznameye) 

14 — Avukatlık kanunu lâyihası ve Adliye encü
meni mazbatası (1/962) (Ruznameye) 

15 — 1513 ve 459 sayılı kanunlara göre tahakkuk 
etmiş borçlarla 1931 malî senesi nihayetine kadar 
olan tahsisatsız borçların sureti tediyesi hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/727) 
(Ruznameye) 

16 — Birinci, üçüncü ve dördüncü umumî müfettiş
liklerle müşavirliklerinin teşkilât kadroları hakkındaki 
2865 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1060) (Ruznameye) 

17 — Denizaltı sınıf i mensublanna verilecek zam
lar ve tazminler hakkında kanun lâyihası ve Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1106) 
(Ruznameye) 

18 — Devlet demiryolları ve limanları işletme ida
resinden ayrılarak Nafıa vekâletine bağlanan inşaat 
dairesinin bu ayrılmadan doğan vaziyetinin tesbiti 
hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/1079) (Ruznameye) 

19 — Ecnebi memleketlerden idhal edilecek yirmi 
bin ton kok kömürünün gümrük resminin tenzili 
hakkında 1/948 ve bazı pamuklu mensucat gümrük 
resminden yapılan tenzilâtın tasdiki hakkmda 1/972 
sayılı kanun lâyihalarile Etibank tarafmdan idhal 
edilecek olan 3 bin ton kükürde münhasır olmak üzere 
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gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 
3/499 sayılı Başvekâlet tezkeresi ve Iktısad, Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (Ruznameye) 

20 — Genel idhalât rejimi kararnamesine bağlı 
listelerde yazılı bir kısım eşyanın gümrük resminde 
2294 sayılı kanuna istinaden zam ve tenzil yapıldığın
dan keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi 
ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (3/438) (Ruznameye) 

21 — Gümrük tarifesi kanununun 513 ncü pozis
yonuna bir ihtar ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve 
Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encü-
mmenleri mazbataları (1/1011) (Ruznameye) 

22 — Hava sınıfı mensublarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkında kanun lâyihası ve Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1098) 
(Ruznameye) 

23 — izmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme 
muamelelerine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
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encümenleri mazbataları (1/1068) (Ruznameye) 

24 — Maktu fiat üzerine satış mecburiyetine dair 
kanun lâyihası ve Iktısad, Dahiliye ve Adliye encü
menleri mazbataları (1/1034) (Ruznameye) 

25 — Muhasebei umumiye kanununun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/977) (Ruzna
meye) 

26 — Orman koruma teşkilât kanununun 14 ncü 
maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Ziraat, Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/1080) (Ruznameye) 

27 — Toprak mahsulleri ofisi kanunu lâyihası ve 
Iktısad. Ziraat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1038) (Ruznameye) 

28 — Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası hak
kındaki 1715 sayılı kanun ile 2062 sayılı kanunun bazı 
maddelerinin değiştiirilmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Iktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1057) (Ruznameye) 

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

BAŞKAN — Refet Canrtez 

KÂTİBLER — Ali Muzaffer Göker (Konya), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — İzmir vilâyeti turistik yollarının in§ası 
hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/1076) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın maddelerine geçil
miş ve üçüncü madde encümene gönderilmişti. 
Encümenin hazırladığı lâyiha üzerinde üçüncü 
maddenin müzakeresine geçiyoruz. Maddeyi 
okutuyorum: 

MADDE 3 — Bu yolların inşası, mütemadi 
tamir, ağaçlama, bakım ve muhafaza masraf
larına tahsis edilecek fevkalâde gelirler şunlar
dır: 

A) Vilâyet dahilindeki yol mükelleflerinin 
yol vergisi mükellefiyetine zam edilecek ikişer 
lira; 

B) Vilâyetin bedenî ve nakdî, aslî yol ver
gileri tutarının % 25 inden dun olmamak üzere 

[1] Evveliyatı 76 ncı inikad zabtında ve 258 
sayılı basmayazıya ek bu zabtın sonundadır. 

vilâyet umumî meclisince ayrılacak tahsisat, 
C) Vilâyet merkezinde ve banliyöde işleyen 

- Devlet demiryollarından gayri - muayyen ta
rifeli kara ve deniz nakil vasıtalarının yolcu bi
letlerine ve abonman defterlerine ve tenzilâtlı 
pasolara beher sefer için zammolunacak yirmi 
para ile elde edilecek varidat. 

MEHMED SOMER (Kütahya) — Efendim, 
geçen gün encümene iade buyurulan bu kanun 
encümenden tadilen huzuru âlinize gelmiş bu
lunuyor. (İşitmiyoruz sesleri) Peki yüksek söy-
liyeyim. 

Malûmu âliniz İzmirdeki harabeler, gerek 
Efes harabesi ve gerek Bergama harabesi dün
yanın bir çok âlimleri tarafından ziyaret edil
mektedir. Bunlardan Efes harabesini, Millî Hü
kümetin teşekkül ettiği zamanlarda, gezen sey
yahlar namına, Amerikalılar bura yollarının 
tamirini rica etmişler ve harabenin iç tarafının 
tamirini kendi masraflarile yapmışlardır. Binaen
aleyh ikinci bir defa biz böyle ecnebi bir heyetin 

— 230 — 
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yeni bir talebine meydan birakmamak istersek, 
bu kanunu bir an evvel kabul etmeliyiz ve ilk 
defa vilâyet bu harabelerin yollarından işe baş
lamalıdır. Malûmu âliniz Dünya âlimleri burada 
tedkikat yaparlar. Bu adamlar dünya matbuatı 
ile, dünya ilmi ile alâkadardırlar. Onun için biz 
bu konulan tahsisatla alınacak tedbirleri çok 
görmemeliyiz. Bu yolları az zamanda yapmak 
için hatta bendeniz Hükümetin de umumî büt
çeden yârdım etmesini dilerim. Çünkü biz bu 
yolları yapmazsak îzmire gelen seyyahlar ora
lara gidîb gelirken çktiklerı müşkülâtı valiye 
soyuyorlar. Hakikaten vali fena vaziyette kalı
yor. Önün için biz tzmirdeki turistik yolları ve 
memleketin diğer asarı atikaya giden yollarını 
biran evvel yapmalıyız. Geçen günkü müzakere 
dolayisile Heyeti âliyenize arzetmek istiyorum 
ki, bu kanun, şekli muaddelile kabul buyrul-
sun ve İzmir vilâyeti derhal tatbikata geçsin. 
Çok faydalı bir kanundur. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler,.. 

etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun 3 ncü maddesinin 
C fıkrasındaki vergiler aşağıda yazılı olduğu 
veçhile tahsil olunur: 

A) Vesaiti nakliye ücretleri zamları, vesaiti 
nakliye idare ve şirketlerince yalculardan bilet 
veya abonman defterleri ve tenzilâtlı paso esma-
nile birlikte tahsil edilib her ay tahsilâtmm 
ertesi ay içinde vilâyetçe gösterilecek millî ban
kalardan birine vilâyet emrine tevdi edilmesi 
mecburidir. 

Vesaiti nakliye idare ve şirketleri tarafın
dan tahsil edilen bu zamlar, tahsili takib eden 
ay içinde vilâyetçe gösterilen bankaya yatırıl
madığı takdirde bu paralar bu müesseselerin mu-
hasib, müdür ve ita âmirlerinden müştereken 
% 10 zam ile tahsil olunur. 

B) Eşhas uhdesinde bulunan nakil vasıta
larında kullanılacak biletler hususî idare ta
rafından tertib ve tabolunacak bilet üzerinden 
tahsili lâzım gelen zam alındıktan sonra nakil 
vasıtalarını işletenlere tevdi ve tevzi olunur. 
Tab masrafı vilâyete aiddir. 

0) Askerler ve zabıta memurları ile mecca-
nen seyrüsefer edenler ve mekteblilere mahsus 
tenzilâttan müstefid talebe ve nakil vasıtaları 
şirketlerinin muayyen şartlarla tenzilâtlı tarife
ye tâbi tuttukları işçiler yukarıki A ve B fık
ralarında yazılı vesaiti nakliye ücretleri zam
mına tâbi tutulmazlar. 

D) Yukarıki A fıkrasında yazılı vesaiti 
nakliye biletlerine yapılan zamlarm tamamı ci-
bayetini temin için nakil vasıtaları idare ve mü
esseselerinin hesabatı Maliye ve hususî idare 
memurları tarafından tedkik ve murakabe olu-
JH»r, 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yol mükelleflerine yapılacak 
ikişer lira zam, aslî yol parasile birlikte tahsil 
olunur. Her aym tahsilâtmm turistik yollar his
sesi ertesi ay içinde turistik yollar hesabına ban
kaya yatırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Yol vergisi mükelleflerinden 
bedenen ifayı mükellefiyet edenler verecekleri 
iki lira fazla vergi mukabilini vilâyet yolların
da çalışarak hizmet ile öderler. Bunlarm hiz
metleri değeri vilâyet iradmdan nakde tahvil 
edilerek turistik yollar hesabma ödenir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunda yazılı vergiler ile 
vilâyet bütçesinden ayrılacak turistik yollar his
sesi vilâyet fevkalâde bütçesinde açılacak hususî 
fasla kaydolunur. Bu hususî fasıldan vilâyet 
bütçesinin diğer fasıllarına münakale yapıla-
mıyacağı gibi bu paralar tahsis maksadı hari
cinde hiç bir bir yere sarfolunamaz. 

Bu kanunla temin edilen yeni varidat, hususî 
kanunlarla vilâyet varidatı üzerinden ayrılan 
hisselere tâbi değildir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Vilâyet; umumî meclis veya 
encümen kararile bu kanunda yazılı tahsisata 
müsteniden ve Nafıa vekâletinin muvafakatile 
gelecek senelere sair taahhüde girebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden iki ay sonra yürümeğe başlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

2 — İdarei umumiyei vilâyat kanununun mu
addel 84 ncü maddesinin değiştirilm^jsine dair 
kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni mazbatası 
(1/1100) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

[1] 268 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
— 240 — 
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îdarei umumiyei vilâyat kanununun? muaddel 
84 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

MADDE 1 — îdarei umumiyei vilâyet kanu
nunun muaddel 84 ncü maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

A) Varidatı azaltıcı ve çoğaltıcı sebebler bu
lunmadıkça vilâyat gelirleri, geçen malî yrim 
tahsilat mikdarlarna göre hesablanarak bütçeye 
konur. 

Gelirlerin arttığı tevsik ve Dahiliye vekâle
tince kabul edilirse fazlası nazarı dikkate alınır. 
Tevsik edilmemiş olan fazlaların karşılıkları, da-
imî masraflar ve programlı işler haricinde ka
lan tertiblerden merkezde müteşekkil bütçe ted
kik komisyonu kararile, tenzil edilmek suretile 
bütçeler tevzin olunur. 

B) Vilâyet borçlarik kanunî hisseler ve prog
ramlı işlere aid masraflar bütçelere konmaz ve
ya eksik olarak konursa tamamı yahud noksanı 
varidat tertiblerinden elde edilecek fazlalar kar
şılık gösterilmek yahud vilâyet hizmetleri hari
cinde bulunan masraf tertiblerinden tenzilât ya
pılmak suretile Bütçe tedkik komisyonu kara
rile bütçelere idhal olunur. 

C) îş programlan; bu kanun hükmüne göre, 
bütçelerin malî kabiliyeti noktasmdan da ayrıca 
tedkike tâbi tutulurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kanun 
kabul edilmiştir. 

Türkiye ile Efganistan arasındaki muhade-
net ve teşriki mesai muahedesinin tasdikma 
dair olan protokola aid kanun lâyihasını, Hari
ciye vekili burada olmadığından şimdilik geçi
yoruz. 

3 — Mahrukat kanunu lâyihası ve îktısad, 
Nafıa, Dahiliye ve 'Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/805) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. Birinci 
maddeyi okuyoruz. 

Mahrukat kanunu 
MADDE 1 — Nüfusu iki binden aşağı olma-

[1] Birinci müzakeresi 75 ve 76 ncı inikad 
zabıtlarındadır. 

yan ve belediye teşkilâtı bulunan yerlerde aşa
ğıda isimleri yazılı binaların teshininde her nevi 
taş kömürü, linyit, trop gibi maden kömürleri-
le kok, yarı kok ve briket gibi işlenmiş şekille
rinin kullanılması mecburidir. Bu binalarda 
havagazı, petrol, petrol müştakları ve benzerle-
rile elektrik dahi teshin vasıtası olarak kullanı
labilir. 

A) Resmî dairelerin bulundukları bütün bi
nalarla Devletin, hususî idarelerin ve belediye
lerin doğrudan doğruya veya iştirak suretile 
işlettikleri müesseselere mahsus binalar; 

B) Kışla, polis ve şehir içindeki jandarma 
karakolları ile resmî ve hususî mekteb, hastane, 
sanatoryom ve dispanserler; 

C) Hükmî şahsiyeti haiz şirket ve müessese
lerle teşviki sanayi kanunundan istifade eden 
veya istifade edebilecek vasıftaki müesseselerin 
faaliyetlerinde kullanılan binalar; 

D) Borsa, ticaret ve sanayi odaları, kulüb ve 
her türlü cemiyetlere mahsus binalar; 

E) Sinemalar, tiyatrolar, barlar, dansingler, 
gazinolar, birahaneler ve meyhaneler. 

Tashin vasıtası olarak kullanılabilecek artık 
bırakan ve bu madde şümulüne giren fabrikalar, 
bu artıkları da teshin vasıtası olarak kullanabi
lirler. 

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

MADDE 2 — Etibank aşağıdaki vazifeleri 
yapmakla mükelleftir: 

A) Mahrukat ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların 
hangi nevi mahrukatla ve ne suretle karşılana
bileceğini tedkik ve mahrukat fiatlarmı mahru
katın nevine ve şekline göre tesbit ederek ne
ticelerini îktısad vekâletine bildirmek, 

B) Birinci madde ile yakılması mecburiyet 
altma konan mahrukatı yakacak ucuz ve kulla
nışlı metal ve topraktan mamul fennî ve iktisa
dî soba ve sair teshin vasıtalarile bunlarm ku
rulma ve işletilmelerine lüzumlu malzemenin 
vasıf ve tiblerini tedkik ve fiatlarmı tesbit ede
rek îktısad vekâletine bildirmek; 

C) Bu mahrukat ile teshin vasıtalarının is
tihsal ve tevzi işlerini tanzim için lüzumlu görü
lecek tedkikleri yaparak bu kanunun tatbik edi
leceği yerlerde mahrukat, soba ve sair teshin 
vasıtalarını ve tutuşturucu maddeleri ihtiyaca 
kifayet edecek derecede hazırlamak ve inhisar 
mahiyetinde olmamak şartile satmak veya sat
tırmak ve lüzumunda diğer tedbirleri almak, 

D) Bu kanunun tatbik edilebileceği yerleri 
ilân zamanından önce vekâlete bildirmek. 

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

MADDE 3 — Birinci madde ile yakılması 
mecburiyet altına konan mahrukat ile bunları 
yakmağa mahsus vasıtaların Etibankça kâfi 
mikdarda temin ve ihzar edileceği yerler îktı-
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sad vekâletinin teklifi ve îcra Vekilleri Heyeti
nin kararile tesbit ve ikinci kânun ayı içinde 
ilân ve bütün vekâletlerle vilâyetlere ve beledi
yelere tamim olunur. 

İlân tarihinden altı ay sonra bu yerler için 
kanunun tatbiki mecburiyeti başlar. 

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

MADDE 4 — Bu kanunla tesbit olunan mah
rukatın tutuşturulması için kullanılması zarurî 
ve birinci maddede yazılı mahrukattan gayri 
teshin vasıtası olabilecek her nevi mevaddm 
nisbeti yapılacak bir nizamnamede tasrih olu
nur. 

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

MADDE 5 — Bu kanunla yakılması mecbu
riyet altına konan mahrukat ile teshin vasıta
larının ve malzemesinin nakil, tahmil ve tahli
yesinde Devlet, hususî idare ve belediyelere aid 
tren, vapur, liman ve iskelelerin asgarî tarife
lerinde Nafıa ve İcra Vekilleri Heyeti kararile 
yüzde elliye kadar tenzilât yapılabilir. 

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

MADDE 6 — Kanunun tatbik edileceği ilân 
edilen yerlerde ihtiyaca kâfi mahrukat, soba ve 
sair teshin vasıtaları bulunduğu halde bu ka
nuna muhalif hareket edenler sulh mahkemele
rince 10 liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezasile cezalandırılır. Bu muhalefet hükmî şah
siyeti haiz müesseseler tarafından vukua getiril
mişse ceza bu müesseselerin idaresinden mesul 
olan müdür hakkında tatbik olunur. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun neşrinden itibaren 
altı ay içinde kanunun tatbikma dair bir nizam
name yapılır. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun hükümleri neşri 
tarihinden itibaren yürümeğe başlar. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

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

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

4 — Damga resmi kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi ve hu kanuna tazı hükümler 
eklenmesi hakkında kanun lâyihasile Giresun me
busu Hakkı Tarık Usun, damga resmi kanununun 

11 nci riaddesindeki resim cetvelinin 68, 71 ve 72 
sayılarında değişiklik yapılmasına dair kanun 
teklifi ve îktısad, Maliye, Adliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1062, 2/40) [1] 

BAŞKAN— Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi 
kabul edilmiştir. 

Mazbatada müstaceliyet teklifi vardır. Müs
taceliyetle müzakeresini kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Damga resmi kanununun bazı maddelerinin 
değştirlmesne ve bu kanuna bazı maddeler ek-

lenmesne dair kanun 
MADDE 1 — 23 - V - 1928 tarih ve 1324 sa-

yriî damga resmi kanununun 11 nci maddesinin 
13, 15, 16, 28, 32, 51, 53, 59, 68, 71, 72, 74, 76, 
ve 84 ncü numaraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

L. K. 

13 - Anonim şirketlerin esas mukave
lelerinin Hükümetçe kabul ve tasdik edil
miş olan nüshalardan her biri 6 

15 - Unvanı her ne oluşsa ölsün serma
yeyi temsil etmeyen ve sahibine intifa te
min eden her türlü aksiyonlar 40 

16 - Muayyen meblâğı havi olmayan 
veya muayyen meblâğa matuf bulunmayan 
taahhüdü mutazammm senedler 40 

(Muayyen meblâğı havi veya muay
yen meblâğa matuf olanları 12 nci madde 
mucibince nisbî resme tâbidir). 

28 - Esham, kambiyo ve ticarî senedlere 
aid olarak tanzim olunacak her nevi bor
drolar, veya bunlarm kuponlarının numa
ra bordroları ve borsa emirleri, zahire ve 
hayvan borsalarında kullanılan emtia alış 
ve satış beyannameleri 5 

32 - Alelûmum ordinolar 10 
51 - Gerek resmî daireler, gerek hususî 

müesseseler ve tacirler tarafından hizmet
ten ayrılan memurlarına verilen iyi hizmet 
vesikaları, Divanı muiasebat ilâmlarının 
taleb üzerine alâkadar memurlara verilen 
suretleri 30 

53 - Mekteb şahadetnameleri ve ehliyet
nameler : 

Lise ve muallim mektebi şahadetname 
ve ehliyetnameleri 50 

Yüksek mekteb şahadetname ve ehli
yetnameleri 1 

(Bu mekteblerin tasdiknamelerinden 
resmin yansı alınır). 

[1] 272 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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59 - Makbuz ve ibranamelerle kabzı 
mutazammm vazedilen imza veya mühür
ler, yolcuların ve yolculara mahsus eşya
nın nakliye ücretine dair biletler ve pus-
lalar: 

500 kuruş ve ondan aşağı meblâğı mu
tazammm olanlar 

500 kuruştan yukan meblâğı mutazam
mm olanlarla eşya ve kıymetli evrak hak
kında teati edilen her nevi makbuzlar 

(Bunlardan avans makbuzlarile efrad 
tarafından muayyen meblâğı mutazammm 
olarak resmî dairelere ita olunan makbuz 
ve ibra senedleri ve resmî daireler hesabı
na tediye olunan mebaliğ hakkmda müte-
addid nüsha olarak bankalara verilen 
makbuz senedlerinin mezkûr dairelere aid 
nüshaları bankalar, şirketler, fabrika ve 
imalâthaneler, matbaalar ve alelûmum ti
carethaneler memur ve müstahdemleri
nin ve şirketlerde meclisi idare reis ve 
azalarının ve murakiblerin maaş, ücret, 
yevmiye, huzur hakkı, aidat, ihtisas zam
mı, ikramiye, yemek ve mesken bedeli, 
harcırah, tazminat, tekaüd, yetim ve dul 
maaşı ve temettü ikramiyesi gibi her ne 
nam ile olursa olsun hizmet mukabili al
dıkları paralar için verecekleri makbuz
lar 12 nci madde mucibince ve karzan alı
nan mebaliğ için verilen makbuzlar da 
13 ncü maddenin ikinci numarası muci
bince nisbî resme tâbidir). 

P. 

68 - Tevzi olunan matbu ve gayrimatbu 
ilânnameler 10 

Başka gazete ve mecbualar gibi satışı 
mutad olmayıb ilânları yazrsmdan fazla ve 
yazıları daha ziyade bazı ilânların muhte
viyatına dikkat ve rağbet celbine matuf 
olan gazete şeklindeki matbualar ve ilâ
veler, üzerlerinde fiat yazılı olsa bile 
ilânname sayılır. 

Birinci ve ikinci fıkradaki ilânnameler 
müteaddid müessese ve şahısların ilânla
rını muhtevi olduğu takdirde her şahıs ve 
müesseseye müteallik olanları da bu nu
mara mucibince ayrı ayrı resme tâbidir. 

71 — Kâğıd veya mukavva üzerine tertib 
olunarak umumî mahallere asılan veya yapıştırı
lan veya başka suretle teşhir edilen ilânlar ve 
oynanan ve oynanacak olan filimlere aid sine
ma fotoğrafları: 

L. K. 

a) Bir metre murabbaınm yansı ve on
dan aşağı olanlar 1 

b) Bir metre murabbamm yarısmdan 
bir metre murabbama kadar (dahil) olan
lar 3 

c) Bir metre murabbamdan fazla olan
lar 20 

Ayrı ayrı şahıslar tarafmdan mü
tenevvi maddeler hakkmda tertib edi-
lib ayni kâğıd veya mukavva üzerine der-
colunan ilânlardan her biri dercolunduk-
ları kâğıd veya mukavvanın ebadma göre 
bu numara mucibince ayrıca resme tâbidir. 

72 - Kâğıd veya mukavvadan başka 
maddeler üzerine tertib olunarak umumî 
mahallere asılan veya yapıştırılan veya 
başka suretle teşhir olunan ilânlar: 

Bir metre murabbaınm yansı veya 
bundan aşağı olanlar 30 

Bir metre murabbamm yarısmdan bir 
metre murabaaına kadar (dahil) olanlar 50 

Bir metre murabbamdan iki metre 
murabbama kadar dahil olanlar 3 

îki metre murabbamdan sonra her ya
rım metre murabbaı ve küsuru için 30 

(Kâğıd veya mukavva üzerine tertib edilib 
bez, konterpilâk, cam maden' levha ve saire gi
bi dayanıklı maddeler üzerine yapıştırılan veya 
bu maddelerden birile çerçevelenerek mahfuz 
bir hale getirilen ilânlarla oyma veya resimler
den terekküb eden ziyalı ve ziyasız ilânlar da 
bu numara mucibince resme tâbi tutulur). 

Mücessemi ilânların resmi bilûmum satıhla
rının mecmuu üzerinden hesab olunur. Doğru
dan doğruya mağaza vitrinleri veya otomobil, 
kamyon, tramvay ve saire gibi nakil vasıtaları
nın camlan veya cidarları üzerine tertib olunan 
ilânların resmi, ilân kısmmm işgal ettiği sathm 
ebadma göre hesab olunur. 

74 - Gazetelere ve mevkut risalelere derco-
lunan ilânlar: 

L. K. 

a) Küçük ilânlar (Bir gazete sayfası
nın bir sütununda en çok 120 harfi geç
meyen ilânlar). 2 

b) Bir gazete sayfasının dörtte birine 
kadar yer işgal eden ilânlar (dörtte bir 
dahil). 20 

c) Bir gazete sayfasmın dörtte birinden 
yarışma kadar (dahil) yer işgal eden ilân
lar 50 

d) Bir gazete sayıfasının yarısından 
fazlasmı işgal eden ilânlar 1 

Mevkut risalelere dercedilecek ilânlar 
bu resmin yarışma tâbidir. 

Resmin tayininde ilânı havi gazete ve
ya mevkud risalenin sayıfası esastır. Resim 
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aslî nüshalardan alınır. 
76 - Takvimler: 
İlansız duvar takvimleri ve ilânlı, ilan

sız ceb takvimleri 
İlânlı duvar takvimleri 
84 - Su, gaz, elektrik ve telefon abon

man mukavelenameleri 

1 
5 

10 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

HÜSNÜ KİTABÇI (Muğla) — Söyleyeceğim 
yalnız gazete ilânlarına münhasırdır. 74 ncü 
maddeye dikkat edilirse görülür ki, küçük ilân
lar 120 harf kadardır ki, bu da elimizdeki lâyi
hanın üç buçuk satırma muadildir, iki kuruş. 
Sonra hemen burada gazete sayıfasmm dörtte 
birini geçiyor. Yani en aşağı şu lâyihanın bir 
sayrfası kadar, 20 kuruşa çıkıyor. Gazeteye ilân 
vermeği teşvik etmeği, tüccarı propagandaya, 
reklâma alıştırmağı hedef tutmusuzdur; buna na
zaran, üç buçuk satırı geçti diye onu birden 
yirmi kuruş gibi pul parasma tâbi tutmak zan
nederim doğru olmaz. Bunları hadlere ayır
mak, hadlere değilse bile bir had olsun koymak, 
sekizde birine kadar olan ilânları on kuruş pula 
tâbi tutmak çok muvafık olur. Bu suretle de 
yukarıdaki maddeler bir insicam tahtmda sıra
lanmış bulunur. Temenni ederim ki, encümen bu 
teklifimi kabul buyursun. 

BAŞKAN — Encümenin mütaleası var mı? 
BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab

zon) — Bu resim fazla görülmemektedir. Çünkü 
tirajı ne kadar olursa olsun aslî nüshalardan bir 
tek ilân için alınacaktır ve sonra 120 harfi 
geçmeyen ilânlar için iki kuruş, bütün sayrfa-
nm dörtte bir yerini işgal eden ilânlar için 20 
kuruş yazılıdır. Arada böyle bir nisbetsizlik 
yoktur, llânm mahiyeti itibarile biraz uzun ve
ya kısa yazılmış olmasıdır. Bu itibarla, ilân az 
yer tutsa da, çok yer tutsa da yalnız az olanlar
dan 2 kuruş, çok olanlardan 20 kuruş resim alın
maktadır. Zati âliniz başka bir taksim teklif 
ediyorsunuz, bunun üzerinde nasıl bir tesir ya
pacağını bilmiyorum. Bu zati âlinnizin teklif 
ettiği taksim de yapılsa yine adalet temin edil
miş olmayacaktır. Encümenler düşünmüşler, 
taşınmışlar bu şekilde olmasma karar vermişler
dir. Onun için bu hususta İsrar buyurmazsa-
nız, lâyihadaki şeklin kabulü muvafık olacaktır 
zannediyorum. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Mad
deyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADBE 2 — Ayni kanunun 11 nci maddesi
ne aşağıdaki numaralar eklenmiştir : 

86 - ödünç para verme işlerile meşgul 
olan hakikî ve hükmî şahıslara verilecek 
izin vesikaları 1 

87 - ödünç para verme işlerine tavas
sut edenlere verilecek vesikalar 

88 - 86 nci numarada yazılı şahısların 
kendilerinden ödünç para anlara verecek
leri vesikalar 

89 - Bankacılık yapmak üzere teşekkül 
edecek limited ve hisse senedli komandit 
şirketlerle ecnebi şirketlerin Türkiyede 
açacakları şubelere verilecek izinlere mü
teallik İcra Vekilleri Heyeti kararlarmm 
bu şirket ve şubelere verilecek suretleri 5 

(Bankacılık yapmak üzere teşekkül 
eden anonim şirktlerin ticaret kanunu
nun 280 nci maddesi mucibince alacak
ları izinlere aid karar suretleri de bu nu
mara mucibince resme tâbidir). 

90 - Protesto edilmek üzere noterlere 
gönderilecek senedlere air talebnameler 
veya bu makama kaim olmak üzere yazı
lacak mektublar 

91 - Tabib ve kimyagerlerle dişçilere, 
ebe ve sünnetçilere, hususî hastane, ecza
ne, ecza deposu, laboratuar açacak olan
lara, hususî kanun ve nizamnamelerin mu
cibince verilecek ihtisas vesikası ve ruh
satnamelerle Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince açılacak tekâmül tedrisatı ve 
alelûmum meslekî kursları ikmal edenlere 
verilecek sertifikalar, küçük sıhhat me
murları mektebinden mezun olanların şe-
hadetnameleri tıbbî ve ispençiyari müs
tahzarlar için verilecek ruhsatnameler ve 
bu vesika ve ruhsatnamelere yazılacak 
şerhler: 

a) İhtisas vesikaları: 
Birinci sınıf 2 
İkinci smıf 1 
Bu vesikaların imtihan mazbataları 1 
b) Dişçilere, ebe ve sünnetçilere verile

cek ruhsatnameleri 
c) Gemi tabibliği ruhsatnameleri 2 
d) Hususî hastahane açacak olanlara 

verilen ruhsatnameler: 
20 yatağa kadar (20 dahil) olanlardan 2 
20 yataktan yukan olanlardan 20 
Yatak hadleri dahilinde olmak üzere 

ruhsatnamelere tezyid veya tenkis için ve
rilecek şerhler 

Evvelce verilen ruhsatname üzerinde 
yapılacak değişiklik yatak haddi olan 20 
yi tecavüz ettiği takdirde yazılan şerhler
den 20 yatağa kadar olan ruhsatnamelerle 
20 yataktan fazla ruhsatnameler arasm-
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daki resim farkı istifa olunur). 
e) Eczane açacaklara verilen ruhsat

nameler : 
10 lira ruhsat harcına tâbi olanlar 1 
25 lira ruhsat harcma tâbi olanlar 2 50 
50 lira ruhsat harcma tâbi olanlar 5 
f) Ecza deposu açacaklara verilen ruh

satnameler 20 
g) Laboratuar açacaklara verilen ruh

satnameler 2 50 
h) Tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar 

için verilen ruhsatnameler 5 
(e, f, g, h,) fıkralarında yazılı ruhsat

namelerin muhtevalarına müteallik şerh
ler ' 15 

j) Küçük sıhhat memurları mektebin
den mezun olanlara verilecek şehadetna-
meler 50 

k) Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince açılan tekâmül tedrisatı ve alelûmum 
meslekî kursları ikmal edenlere verilen 
sertifikalar 50 

92 - Resmî daireler tarafından erfada 
verilen ve maktu resim tarifesinin diğer 
numaralarında yazılı bulunmayan her nevi 
ruhsatnameler 15 

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

MADDE 3 — Ayni kanunun 13 ncü madde
sinin ikinci numarası aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Muayyen meblâğı havi veya muayyen meblâ
ğa matuf mukavelenameler, akdi mutazammm 
sipariş kabul mektubları, (ve bu mahiyette ya
zılan telgrafların ticarethanelerde kalan nüsha
ları telgraflar mektubla teyid edildiği takdirde 
ayrıca resme tâbi değildir), akreditifler, maktu 
resim tarifesinde yazdı olanlardan maada mü-
tedavil veya ticarî evrak ve senedler havi olduk
ları meblâğm binde biri. 

Bu fıkrada yazılı mukavelenamelerin tadili 
halinde artan mikdar ayni nisbette resme tâbi
dir. Devri halinde aslmdan alman resmin dörtte 
biri alınır. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Encümenden 
bir şey sormak istiyorum. Bu kanunla değişti
rilen maddeler içerisinde bir çok fıkralar var
dır. Nasü ki, bundan evvelki 11 nci maddede bir 
çok fıkralara ayrıldı, fakat maddeler değiştiril
medi. Sıra sıra numara kondu. Şimdi de bura
da 13 ncü madde değiştiriliyor. Mademki bu 
usul ittihaz edildi ve nasıl ki, bundan sonra bir 
maddeye 30 fıkra ilâve ediliyor ve hepsi bir 
maddeye konuyor ve maddenin de numarası de
ğiştiriliyor. Şu halde diğerlerile insicamı temin 
etmek için buraya « asd kanunun 13 ncü madde

sinin ikinci fıkrası değişmiştir » diye yazmak 
lâzım. 

İkincisi; aşağıda parantez içinde yazılmış iki 
fıkra vardır. Bu fıkranın başmda bulunan (ve) 
nin olmaması lâzımgelirdi. Çünkü resme tâbi 
olan kısımlar gösterildikten sonra parantez için
de deniliyor ki ( telgraflarm ticarethaneler
de kalan nüshaları telgraflar mektubla teyid 
edildiği takdirde ayrıca resme tâbi değildir). 
Bu sebeble ve (ve) olmayacaktır. Bunu da izah 
etsinler. 

BÜTÇE E. M. M!. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşım buyurdular ki, bir mad
denin her hangi bir fıkrası değişirse veya ona 
yeniden bir fıkra ilâve edilirse veya bazı hü
kümleri kaldırüıb yerine başka hükümler konu
lursa bu tadilâtı tek bir madde ile yapmalıdır. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Böyle söyle
medim. Müsaade ederseniz tekrar izah edeyim ki 
cevabınız yerinde olsun. 

Ben dedim ki, 11 nci maddenin bir çok fık
raları değişmiştir, ve ona bir çok fıkralar ilâve 
edilmiştir. Her değişen numara için bir maddei 
kanuniye lâzımdır. Falan fıkra değişmiştir, 
bir madde. Meselâ, 10 ncu maddede bir çok nu
maralar değişmiştir. Bundan sonra damga ka
nununun 20 nci maddesi şöyle değişmiş, falan 
maddesi böyle değişmiş diyerek her numarayı 
ayni bir maddede cemetmişsiniz. Burada şöyle 
olacaktır : 10 ncu maddenin 22 nci fıkrası şöy
le değişmiştir, bir madde; ondan sonra falan 
numarası böyle değişmiştir, yine bir madde ... 
Yani her numara ayrı bir madde ile gösterilme
lidir. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşımın verdiği izahat niha
yet şekle taallûk etmektedir. Hükümleri değiş
tirir hiç bir mesele yoktur. Kanun bu şekilde 
Hükümetçe tertib edilmiş ve bu formül dahi
linde encümenlere gelmiş ve encümenler bu ter
tibi bozmıyarak nihayet Bütçe encümenine ka
dar ayni şekilde sevketmişlerdir. Bütçe encü
meni de yeniden bütün maddeleri yazmak su-
retile ayrı bir şekil yapmak istememiştir. Belki 
birinci maddede muhtelif fıkraların numarala
rının değiştirilmiş olması ve bu maddeye konul
ması, oradaki değişikliğin daha kısa olmasın
dandır. Fakat 13 ncü maddede yapılmış olan de
ğişiklik, yalnız 13 ncü maddenin birinci fıkrası
na aid olmasmm zikredilmesi, onlarm daha iyi 
tebarüz ve izah edilmiş olması içindir. 

Bütçe encümeninde biz bu meseleyi, sureti 
mahsusada, müzakere ettik ve dedik ki, bütün 
tadil edilen maddeleri ayrı ayrı yazalım. Çünkü 
asıl damga kanunu ile bir de eki vardır. Bir de 
bu kanunla ek yapıldığına göre ileride bir çok 
müşkülâtı doğurabilir. Ellerine asıl damga ka
nunu geçirenler, asıl kanun budur diyerek ona 
göre muamele yaparlar ve belki de cezaya çar-

— 245— 



î : 79 22-6-
pıîırlar. Fakat Maliye vekili teminat vererek de
di ki; damga resmine aid bütün kanunları tes-
bit edib bir Mtab halinde bastıracağım ve her 
kese verilmek üzere dağıttıracağım. Bu suret
le tatbikatta hiç bir müşkülâta tesadüf edil-
miyecektir. 

Bunun üzerine biz, bu kanunun yeniden ya
zılmasına lüzum görmedik. Diğer taraftan bu 
madde, damga resminde ehemmiyetli bir tenzil 
yapmaktadır. Şimdiye kadar istikraz ve ikrazı 
tazammun eden senedat ve bu maddede yazılı 
olanlar, yani muayyen bir meblâğı muhtevi olan 
mukavelelere matuf senedler binde iki resme 
tâbi idi. Yani 100 liralık bir senede 20 kuruşluk 
pul yapıştırmak iktiza ederdi. Bu kanunla bu re
sim mikdarı binde bire indirimiştir ve bu kanu
nun en ehemmiyetli tahfifi de bu maddededir. 

Parantez içinde bulunan meşruhatı sordular. 
Bundan maksad şudur: Asıl yukarıdaki fıkra
da yazılı olan mektublar telgrafla bildirilirse 
bu telgrafların ticarethanede alıkonulan nüsha
larına bu binde bir nisbetindeki pulu yapıştır
mak lâzımdır. Yani sipariş ve kabul mektubları 
yine, kabul mektubu göndermeyib de acele ola
rak telgrafla kabul ettiğini bildiren tüccar, o 
telgrafın ticarethanede alıkonulan nüshasına 
bunu yapıştıracak, bundan sonra ayrıca bir te-
yid mektubile, filân tarihli telgrafımı teyid ede
rim , derse pulu telgrafa yapıştırmıyacak, teyid 
mektubuna yapıştıracaktır. Parantez içindeki 
yazı bundan ibarettir. 

HÜSNÜ KİTABÇI (Muğla) — Haddeler ay
nen yazüsm demedim. Sonra bu uzundur diye 
yazmadık dediler. Rica ederim 29 ncu sayıfa-
da 91 nci madde tam bir sütundur. Binaennaleyh 
burada uzunluk kısalıktan ziyade hatıra gelme
di demek daha doğrudur ve böylece geçiştiril
miştir diye kabul etmek lâzımdır. Kanunda tu
tulan tedvin usulüne göre ötekilere uydurulsun 
diye behemehal İsrar ediyorlarsa pek âlâ, ben 
de bir şey demiyorum. Böyle karışık şekilde 
kalsm. Amma bundan bir mana çıkarmak, yal
nız bunu bilene mahsus bir şeydir. Diyorlar ki; 
sipariş ve kabul mektubları - bu ne demektir 
resme tâbi midir? Elbette tâbidir demektir. Şimdi 
bunun altmda « ve bu mahiyette yazılan telgraf
ların ticarethanelerde kalan nüshaları » bunlar 
resme tâbi midir? Hayir tâbi değildir. Halbu
ki yukarıda (ve) olunca matufnualeyhine naza
ran onun da resme tâbi olması lâzımdır. Sonra 
da « telgraflar mektubla teyid edildiği takdir
de ayrıca resme tâbi değildir » denmiş. Antr pa
rantez olan şeyler eğer resme tâbi değilse bunu 
neye atfediyorsunuz? Amma bunu böyle kasde-
diyormuşsunuz. Fakat manasmm böyle anlaşıl
ması için sizin kasdmız kâfi değildir. Mana me
tinden anlaşılmalıdır. Metin sizin kasdettiği-
niz gibi ifade etmiyor. Çünkü (ve) aşağıyı yu
karıya bağlryor. Yani bundan vergi verilir de-
mek icab ediyor. Ben bunu anlayamadım. 

L938 O : 1 
BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab

zon) — Aramızda bir malantandü var zanne
derim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ma
lantandü ne demektir? Türkçesini söyleyin. 

RAİF KARADENİZ (Devamla) — Zatı âli
niz manasmı çok iyi bilirsiniz, alelekser kullan
dığınız gibi... 

Hatırımıza gelmedi, onun için yaptık deme
dim. Çünkü vakıa böyle değildir. Hatırımıza gel
miştir. Nitekim mevzuu müzakere olmuştur ve 
Maliye vekili bizzat damga kanununu bastırıb 
alâkadarlara dağıtacağını taahhüd eylemiştir. 
Fakat bu sekli değiştirmek istemedik. 

HÜSNÜ KlTABÇI (Muğla) — Ne zararı var? 
BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (De

vamla) — Kararı böyle verdik. Yüksek heyeti
niz derse M, Bütçe encümeninin verdiği bu ka
rar doğru değildir, alm, götürün.. Biz de ona 
göre yapar ve getiririz. 

HÜSNÜ KİTABÇI (Muğla) — Sözümü geri 
aldım. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (De
vamla) — İkincisi, burada hakikaten Hüsnü 
Kitapçı arkadaşımıza hak vermek lâzımdır. 3 ncü 
maddede, parantez içinde yazdan meşruhat, bi
zim de nazarı dikkatimizi celbetmemiştir. Bu
nun doğrusu şu olacaktır : Parantez « ve bu ma
hiyette yazılan telgrafların » cümlesinden başla
mayacak, « telgraflar mektubla teyid edildiği 
takdirde » cümlesinin basma geçecektir. O za
man ibare şöyle olacaktır : « Muayyen meblâğı 
havi veya muayyen meblâğa matuf mukavelena
meler, akdi mütazammm sipariş kabul mektub
ları ve bu mahiyette yazılan telgrafların tica
rethanelerde kalan nüshaları.... » ondan sonra 
parantez içinde, « telgraflar mektubla teyid 
edildiği takdirde ayrıca resme tâbi değildir » 
ibaresi bir izah şeklinde, cümleye eklenmiş bu
lunacaktır. Bu şekilde hem bu kanunu anla
yanların, hem de anlamayanların bir sui tefeh
hüme duçar olmalarına mahal kalmayacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi reye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Ka
bul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Damga resmi kanununun 13 
ncü maddesinin 9 ncu numarası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

9 - Tiyatro, sinema, balo, konser, sirk, stad-
yom, at koşulan ve sair biletle girilen eğlence 
ve temaşa yerlerinin duhuliye biletleri, bir ku
ruştan aşağı olmamak üzere beher biletin muh
tevi olduğu meblâğm on kuruşundan 20 para. 

Üzerinde kıymeti yazılı olmayan biletlerle 
duhuliye bileti makamında kullanılan ve üze
rinde kıymeti yazılı bulunmayan davetnamele
rin beheri beş yüz kuruş kıymetinde addoluna
rak ona göre resim alınır. 

(Biletlerin muhtevi bulunduğu meblâğdan 
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maksad, bilet üzerinden alman bilûmum vergi 
ve resimler dahil olduğu halde müşteriden bilet 
mukabili olarak alman paradır). 

Maliye vekâletinin tayin edeceği yerlerde, 
biletler üzerinden almacak resmin matbu dam
ga vazı suretile ifası mecburidir. 

Tiyatro, sinema, konser, balo, sirk ve stad
yumlarda duhuliye bileti kullanılması mecburi
dir. Buralarda bilet kullanılmadığı takdirde 
müessese sahibinden her oyun devresi için, bu 
mahallerin alabileceği müşteri sayısı kadar her 
biri iki lira hesabile damga resmi ve cezası alı
nır. Duhuliye bedeli almdığı halde bilet veril
memesi veya satılan biletlerin müşteriden alı 
narak yeniden satışa çıkarılması hallerinde ve
rilmeyen veya mükerreren satılan beher bilet 
için müessese sahibinden bilet basma beş lira
dan aşağı olmamak üzere damga resmi on misli 
olarak almır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler. . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Damga resmi kanununun 13 
ncü maddesine aşağıdaki onuncu numara ek
lenmiştir : 

10 - Kibrit, sigara, tuz ve saire gibi inhisar 
maddelerinin kutu ve paketlerile posta ve tel
graf müraseleleri üzerinde yapılacak ilânlar
dan, ilân ücretinin yüzde onu nisbetinde resim 
istifa olunur. 

Bu ilânlardan almacak damga resmi, ilânı 
yapan daire ve müesseselerce ilân sahihlerin
den ilân ücretile birlikte tahsil olunarak bağlı 
oldukları malsandıklarma yatırılır. 

Bu daire ve müesseseler, mezkûr resmin ta
hakkuku için Maliye vekâletince tertib oluna
cak numunesi veçhile bir defter tutmağa ve def
tere ilânı yaptıran şahıs veya müessesenin ismi
ni, ilânm hangi madde veya evrak üzerine yapı
lacağını alman ücret mikdarmm ve bunun üze
rinden tahakkuk eden damga resmi mikdarmı 
ve ücretin ve resmin tahsiline aid makbuz ve 
yevmiye defteri numara ve tarihini günü gü
nüne ve muamele sırasile müfredat üzerine 
kaydetmeğe ve bir ay içinde tahsil ettikleri 
damga resmini ertesi aym onuncu günü akşamı
na kadar bir irsaliye ile malsandığma teslim 
eylemeğe mecburdurlar. 

Gününde ödenmeyen resim mikdarı yüzde 
on zamla ve tahsili emval kanununa tevfikan 
bu müesseselerin müdür ve muhasebecilerinden 
müştereken tahsil olunur. 

Muhasibler vazifelerini yapmış oldukları 
takdirde resim ve ceza müdürden almrr. Bun
lar, yalnız ödedikleri resimden dolayı daire ve 
müesseselere rücu hakkını haizdirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul 
etmeyenler . . , Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ayni kanunun 14 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ecnebi memleketlerden Türkiye Cumhuriye
ti dahilindeki mahaller üzerine tanzim edilen 
emre muharrer veya hâmiline aid senedler ve 
salâhiyetnameler (Mandatoler), poliçe ve ret-
retler ile maktu resim tarifesinde yazılı olanlar
dan maada mütedavil veya ticarî evrak ve se
nedler 13 ncü maddenin ikinci fıkrası mucibince 
nisbî resme tâbidir. 

Birinci fıkrada yazdı evrak ve senedlerden 
ecnebi memleketlerin birinden diğeri üzerine tan
zim edilib Türkiyede tedavül mevkiine çıkarı
lanlar yarı resme tâbidir. 

Ecnebi memleketlerden gelen mezkûr evrak 
ve senedlerin damga resmi, bu senedleri en evvel 
satan, veya tediye veya kabul veyahud başka 
suretle istimal eden şahıs tarafından ifa olu
nur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Kabul 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Damga resmi kanununun 17 
nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Sigortalar aşağıda gösterildiği veçhile dam
ga resmine tâbidir: 

1) Yangm sigortaları: 
(Bu kısma yangm poliçelerile başlı basma 

veya diğer muhataralarla birlikte temin edilen 
ve yangm hâdisesi yüzünden ileri gelen maddî 
veya malî zarar veya mesuliyetler ile yıldırım, 
infilâk, su basması, zelzele, harb tehlikesine 
karşı yapılan sigortalar dahildir). 

Üç aydan fazla müddet için akdedilenler: 
Temin olunan meblâğm yüz lirası için bir 

kuruş. 
(Küsurat tam itibar olunur). 
Merkür resim, sigorta müddetinin beher se

nesi için istifa olunur. Üç aydan fazla sene kü
suratı bir sene itibar olunur. 

Üç ay veya ondan noksan müddet için ak
dedilenler: 

Temin olunan mebaliğin beher 400 lirası için 
iki kuruş. 

(Küsurat tam addolunur). 
2) Ziraî mahsullere müteallik her nevi si

gortalarla hayvan hastalıkları ve ölümelrine mü
teallik sigortalar: 

Sigorta ücreti olarak ödenecek beher yüz ku
ruş için on para. 

(Küsurat 100 kuruş addolunur). 
3) Kara, su ve hava nakliyat sigortaları: 
Sigorta ücreti olarak tediye olunacak beher 

yüz kuruş için bir kuruş. 
(Küsurat yüz kuruş addolunur). 
Hayat sigortalarile her nevi kaza sigortalan 

ve yangmdan gayri sebeblerden mütehaddis bil
ûmum kaza veya hâdisattan doğan zarar ve me
suliyet sigortaları ve sair bilûmum sigortalar; 
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Sigorta ücreti olarak sigortanın, müddetinin bit
mesine kadar tediye olunacak beher yüz kuruş 
için iki kuruş. 

(Küsurat yüz kuruş itibar edilir). 
BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab

zon) — Bu maddenin sonunda 1, 2,3, rakamı var
dır. 3 ncü fıkrada, «Hayat sigortalnrile her nevi 
kaza sigortaları ve yangmdan gayri sebeblerden 
mütehaddis bilûmum kaza veya hâdisattan do
ğan zarar ve mesuliyet sigortaları,...» diye de
vam eden kısmm basma (4) rakam: konulacak
tır. Mananm daha iyi anlaşılması için bunun 
oraya konmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Encümenin istediği numara 
kondu. 

HÜSNÜ KİTABÇI (Muğla) — Esbabı muci-
beden anlaşıldığı gibi, halkı sigortaya alıştır
mak noktasından, sigorta ücretlerinden alına
cak damga resmi ucuzlatılmıştır, müteşekkiriz. 
Fakat hayat sigortalarındaki mevduattan % 2 
kadar para alınacaktır. Bana bu çok gibi geli
yor. 

REFİK KARADENİZ (Trabzon) — Prim
den. 

HÜSNÜ KİTABOI (Muğla) — Hayat sigor
tası için her sene 100 lira, 500, 1000 lira yatırı-
liyor. Bunun % 2 simi alınacaktır? 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — 100 kuruşa iki kuruşu çok mu 
görüyorsunuz? 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Bir taraftan 
halkı sigortaya teşvik ederken elbetteki iki ku
ruş noksan hesab edilirse isabetli olur, diğerle
rinde yapılan ucuzluğa mukabil bu aksine bir 
tezyid olunur. Asıl kanunu okumadım, buradan 
anladığıma göre bu biraz fazladır. Ziraî mah
sullerin sigortası için alman az olduğu için bir 
şey demiyaceğim. Fakat hayat sigortasından 
alman resim, halkı sigortaya alıştırmak nokta
sından çok fazladır. Anladığım, bu % 2, halkın 
sigorta tevdiatından kesilecektir. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Her yüz kuruş için iki kuruş alın
ması bugün de meridir. Bundan tenzilât yapma
ğı Hükümet lüzum görmemiştir. Maksad halkı 
sigortaya teşvikten ibarettir tevdiatla alâkası 
yoktur. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Okuduğuma 
göre halkı sigortaya alıştırmak için sigorta 
primlerinde tenzilât yapılmış. Yalnız hayat si
gortasından damga resmi burada aynen kalmış
tır, tenzilât görmemiştir. 

BÜTÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Demek ki Hükümet burada tenzi
lâta lüzum görmemiştir, aynen kalmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka müta-
lea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Ayni kanunun 24 ncü maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

1 - Merkezi Istanbulda bulunan bilûmum si
gorta şirketleri gerek doğrudan doğruya, gerek 
dellâl ve acentalar vasıtasile ve sair suretlerle 
akdettikleri bilcümle sigorta ve temdidi muame
lâtını ve temin olunan mebaliği ve sigorta üc
retlerini, zamaimini ve resimlerini de ayrıca 
göstermek üzere, varidat müdürlüğünce musad-
dak deftere kayde mecburdur. Tasdik muame
lesinin her takvim yılı başmda yeniden yaptırıl
ması şarttır. 

Maliye vekâletince tayin olunan diğer ma
hallerde merkezi bulunan sigorta şirketleri de 
bu hükme tâbidir. 

Mahiyet ve mevzuları ne olursa olsun sigorta 
şirketleri tarafından verilen bilûmum zeyilna-
melerle muvakkat sigorta senedlerinin ve sigor
ta makbuzlarının dahi bu deftere kaydi ve bu 
gibi sigorta mukavelename zeyilname veya 
senedatmm ve sigorta ücretlerinin hiç ödenme
miş olması sebeblle mebdelerinden fesih ve ib-
talleri halinde bunlara aid olan ve tenzili lâ-
zımgelen resim mikdarlarmm dahi srrasile bu 
defterde gösterilmesi mecburidir (Ücreti kısmen 
ödenmiş olan sigortalar, bilâhare feshedilmiş ol
sa dahi, resim mikdarmdan bir şey indirilmez. 
Fesih ve ibtal olunan sigortalara aid poliçelerin 
her iki nüshasının ve hayat sigortalarında müş
teri tarafından geri verilen makbuzun ibrası 
çaktır. 

Sigorta poliçeleri matbu ve müteselsil sıra 
numaralı olacak ve her hangi bir sebeble kulla
nılmaktan vazgeçilenler cildi üzerinde bırakıla-
caktrı. 

2 - Yukarıki fıkra mucibince defterle mua
mele ifa eyleyenler tahakkuk eden damga res
mini taallûk ettiği ayı takib eden aym on be
şinci günü akşamına kadar bir irsaliye ile bağlı 
olduğu malsandığma yatırmakla mükelleftirler. 
Bu müddet içinde ödenmeyen resimler yüzde on 
zamla ve tahsili emval kanununa tevfikan tah
sil olunur. 

3 - Merkezi İstanbul veya Maliye vekâle
tince tayin edilen yerlerde olmayıb Türkiyenin 
başka bir yerinde bulunan sigorta şirketleri 
damga resmini evraka pul yapıştırmak suretile 
öderler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Damga resmi kanununun 30 
ncü maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

25 nci ve 27 nci maddelerde zikrolunan hisse 
senedleri ve tahviller, damga resmi ödenmeden 
borsaya kaydolunamaz. Damgalanmış muvakkat 
hisse senedleri ve tahvillerin yerine konulacak 
katği sened ve tahviller damga resmi ödenmiş 
olan muvakkatlerinin gösterilmesi şartile re-
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sim almmaksızm damgalanır. 

Tebdilen hisse senedi veya tahvil çkarılıb da 
bunların temsil ettiği sermaye veya borcun 
mikdarı çoğaltılmamış olduğu takdirde yeni his
se senedleri ve tahviller, damga resmi ödenmiş 
olan eskilerinin gösterilmesi şartile resim alın
madan damgalanır. Resimsiz damga vazı muame
lelerinde, damgalanma masrafı sened ve tahvil
leri çıkaranlara veya onlar namma hareket eden
lere aiddir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Ayni kanunun 32 nci madde
sinin 23, 28, ve 56 ncı numaraları aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiş ve bu maddeye yeniden 58, 
59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, ve 74 ncü numaralar eklenmiştir. 

23 - Tekaüd, yetim ve dul maaşlarmm tah
sisine müteallik bilûmum evrak. 

28 - Yüz kuruş ve ondan aşağı paraların alın
dığını natık olarak resmî dairelerden verilecek 
makbuzlar (posta, telgraf ve telefon makbuz
ları dahil) (sigortaya müteallik maddelerdeki 
makbuzlar bu muafiyete dahil değildir). 

56 - Beynelmilel panayır ve sergileri tertib 
edenlerle burada mal teşhir edenlerin panayır 
ve sergilere mahsus olmak üzere panayır içinde 
ve dışmda dağıttıkları broşörler, el ilânları, kâ-
ğıd ve mukavva veya kâğıd ve mukavvadan gay
ri maddeler üzerine tertib edib astıkları ilân
larla levhalar ve gazete, risale, mecmua, kitab, 
rehber ve takvimlere dercettikleri reklâmlar 
ve panayrrm duhuliye biletleri, panayır dahilin
de açüacak tiyatro, sinema, sirk ve sair duhuli
ye ile girilen yerlere aid duhuliye biletleri, 

58 - Mükerrer sigorta mukavelenameleri, 
59 - Gerek Türkiye turing ve otomobil 

kulübü ve Türk Hava kurumu tarafından veri
len gerek ecnebi memleketlerin mümasil teşkilâ
tı tarafından verilib Türkiyede ibraz ve istimal 
olunan triptik ve gümrük geçiş karneleri. 

60 - îsim, yaş ve kayid tashihi hakkında es-
habı aleyhine sadır olan ilâmlarla Cumhuriyet 
müddeiumumileri ve nüfus memurları tarafın
dan açılan bu kabîl davalara aid her nevi evrak 
ve ilâmlar, davacı eşhas tarafından açılıb Cum
huriyet müddei umumileri veya nüfus memur
ları tarafından temyiz edilen kararlara aid tem
yiz istida ve lâyihalarile tebliğ ilmühaberleri. 

61 - Hususi kanunlarına göre Hükümet ta
rafından muhacirlere, mültecilere ve yerli hal
ka bedava verilen gayri menkullerin tapu sened
leri. 

62 - Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle 
Halkevleri tarafmdan hasılatı gayelerinin ta
hakkuku uğrunda sarfedilmek üzere resmî bay
ram günlerile, bu günler haricinde, senede en 
Çok iki adedi geçmemek şartile verilecek balo, 

müsamere, konser, temsil ve benzeri eğlencelere 
aid duhuliye biletleri ve bu makama kaim dave
tiyeler ve bunlarm tesis maksadına uygun olan 
ilânları. 

63 - Alelûmum havalenameler, havale mek-
tubları posta ve telgraf havalenameleri. 

64 - Bir şehir dahilinde vazife dolayısile sar-
folunan tramvay, vapur, tren ve otobüs gibi na
kil vasıtaları ücretlerine münhasır olmak üzere 
memur ve müstahdemler tarafmdan verilen be-
yennameler. 

65 - İnhisar mamulâtı bayilerinin hususî 
kanunlarına göre dükkânlarına asdıkları levha
larla ticarethane ve müesseselerin belediye ver
gi ve resimleri kanunu mucibince asmaya mec
bur oldukları yalnız isim ve ticaret unvanla
rını havi levhalar ve umumî nakil vasıtaları iş
leten ferd ve müesseselerin bu nakil vasıtaları 
üzerine yazdıkları ticaret unvanları. 

66 - Beynelmilel karne biletlerile kupon 
biletlerinin Türkiye toprakları haricindeki se
yahatlere müteallik olan kuponları ve iki ecne
bi memleket arasnda yapılacak seyahatlere 
müteallik olarak Türkiyede satılan vapur, tren 
ve tayyare yolcu biletleri. 

67 - Resmî dairelerin iaşe ihtiyaçları için 
satın almacak ayniyattan bedelleri beş liraya 
kadar (beş dahil) olanların ayniyat tesellüm 
makbuzlarile bedelleri 25 liraya kadar (25 da
hil) olanların muayene raporları. 

68 - İlk ve orta okul şehadetnameleri, ilk 
okul talebesine verilecek nâkil tasdiknameleri 
ve ilmühaberleri, sıhhat raporları ve her nevi 
aşı şehadetnameleri, bilûmum leylî meccani ta
lebeye verilecek tasdikname ve şehadetnameler. 

69 - Resmî gazeteye abone kaydedilmik üze
re yazılan mektublar. 

70 - Plâjlarm, deniz hamamlarmm ve yüz
me havuzlarının duhuliye biletleri. 

71 - Sağır, dilsiz ve körler mektebile anor
mal çocuklar müessesesinde tahsil edenlere ve
rilecek şehadetname ve tasdiknameler, köy ebe 
mektebi mezunlarile köy sağlık korucularına 
verilecek sertifikalar. 

72 - 2527 numaralı kanun mucibince derle
nen basma eserler için ilgili dairelerce verile
cek makbuzlar. 

73 - Doğrudan doğruya ecnebi memleket
lerden mubayaa olunarak resmî dairelere gön
derilen mallarm ihale kararlarile tesellüm mak
buzları, 

74 - îmza ve mühürler hakkmda şahadet 
ve tasdiki havi şerhler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Damga resmi kanununun 
37 nci maddesine aşağıdaki 11, 12, 13 ve 14 ncü 
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numaralar eklenmiştir: 

11 - Matlub ve zimmet mektubları, 
12 - Elektrik, havagazı, telefon ve su abon

man mukaveleleri, 
13 - Sirkülerler, 
14 - Seyrüsefer tarifeleri. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Ayni kanunim 39 ncu mad
desine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir : 

Tapu zabıtname veya zabıt defterlerine aid 
damga resmi, nakden malsandığna teslim 
olunmak suretile makbuz mukabilinde tahsil 
olunur. 

Devlet müesseseleri veya hakikî veya hükmî 
şahıslar tarafından işletilmekte olan tren, vapupr 
ve tayyare yolcu biletlerinin damga resmi, bu 
müessese veya hakikî ve hükmî şahıslar tarafın
dan nakden istifa edilerek bağlı bulundukları 
mahal malsandığma yatırılır. Maliye vekâletin
den müsaade alnmak şartile bu teslimatın bir 
merkezden icrası caizdir. Hakikî ve hükmî şa
hıslar bu resmin tahakkuk ve tahsili için Maliye 
vekâletince tayin olunacak numunesi dairesinde 
bir defter tutmağa ve bu defteri her takvim 
yılı girmezden evvel vilâyetlerde varidat müdür
lüğüne ve kazalarda en büyük maliye memurlu
ğuna tasdik ettirmeğe mecburdurlar. Devlet mü
esseselerinin resmî defter ve kayidleri yukarıki 
defter yerine geçer. Bunlar bir ay zarfındaki re
sim hasılatını kendi defterleri kayidlerinden çı
kararak aşağıdaki fıkrada yazılı şekilde mal-
sandğma teslim ederler. 

Biletler üzerinden nakden istifa olunan dam
ga resminin malsandığma teslimi müddeti tah
silatın vuku bulduğu ayı takib eden ayın birin
ci gününden başlamak üzere, Devlet demiryol
ları için 75 ve diğer hakikî ve hükmî şahıslar 
ve müesseseler için 45 gündür. Her ay tahsil 
olunan damga resmi müddeti zarfmda malsan-
dıklarma teslim edilmediği takdirde, şirket ve 
müesseselerin müdür ve muhasebecilerinden ve
ya teşebbüs sahib ve muhasiblerinden teslime 
mecbur oldukları resim yüzde on fazlasile ve 
tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 
Hususî teşebbüs sahibi, müdür ve muhasebeci
lerinden tahsile imkân olmadığı takdirde resim 
ve ceza bu müesseselerden tahsil olunur. 

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

MADDE 13 — Ayni kanunun 41 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Hanlı ve ilansız ceb takvimlerile duvar tak
vimlerinin damga resmi tevzi veya satışa arze-
dilmeden evvel üzerlerine pul yapıştırılmadı su
retile ifa olunur. 

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

MADDE 14 — Ayni kanunun 44 ncü mad
desine aşağıda yazılı 8 ve 9 ncu fıkralar eklen
miştir : 

8 - 39 ncu maddede yazılı nakliye işlerile 
meşgul hakikî ve hükmî şahıslar sattıkları bilet
leri kısmen veya tamamen tasdikli deftere kay
detmedikleri takdirde bunlardan biletlerin tâbi 
olduğu damga resminden başka beher bilet için 

elli kuruştan aşağı olmamak üzere, bu resmin 
on misli ceza alınır. 

Bu hal, Devlet müesseselerinde vukua geti
rildiği takdirde bu ceza mezkûr müesseselerin 
bu işlerle vazifeli memurlarından almır. 

9 - 24 ncü maddede yazılı sigorta şirketle-
rile 39 ncu maddede yazılı nakliye işlerile meş
gul hakikî ve hükmî şahıslar mezkûr maddeler
de zikredilen defteri tutmadıkları veya tasdik 
ettirmedikleri takdirde, defter tutulmayan veya 
tasdik ettirilmeyen müddet zarfmda akdedil
miş olan sigortalarla satılmış olan biletler, 
bunların ticarî defterlerile evrakı müsbiteleri 
üzerinden ve ticarî defter veya evrakı müsbite 
ibraz edilmediği takdirde 2395 numaralı kanun
da yazılı resen takdir heyetlerince haricî tah
kikata müsteniden tesbit olunarak alınması lâ
zım gelen damga resmi on misli cezasile ve Tah
sili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. Şu 
kadarki resim ve cezanın mecmuu 100 liradan 
aşağı olamaz. 

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

MADDE 15 — Ayni kanunun 45 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bilûmum evrak ve senedlerin damga resmi
nin ifa edilmemesinden veya noksan ifa olun
masından veya pullarm kanuna muhalif ipta
linden dolayı alınması lâzmıgelen resim ve para 
cezası imza edenlere müracaat hakkı olmak üze
re ibraz edenlerden almrr. 

Memur ve noterlerle bilûmum anonim işrket-
ler ve resmî ve hususî sair müesseselerde tahrir 
ve tanzim edilib efrada imza ettirilen veya re
sen verilen ve damga muamelesi bu kanım hük
müne muhalif bulunan bilcümle evrakm damga 
resmi imza edenlere ve cezası evrakı tanzim ve 
ita edenlere aiddir. Resim ve ceza - resim için 
imza edenlere müracaat hakkı olmak üzere - ev
rakı tanzim ve ita edenlerden almır. 

Resim ve cezayı nakdiden mesul olanlar ta-
addüd eylediği takdirde yekdiğerine müracaat 
hakkı kalmak üzere resim ve ceza kefaleti müte
selsile kaidesine tevfikan mesul olanlardan isti
fa olunur. 

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

MADDE 16 — Ayni kanunun 55 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Resmî dairelere verilen ve maktu resim tari* 
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fesinin 38 nci numarasında yazılı bulunan ev
rak pulsuz veya pulu noksan olduğu takdirde 
kabul olunmaz. Bu gibi evrakı kabul veya bun
lar hakkmda mamele icra edenlerden 50 şer ku
ruş para cezası almır. Mezkûr evrakı imza et
miş olanlara ceza terettüb etmez. 

Resmî dairelerle noterler, bankalar ve ano
nim şirketler kendilerine ibraz veya ita olunan 
veya posta ile gönderilmiş olan damga resmine 
tâbi evrak ve senedlerin pulları tamam olub da 
ibtal muamelesi 35 nci madde hükmüne muvafık 
bulunmadığı takdirde bunları resmî mühür veya 
damga ile ibtal ettikten sonra muameleye de
vam ederler. îbtal muamelesini tekemmül et
tirmeden bu evrak hakkmda muamele yapanlar
dan 50 şer kuruş para cezası almır. 

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

MADDE 17 — Ayni kanunun 57 nci madde
si aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

Bir kimseden aranılan ve yüz kuruştan fazla 
olan cezanm esasma itiraz edilmiyerek cezayi is
tilzam eden resim ödendikten sonra affi taleb 
edildiği takdirde Maliye vekâletince kısmen ve
ya tamamen affi hakkmda bir karar ittihaz olu
nabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 18 — Ayni kanunun 61 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

53 - 58 nci maddelerde yazılı memurlar tara
fından damga resmine tâbi evrak, sened ve ilân
ların damga resmi bu kanun hükümlerine tevfi
kan ifa edilmediği veya pullarm ilsak ve iptali 
kanuna muhalif olduğu görüldüğü takdirde 
tutulacak zabıt varakaları resim ve cezanm tah
sili için bir müzekkere ile vilâyetlerde varidat 
müdürlüğüne, kazalarda en büyük malmemur-
luğuna tevdi olunur. 

Bu zabıt varakaları üzerine tahakkuk ettiri
len resim ve cezanm on beş gün içinde ödenmesi 
için mesullerine bir ihtarname ile tebligat 
yapılır. 

Tahakkuk ettirilen resim ve cezaya karşı 
mesullerinin tebliğ tarihinden itibaren on beş 
gün içinde mahallî sulh mahkemesi nezdinde iti
raz hakları vardır. 

Bu müddet içinde itiraz edilmeyen resim ve 
cezalar katğileşir. 

itiraz eden 67 nci maddenin birinci fıkrasın
da yazılı masrafları öder. 

İtiraz, müddeti içinde yapılmaz veya masraf 
verilmezse bir gûna merasime tâbi olmaksızın 
mahkemece reddolunur. 

RASÎH KAPLAN ( Antalya ) — Arkadaş
lar, bu damga kanununda bir madde vardır. 
Şimdi burada yine bir fıkra geçti. Onun için He

yeti âliyenize maruzatta bulunmayı muvafık 
buldum. 

Usulüne tevfikan ilsak ve iptal edilmediği 
takdirde şöyle olur deniyor. Biliyorsunuz dam
ga vergisi, damga resmi denilen varidat bize, 
zannederim, Düyunu umumiyeden kalmadır. 
Düyunu umumiye vaktile bu usulü, müstemle
kedeki insanları insan telâkki etmedikleri ve 
bize de müstemleke muamelesi yaptıkları için 
vazetmiştir. Pul ibtal edildikten sonra, onu ibtal 
ederken sağmdan başladm, solundan başladm, 
imza üzerinde kaldı, yana geldi gibi, bir takım 
manasız kayidlerle halk çok ızrar edilmekte ve 
hem de izaç edilmekte idi. 

Birinci mecliste bu madde tadil edilmişti 
Sonra biz damga kanununu yenilediğimizde bu 
madde eski halini yene almıştır. Onun için encü
menden ve Maliye vekâletinden rica ederiz, bu 
maddede yalnız ibtal esası konulsun. Yani ibtal 
edilsin de ne şekilde ibtal edilirse edilsin. Mad
deyi eski şeklinden çıkarmak lâzımdır (Doğru, 
doğru sesleri). 

BÜTÇE E. M. M. RAlF KARADENİZ (Trab
zon) — Pullar nasıl ibtal edilmelidir? Bu günkü 
ibtal şekline iki sebebden dolayı itiraz ediliyor. 
Birisi; nasıl ibtal edileceğini bilmiyorlar. Tabiî 
bu ibtali bütün halk yapmak mecburiyetinde -
olduğundan dolayı pulu ibtal ederken usulüne 
göre yapamıyor ve yeniden pul yapıştırmak 
mecburiyetinde kalıyor. Bunun cezası yoktur, 
yalnız pulu değiştirir. 

HAKKI KILIÇOĞLU (Muş) — Bu zarar de
ğil midir? 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (De
vamla) — Birinci itiraz budur. İkincisi de; pul 
yapıştırıldıktan sonra atılan imzanm bir kısmı 
pulun üzerine gelmesile, atılan imza iyi okuna
mıyor. İşte bu iki sebebden dolayı bu günkü 
ibtal şeklini değiştirmek düşünüldü ve bti şekil 
encümende müzakere edildi. Biliyorsunuz ki 
damga resminden alman hasılat yedi buçuk 
milyon lira gibi esaslı bir varidat membaıdır. 
Bunun kontrol şekli çok çetindir. Meselâ iki ki
şi aralarmda bir sened yapıyorlar. Bu senede 
pul yapıştırılıb yapıştırılmadığı ancak ibrazın
da anlaşılabiliyor. Halbuki bütün Devlet me
mur ve müesseseleri bunu kontrol etmekle 
mükelleftir amma hiç kontrol edilmemekte ve 
ekseriya müstamel pullar kullanılmaktadır. 
İbtal şeklinin böyle kanunda tayin edilmiş olma
sının en birinci faydası, bir yere yapıştırılmış o-
lan plun oradan çıkarılıb mükerrer olarak başka 
yerde kullanılmasına meydan vermemektir. Pul, 
üzerine her hangi bir çizgi konarak ibtal edilir
se bunu oradan alıb başka yere yapıştırmak ga
yet kolaydır. Fakat imza veya imzanm bir kıs
mı pul üzerine gelirse bu pulu oradan koparıb 
başka tarafa yapıştırmanın ve bu hileyi ört
menin imkânı yoktur. Acaba bizim memleketi
mizde mi biz bu kadar titiz davranıyoruz diye 
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merak ettik, izahat istedik, Maliye vekâleti 
muhtelif devletlerin kanunlarını getirdi. Dam
ga pullarının nasıl ibtal edileceğine dair onlar
dan muhtelif esaslar okundu. Bir tanesi çok 
enteresandır. Muhtelif evrakı tasnif etmiş ve 
şu evrak bu şekilde, bu evrak da şu şekilde ib
tal edilir diye hükümler koymuş. Bu hükümleri 
Bulgar kanununda gördük. 5 - 10 madde yalnız 
ibtal şekline aiddir. Bu tedkiklerimiz bize gös
terdi ki, bizim memleketimizde bu kadar titiz 
davranamamıştır. Pullarm btal şekline aid ka
nunumuzun 35 nci maddesi der ki «Pullar ta
rihle beraber imza veya mühür konulmak su
retile ibtal olunacaktır. İki pul için bir ibtal 
muamelesi kabul edilebilir». Bizde şekil bundan 
ibarettir. Demek ki pulun üzerine tarih kona
cak, imza konacak, imza yoksa mühür konacak 
ve pul bu şekilde ibtal edilecek. İki pul yanya-
na yapıştırılırsa ikisini bir imza ile ibtal edebi
lirsiniz. Bundan başka bazı kuyudu şurut herke
si şaşırtacağı için, yanlış oldu, şöyle yaptınız, 
böyle yaptmız noktasından değil, belki müker-
reren kullanılmış pullar için devairi aidesinden 
şikâyet edilmediği zannı hatıra gelebilir. Encü
meniniz bu ibtal şekli üzerinde başka bir tarz 
kabul etmeği yerinde bulmamış ve yapmamıştır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Ayni kanunun 62 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

İtiraz istidasile eklerinin birer sureti üç 
gün içinde vilâyetlerde varidat müdürlüğüne, 
kazalarda en büyük malmemurluğuna tebliğ 
olunur. 

İtirazm tebliği tarihinden itibaren 8 gün 
içinde resim ve para cezasma tâbi tutulan evrak, 
sened >ve ilânlar veya bunlarm yerine kaim olan 
zabıt varakaları ve itiraz istidasının cevabı 
sulh mahkemesine gönderilir. 

Evrakm mahkemeye tevdii veya tevdi müd
detinin hitamı tarihinden itibaren 15 gün için
de taraflar çağmlmaksızın evrak üzerine tedki-
kat yapılarak karara bağlanabilir. Hâkim lü
zum görür veya mecmuu 10 lirayı tecavüz eden 
resim ve para cezalarına müteallik işlerde alâ
kalılar tarafından taleb vuku bulursa taraflar 
davet olunur. 

10 lirayı geçmeyen hükümler katğidir. Gel
meyen tarafların gıyabında karar verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Ayni kanunun 67 nci madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanuna muhalif hareketlerden mütevellid 
davalar ilân harcile mübaşir ücretinden başka 
masrafa tâbi değildir. 

61 nci maddede yazılı ihtarnamenin tebliği 
tarihimden itibaren 15 gün içinde ödenmeyen ve

ya itiraz olunubda tahsiline karar verilen resim 
ve para cezaları masraflarla birlikte tahsili em
val kanununa tevfikan tahsil olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Damga resmi kanunun 31 nci 
maddesinde zikri geçen « 7 nci madde » tabiri 
« 10 ncu madde » şeklinde ve 64 ncü maddesin
de zikrolunan « 62 nci madde » tabiri « 63 ncü 
madde » olarak değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Radyoda neşredilen ilânlar, 
ilân ücretinin yüzde biri nisbetinde damga res
mine tâbidir. Bu resim, ilân ücretinin alındığı
na dair verilecek makbuzun koçanı üzerine dam
ga pulu yapıştırılmak suretile ifa olunur. İlân 
ücreti mukabilinde makbuz verilmediği veya 
makbuz koçanma pul ilsak edilmediği takdirde 
almması lâzımgelen resim ve ceza, resim hak
kında ilân sahibine müracaat hakkı olmak üzere 
ilân ücretini istifa eden memurdan tahsil olu
nur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Karşılıklı veya karşılıksız he
sabı cari şeklinde açılan kredilerle emtia, es
ham ve tahvilât veya muhtelif ecnebi paralarile 
altm, gümüş üzerine yapılan ikrazata aid taah-
hüdname ve mukavelenamelerle bunlarm tem
lik, tecdid, devir ve tadiline müteallik bilûmum 
evrakta ve kezalik matlublarm devir ve temli
kine müteallik mukavelename ve temlikname-
lerde ikraz veya temlik edilen meblâğ mikdan-
nın veya azamî haddinin gösterilmesi mecburi
dir. Gösterilmediği takdirde bu evrakm her bi
rinden istifası lâzımgelen damga resmile para 
cezası keyfiyetin meydana çıktığı tarihte, ta
allûk ettiği hesabı caride kayidli kredi veya ik-
razat mikdarma nazaran hesab ve istifa olunur. 

Bu resim ve cezanm ödenmesinde mukriz ve 
müstakrizlerle temlik eden ve namnıa temlik ya
pılan şahıslar ve müesseseler müteselsilen mesul
dürler. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Kabul etmeyenler ... Kabul edilmitşir. 

MADDE 24 — Damga resmi kanununun 11 
nci maddesinin 59 ncu numarası mucibince me
mur ve müstahdemlerle meclisi idare reis ve aza
larına ve muraikblere hizmet mukabili verile
cek paralar nakden ödenmiyerek müesseselerce 
bunlar namına açılmış veya açılacak hesabı ca
rilere nakledildiği veya emrü havalesine tediye 
olunduğu takdirde, bu tediyelerden almması 
lâzımgelen damga resmi, nakli veya tediyeyi te
min eden evrak üzerine pul ilsakı suretile istifa 
olunur. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Kanunî mikdarından noksan 
kıymetli kontratolara veya adi kâğıdlara yazıl
mış olan kira mukavelelerinden dolayı kontra
tın bedeli veya kanunî kıymetinden noksan kıs-
mile bunlarm beş misli para cezası alınır. 

Noterler, adi kâğıdlara veya kanunî mikda-
rmdan noksan kıymeti kontratolara yazılmış 
olan kira akdine aid mukavelenameleri, asılları 
pulsuz veya noksan pullu evrak ve senedleri, 
usulen resmi ve para cezası tahsil edilmedikçe 
tasdik etmekten veya bunlarm suretlerini çrka-
rıb vermekten memnudurlar. 

Bu memnuiyetler hilâfma hareket eden no
terlerden tasdik veya üzerine muamele icra et
tikleri her evrak için, 25 liradan noksan olma
mak üzere, kanunî cezası alınır. Noterler, 2459 
numaralı kanuna bağlı cetvelde yazılı noter ev
rakı yerine adi kâğıd kullanırlar ise kendilerin
den kullanmadıkları; her kıymetli kâğıdm tâbi 
olduğu bedelle bunun beş misli ceza alınır. 

Tasdik edilmesi veya suretinin verilmesi için 
ibraz olunan pulsuz veya pulu noksan evrak ve 
senedlerle adi kâğıdlara veya kanunî mikdarm-
dan noksan kıymetli kontratolara yazılmış kira 
mukavelenamelerinden dolayı almması lâzım ge
len bedel veya resimle para cezasını sahihleri 
rızalarile ödemek isterlerse noterler mezkûr 
evraka bedel veya resim ve para cezası mikda-
rmdan damga pulu yapıştrrıb iptal ettikten 
sonra muameleye devam edebilirler. 

Maliye vekâletince hazırlanmış olan ferağ 
ve intikal ilmühaberleri üzerine yazılmamış olan 
ilmühaberler tapu dairelerince kabul ve üzerine 
muamele icra olunamaz. Hilâfma hareket eden 
tapu memurlarından beher ilmühaber için bir 
lira ceza almrr. Sahihleri ilmühaber bedelini 
ödemek istediği takdirde tapu memuru bedel 
mikdarmda damga pulunu adi kâğıda yazılmış 
olan ilmühaber üzerine yapıştırarak resmî mü
hür, tarih ve imza ile iptal ettikten sonra mu
ameleye devam eder. 

Noksan kıymetli kontratolar veya adi kâğıd-
lar üzerine yazılmış kira mukavelenamelerine 
müsteniden açılacak davalarda istifası icab eden 
bedel ile beş misli para cezası tahsil olunma
dıkça muameleye devam edilmez. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Bütçe encü
meninden bir şey öğrenmek istiyorum. Her han
gi bir zat damga pulu bulamayıbda, faraza bir 
senede posta pulu yapıştrrsa ceza görecek mi 
dir? 

Sonra, Avrupada bir çok memleketlerde bun
larm ikisi bir tek puldur, yani tek bir pul kul
lanılır. Bizde de acaba bu yapılamaz mı? 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Posta pulu varidatı, mülhak büt
çe ile idare edilen Posta idaresine aiddir. Dam
ga pulu ise doğrudan doğruya Maliyeye aiddir. 

MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Hepsi de Hü
kümet namına yapılan kıymetli evraktır. Aca
ba bunlar birleştirilemez mi? Bu gün olmazsa 
yarm için bu düşünülemez mi? 

BÜTÇE E. REÎS V. MÜKERREM UNSAL 
(İsparta) — Posta pulu ayrıca şahsiyeti hükmi-
yeyi haiz bir dairenin varidat membaıdır, dam
ga pulu ise Hazineye aiddir. Bunlarm tevhidi 
her halde doğru olmaz. 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Posta ile Ha
zine ayrı ayrı şeyler mi dir? Bunlarm ikisi de 
bir yere giriyor. Bu gün değilse bile yarm ya
pılamaz mı? Bir çok memleketler bunu birleştir
mişlerdir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 26 — Damga resmi kanununun 13 
ncü maaddesinin 9 ve 10 ncu numaraları ve 44 
ncü maddesinin 6, 8, ve 9 ncu numaralarile yu-
kariki 25 nci madde mucibince almacak bedel, 
resim ve cezalarm takib ve tahsilinde de damga 
resmi kanununun 12 nci faslmda yazılı hüküm
ler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 27 — 1324 numaralı ve 28 - V -1928 
tarihli damga resmi kanununun 13 ncü madde

sinin 6 nci numarasile 54 ncü maddesi ve 2761 
numaralı ve 3 - VI - 1935 tarihli kanunun ikin
ci maddesi ve hususî kanunlarla tayin edilen re
sim tenzilleri ve muafiyetleri mahfuz kalmak 
üzere bu kanuna muhalif diğer bilcümle hüküm
ler kaldırılmıştır. 

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

MADDE 28 — Bu kanun 1 ağustos 1938 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 29 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Adliye Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar* 
zediyorum. 

Turistik yollar hakkındaki kanuna rey ver
meyen var mı? 

Bu kanuna aid rey toplama muamelesi bit' 
mistir. 
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5 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hü

kümeti arasında münakid muhadenet ve teşriki 
mesai muahedenamesinin temdidi hakkındaki pro
tokolün tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye 
encümeni mazbatası (1/982) [1] 

BAŞKAN — Kanunu Hariciye vekilinin gel
mesine talik etmiştik. Hariciye vekili Buradadır. 
Söz kendilerinindir. 

Ha, V. Dr. TEVFlK RÜŞTÜ ARAŞ (izmir) 
— Arkadaşlarım, 

Geçende tasdikmıza iktiran etmiş olan Türk -
Yunan muahedesi münasebetile maruzatta bu
lunurken Balkanlarda takib edegeldiğimiz siya
setin ana hatlarını arzetmiş idim. 

Bu gün de yüksek tasvibinize arzolunan 
Türk - Afgan muahedesinin temdidi vesilesile, 
müstakil olduğu günden beri bu kardeş Devletle 
pürüzsüz devam eden dostluğumuzun kısa bir 
tarihçesini; ve bu münasebetle garbı Asyada 
kanaat ve hararetle takib etmekte bulunduğu
muz siyasetin esaslarını arzetmek isterim. Bu 
suretle Türkiyenin haricî münasebetlerde hedef 
edindiği ülkünün samimiyeti ve berraklığı hu
zurunuzda bir defa daha tezahür etmiş olacak
tır. 

1920 de istiklâline kavuşan Afganistan ilk 
esaslı ittifak muahedesini 1921 de Türkiye ile 
yaptı. Bu muahede 1928 de yeniden gözden ge
çirilerek bir teşriki mesai ve kardeşlik ifadena-
mesi halimi almış ve içinde bulunduğumuz dün
ya şeraitine daha uygun bir hale getirilmiş ve 
kardeşimiz Iran Devletile aramızda mevcud olan 
muahede ile telif edilmiştir. Böylece 1928 ma
yısının 25 inde imza edilen Türk - Afgan mua

hedesi Türk - Iran muahedesinin Iranla hem hudud 
olmak hususiyeti haricindeki ahkâmmm siyasî 
prensiblerine muvafık ve garbî Asya Devletlerile 
heb birlikte güttüğümüz siyasetle ahenkdar ve 
mutabık bir şekil almıştır. 

Ancak bu emel ve gaye ile yapılan Türk -
Afgan muahedesinin kendisine mahsus bir husu
siyeti de şudur ki, iki büyük Akid taraf m mem
leket ve milletlerinin terakki ve tealisi için bir 
taraf da mevcud ve diğer taraf için faydalı olan 
ve ihtiyaç hissedilen her türlü vesail ve vesaiti 
ayrıca tertib ve tanzim edilen veya edilecek 
olan hususî mukaveleler ile temine ve bu suretle 
onun ihtiyaçlarını teshil ve tehvine çalışmanın 
taahhüd edilmiş olmasıdır. 

Bu muahede ile iki büyük AMdden biri aley
hinde başka bir veya bir kaç Devlet tarafından 
hasmane bir hareket vaki olduğu takdirde diğer 
Âkid taraf o tecavüzün meni emrinde bütün gay
ret ve mesaisini sarfetmeyi ve bu mesaiye rağ
men harb emri vaki olursa iki Hükümet yüksek 
menfaatlerine muvafık olan musib karan ittihaz 

[1] Birinci müzakeresi 71 nci inikad zaptın-
dadır. 

etmek üzere vaziyetil aralarında tekrar hayır-
hahane ve itina ile mütalea etmeyi teahhüd et
mişlerdir. Yine bu muahedenin üçüncü maddesi 
Âkid Taraflardan her biri başka bir veya bir kaç 
Devlet tarafından diğer Âkid Taraf aleyhine tev
cih edilen hiç bir ittifaka veya siyasî* iktisadî, as
kerî ve malî hiç bir itilâfa ve bundan başka bir 
veya bir kaç Devlet tarafından diğer Âkid Ta
rafın askerî emniyeti aleyhine tevcih edilen has
mane hareketlere de iştirak etmemeyi teahhüd 
etmişlerdir. Ayni zamanda iki Yüksek Âkid 
Taraftan her biri bu muahedenamede tayin edi
len karşılıklı teahhüdler haricinde diğer Devlet
ler ile her türlü münasebatta hareketlerindeki 
serbestivi tamamile muhafaza etmişlerdir. 

Kardeşimiz İranla da aramızda meri muahe
dede Türk - Afgan muahedesinin hususiyetine 
dair iasret ettiğim kısımdan maada olan esaslı 
ve karşılıklı teahhüdler tamamile vardır. Bun
dan başka yine bu Türk - îran muahedesi biri
mizin hasmane bir tecavüze maruz olduğu zaman 
itinalı ve samimî müşavere neticesinde iki Âkid 
Tarafm beraber yürümeleri ihtimali kuvvetli ol
masına rağmen, diğerinin bitaraf kalması iki 
memleketin yüksek ve millî menfaatlerine ve 
kudretine daha uygun telâkki edilen hallerde bi
le seferberlik yapmak suretile bitaraflığındaki 
tecavüze uğrayan tarafm müdafaasını azamî 
teshil edecek mahiyette tatbikini temin eden 
hükümleri ve hem hudud olmak hususivet.ini is
tilzam ettiği karşılıklı vecibeleri de ihtiva et
mektedir. 

Sözlerimin basmda garbî Asvanm bu kardeş 
Devletlerile yamlan muahedelerin arzm bu ge
niş ve kıymetli kıtasında hep birlikte takib et
tiğimiz sivasî ülkü ile ahenkdar olmasma daima 
dikkat edildiğine işaret etmiştim. Şimdi de hu
zurunuzda bu siyasî ülküden tekrar bahsetmek 
|sterim. 

Derhal surasmı bu bahisde yine açıkça ve 
minnetle tebarüz ettirmeliyim ki, bu siyasî ül
kümüz İran Sahinsahı Hazretlerinin yüksek gö
rüş ve teşebbüsleri ile Saadâbâd Misakı halin
de olarak bu gün tahakkuk etmiş bulunuyor (Al
kışlar) . Arzettieim bu misakm imzası münasebe
tile Tahranda söylediğim bir nutukta ifade et
miş olduğum gibi garbî Asyavı müşterek bir kar
deşlik vatanı haline getiren bu misakm, misaka 
dahil Devletlerin müşterek komşusu ve dostu 
olan iki büvük Devletin, vani dostumuz Sovyet 
Rusva İttihadı ile diğer dostumuz Büvük 
Britanya imparatorluğunun muvafakat ve hat
ta muzaheretleri inzimam ederek yanılmış olma
sı ile kendilerimize olduğu kadar büyük komşu
larımızın da yüksek menfaatlerine uygun ve 
dünyanm mühim bir kısmmda sulha samimiyet 
ve ciddiyetle hadim bir muazzam eser meydana 
gelmiştir (Bravo sesleri). Bu büyük eserin is
tikbali emin ve açıktır. Kurulmasında âmil olan 
arzettiğim asil zihniyet sayesinde sulhun hizme-
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tinde bu eserin vadettiği inkişafları basit tahay
yülleri aşacak mahiyettedir. Komşumuz ve dos
tumuz Irakın bu misakta kendine lâyık olduğu 
yeri tutmuş olması misaka dahil Devletlerle is
tiklâllerini can ve gönülden isteyerek görmek 
bahtiyarlığına nail olduğumuz Ar ab âlemi Dev
letleri arasında ayrıca yeni bir rabıta daha 
teşkil etmiş bulunuyor. Son zamanlarda büyük 
bir sevinçle öğrendiğimiz Iran imparatorluğu 
Hanedanı ile diğer kardeşimiz Mısır Kırallığı 
Hanedanı arasında sıhriyet husulüne dair olan 
haber, taaddüdünü daima dilediğimiz bu rabıta
lara yeni, mesud ve kuvvetli bir bağ daha katı
yor. Kaldı ki memleketimiz Arab âlemi Devlet-
lerile doğrudan doğruya pek çok kardeşlik mü
nasebetlerine malik ve onları daima takviyeye 
saliktir. 

Garbi Asyadan bahsederken yakm komşu
muz Suriye hakkmda da düşündüklerimizi hu
lâsa olarak söylemeliyim. Milletimizin her va
kit hakkmda bir kardeş muhabbeti taşıdığı Su-
riyenin de bir gün ve yakm bir günde istiklâli
ne kavuştuğunu görmekle bahtiyar olmak iste
riz (Alkışlar). Arab âlemine karşı yüreklerimiz-
deki samimî muhabbet ve saygıyı yeni Türkiye-
nin Mısırla, Irakla, Hicaz ile ve Yemenle idame
sine itina ettiği münasebetleri en beliğ surette 
ifade etmektedir. 

Sevdiğimiz Suriye halkı hakkmda bundan 
başka türlü ve daha az duygu taşımak için hiç 
bir sebeb yoktur. Ancak samimî bir dostluğun 
idamesi yalnız bir taraflı olarak uzun uzadıya 
temin edilemez. Suriye halkmrn vatanperver 
ekseriyetinin bizim duygularımıza tam bir kar
şılıkla bize karşı kardeşlik hisleri beslediklerin
de şüphemiz yoktur. 

Şu kadar var ki Hükümetler milletlerinin 
hakikî temayüllerini gösteren yollarda yürü-
dükçedir ki karşılıklı ve arzu ettikleri münase
betlerin inkişaflarına hizmet edebilirler. Bir ta
rafta velev tahrik ve iğfal ile olsun, diğer ta
rafın aleyhine fuzulî nümayişler yapıldıkça ve 
Hükümetler bunlara müsaid oldukça diğer tara
fın iyi duyguları ne kadar samimî olursa olsun 
ve ne kadar kuvvetli bulunursa bulunsun niha
yet bir gün rencide olması insanî bir neticedir. 
(Çok doğru sesleri). Türkiye - Suriye kardeşlik 
münasebetlerinin böyle akibetten korumayı is

tiyoruz ve biz daima dostluk için çalıştık ve çalışı
yoruz. işin bu cihetini olduğu gibi söylememiş 
olsaydım bütün alâkadarlara karşı olduğu ka
dar kendimize karşı da samimiyetimizde kusur 
etmiş olurdum. 

Türk - Afgan muahedesinin temdidi münase-
betile yaptığım bu maruzatıma nihayet verdi
rirken, siyasetimizin şu cihetini de kaydetmeli
yim ki dostluklarımızın bir müeyyidesi de dost 
Hükümetlerin biri birimizi anlayarak bu müna-
sebatm idamesine karşılıklı çalışması kadar bu 
dostlukların milletler arasmda kurulmuş olma

sıdır. 
Arkadaşlarım, muhteviyatını söylediğim gibi 

diğer komşularla olan münasebetlerimize inikâ-
satmı da etrafile izaha çalıştığım Türk - Afgan 
muahedesi temdidi protokolünü tasdik buyur
manızı istirham ederim (Sürekli alkışlar). 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bir sual so
racağım. Büyük Beritanya ve komşumuz Sovyet 
Rusyanm muvafakatlerile muahedenin imza
landığını şimdi dinledik. Gerçi Ankara Hükü
meti iyi komşuluk hislerile komşularına bağlı
dır. Fakat komşularımız buna muvafakat etme
seydi bunu yapamryacaktık gibi bir şey anlaşı-
lryor. Bilmem ama bu tabir bana alıştığımız 
sekle uygun değil gibi geliyor. 

HARİCÎYE V. Dr. T. RÜŞTÜ ARAŞ (izmir) 
— Arzedeyim. Arkadaşlarınım malûmudrr ki 
Sovyet Rusya ile Türkiye arasmda meri ve ahi
ren temdid edilen muahedemiz mucibince iki 
tarafm yakm komşularile her iki taraf için her 
hangi bir siyasî bir muahedenin müzakeresine 
başladığı zaman birbirine haber vermek ve im
za edebilmesi için de muvafakatini almak za
ruridir. Diğer tarafdan, yine arkadaşlarımın da 
malûmudur ki, Şark misakı azaları arasmda bu
lunan Irakm ingiltere ile ittifak muahedesi 
vardır. Her hangi bir misaka imza koymak için 
ingiltere Devletinin muvafakati zaruridir. Bi
naenaleyh bu misak iki büyük komşu Devletin 
muvafakatlarmm ve hatta müzaheretlerinin in-
zimamile yapılmıştır, onun için burasını böyle 
ifade etmiş bulunuyorum. (Çok güzel sesleri). 

RASlH KAPLAN (Antalya) — Bu muahe
de dolayisile iki komşu millet arasındaki bir 
hâdiseyi tebarüz ettirmek ve aradaki kardeşliği 
daha kuvvetlice his ettiğimizi ve o kardeşliğin 
ilk tezahüratı günlerini hatırlatmak için söz al
mağı muvafık buldum. 

Saym Hariciye vekilimizin ifade ettikleri 
veçhile, Ankarada istiklâl mücadelesine başla
dığımız ilk sene içinde idi, Devletimizin, kurul
makta olan Meclisimizin, istiklâl mücadelesinde 
muvaffak olmasını teşci için gelen ilk sefaret 
heyeti Afgandan gelmişti (Alkışlar). Bu heyeti 
karşılamak için Büyük Şefimizin, Meclisimizin 
içinden seçdiği arkadaşlar arasmda bu aciz arka
daşınız da vardı. Yahsıhana kadar gitmiştik.Gelen 
sefaret heyeti, arkadaşlar. Ankaraya girerken 
Mamak köyünden geçib de boğazı kurtanb An
kara görünmeğe başladığı zaman sefaret heye
tinin ilk ifade ettiği cümle şu oldu: - Bunun 
tarihe mal olması için bu kürsüden arzediyo-
rum - «Kurtulmak isteyen milletlerin kâbesi 
Ankaradrr». Bunu dediler ve Ankarayı göster
diler. (Alkışlar). 

Hakikaten arkadaşlar, o gündenberi - esasen 
aramızda kardeşlik vardır - o kara günlerde bi
zim yanımıza koşan karedş Afgan milleti, da
ha çok samimî, sevgi ve samimiyetle kardeşliği
mizi aramızda teyid etmiş bulundu. O gündenberi 

— 255 — 



t : 79 22-6 
kardeşliğimiz bütün dünya milletlerine numune 
olacak tezahürlere mazhar oldu. Bütün dünya 
milletleri, eğer sulh işlerini yolunda yürütmek 
istiyorlarsa, işte numunesi. Hiç bir millete kar
şı ihtiras beslemeyen Türk milleti, dost olarak 
elini uzattığı milletlere karşı ahidlerinde vefa 
ile yürümüştür. Bununla beraber Türk milleti 
hiç bir vakit, imparatorluğun, sultanlığın son 
devirlerinde olduğu gibi, boyun eğerek tezel-
lül ile haklarından vazgeçmek yoluna girmedi 
ve girmeyecektir de (Alkışlar). Kendisini hür
metle, samimiyetle, saygı ve sevgi ile karşıla
yanlara daima hürmet, samimiyet, saygı ve sev
gi göstermekte ve ahidlerinde vefalı bulunmak
tadır. Ahdinde vefalı olmayanlara karşı da Türk 
milleti hiç bir vakit Babıali siyasetine yaklaş-
mayacaktn*. Bu ümidle Türkleri Babıali siyase
tine döndüreceğiz, çevireceğiz, diye düşünenler 
varsa bunu kafalarından çıkarmaları lâzımdır. 
Dost Afgan milletile yaptığımız bu muahedeyi 
kutlulayarak, her iki millete yüksek saadetler 
dilerim (Alkşlar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçiyoruz. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükümeti 
arasmda münakid muhadenet ve teşriki mesai 
muahedenamesinin temdidi hakkındaki proto

kolün tasdikma dair kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Afga

nistan Hükümeti arasmda 31 kânunuevvel 1937 
tarihinde Ankarada akid ve imza edilib iki Hü
kümet beyninde münakid 25 mayıs 1928 tarihli 
muhadenet ve teşriki mesai muahedenamesile 
merbutu iki protokolün hitamı tarihinden itiba--
ren on sene müddetle temdidine müteallik bu
lunan protokol kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihindne mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

6 — Devlet demiryolları ve Umanları teşki
lât ve vazaifine dair olan 1042 sayılı "kanunun 
32 nci maddesinin tadili hakkında kanun lâyi
hası ve Nafaı ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/1096) [1] 

[1] 275 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr. 
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BAŞKAN — Encümen müstaceliyetle müza

kere teklif ediyor. Kabul edenler ... Kabul et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları idarei mumiye-
sinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı 
kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

ları idarei umumiyesinin teşkilât ve vezaifine 
dair olan 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kara, hava, deniz ve jandarma subaylarile 
erleri ve emniyet teşkilâtı polis âmir ve memur
ları Nafıa, Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâlet
leri arasmda tesbit edilecek şartlar dairesinde 
Devlet demiryolları üzerinde sülüs ücretle nak
lolunurlar. 

Askerî nakliyat dahi bu hükme tâbidir. An
cak askerî müteahhidlerine aid bilûmum nakli
yattan tam ücret almır. 

Gl. KAZIM SEVÜKTEKIN (Diyarbakır) — 
Bir sual soracağım. 

Efendim, Devlet demiryollarına aid olan 
Trabzon transit yolu üzerindeki otobüslerle ya
pılan nakliyatta da tenzilât yapılıp yapılmrya-
cağmı soruyorum. Eğer burası dahil değilse, 
her çetin işe bir çare bulan Nafıa vekilimiz bu
nun da ilâvesine muvafakat ederler mi? 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trabzon) 
— Transit yolu üzerindeki kamyonlarda yapılan 
nakliyat uzun masrafları müstelzim olmaktadır. 
Binaenaleyh Devlet demiryollarında tatbik edi
lecek tenzilâtın burada da tatbikma bu gün için 
imkân yoktur. Çünkü bu transit yolu, bütçesini 
daima açıkla kapamaktadır. Fakat bir gün ge
lecektir ki burada da arzu edilen tenzilât yapı-

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Maddede sehven «sülüs» yazılmıştır, zanneder
sem «üçte bir» olacaktır. 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu, yanlışlık değildir. Eski kanunda da 
böyle olduğu için burada da ayni şekilde yazıl
mıştır. Arkadaşım şimdi değiştirilmesini istiyor
lar. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — O 
halde tashih buyursunlar. 

BAŞKAN — Tashih ediyoruz. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-

yenler ... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Millî Müdafaa, Dahiliye ve Nafıa vekilleri 
memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

7 — Devlet vrtemurları aylıklarının tevhid ve 
teadülüne dair olan 1452 sayılı kanuna bağlı 
cetvelin Millî Müdafaa vekâleti kısmına askerî 
hastabakıcı hemşirelerin ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/989) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü-
talea var mı? Encümen müstaceliyetle müzake
resini teklif ediyor. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler kabul edilmiştir. 

Askerî hastabakıcı hemşireler kadrosu hakkında 
kanun 

MADDE J — 1452 numaralı kanuna bağlı 
cetvelin Millî Müdafaa vekâletine aid kısmına 
s sağıdaki memuriyetler ilâve edilmiştir: 

Maaş 
Derece Memuriyetin nevi Aded Lira 

15 5 nci smıf mektebli hastaba
kıcı hemşire 

14 4 ncü smîf mektebli hastaba
kıcı hemşire 

13 3 ncü sınıf mektebli hastaba
kıcı hemşire 

12 2 nci smıf mdKtebli hastaba
kıcı hemşire 

11 1 nci smıf mektebli hastaba
kıcı hemşire 

120 17,5 

100 20 

80 22 

40 25 

20 30 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Mil

lî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arze-

diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Lâyi
hanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

8 — İstanbul elektrik şirketi imtiyazile te
sisatının satın alınmasına dair olan mukavelenin 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1108) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstaceliyetle müza
keresini teklif ediyor. Reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
MÎTAT AYDIN (Trabzon) — Yüksek hu

zurunuza kabulü ricasile sunulmuş olan İstan
bul Elektrik şirketi imtiyazı ile tesisatının sa-
tm alınmasına dair olan mukavele Imparataor-
luk devrinin o zamanki zihniyetine göre verilmiş 
olan bir imtiyazın bu gün millî müesseselerimiz 
meyanma girmesi için hazırlanmış olan bir lâyi-
dadır Bu kanunun esbabı mucibesinde uzun 
boylu bahsedilen malî aksamına aid mütaleayı 
daima hürmetkar olduğum mütehassıs arkadaş

larıma bırakıyorum. Yalnız arzetmek istediğim, 
teknik hususlarda kıymetini tebarüz ettirmek
ten ibarettir. Buradaki teknik krymet çok bü
yüktür. Bilhassa tediye itibarile umumî borç
larımızın arasına almması cidden çok iyi düşü
nülmüş bir şekildir. Şimdiye kadar gördüğü
müz kanunlar içerisinde, Ereğli şirketinin kanu
nundan sonra, en güzel yapılmış olan bir muka
velenamedir. Ecnebi bir müesseseyi millî bir mü
essese haline sokmak itibarile bunu muvaffaki
yet telâkki eder ve bu vesile ile gerek Hüküme
timizi ve gerek saym Nafıa vekilimizi tebrik 
ederim. Yalnız bir noktayı tebarüz ettirmek is
tiyorum. 

Ecnebi şirketlerini satm almak meselesi, ec
nebi sermayesinin memleketimiz dahilinde ye
ri yoktur manasmı ifade etmez. Evvelce İzmir 
otomatik telefon meselesi burada konuşulurken 
arzettiğim gibi, memlekette, memleketin ruhu 
ile, millî iktısad ruhu ile çalışmak isteyen her 
ecnebi için memleketimizde daima yer vardır. 
Her imtiyaz sahibi burada bu suretle çalışabilir. 
Bunu ayrıca tebarüz ettirmek isterim. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
küçüklüğümde, Türklerin oturduğu yurd çok 
harab ve büyük Türk milleti de çok fakir, yur
da bakıyorum, bu kadar fakri istilzam edecek 
kadar verimsiz değil. Milletin zekâsına, kabili
yetine, istidadına bakıyorum, diğer milletlerin 
haiz oldukları zekâ, istidad ve kabiliyetlerden 
hiç bir eksiği yok. Niçin bu millet bu kadar fa
kir ve niçin bu yurd bu kadar harab kaldı? 
Mütemadiye kendi kendime bunu sorardım. 
Millî idarenin teessüsünden bu güne kadar, 
bu kürsüden geçen kanunlar, bana ve bütün 
Türk milletine bu cevabı verdi. Hakikaten Türk 
ulusunun fakir kalmasının, Türk yurdunun ha
rab kalmasının sebebleri varmış. Türk ulusu 
kendi yurdunda ekmeği yanmda bekçi olarak 

[1] 276 sayılı basmuyazı zaptın sonundadır. 
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kalmış. Arkadaşlar; f-Arkiyede ne kadar nafi 
işler varsa hepsi bir imtiyaz ile, hepsi birer bi
rer, cebirle kendisinin elinden almmış... Millî 
Hükümet dediğimiz bu teşekkül Büyük Şefin 
Ankarada kurduğu, Türk ulusunu kendi iradesi
ne hâkim kıldığı gündenberi, yurddaki ilerle
me, bilhassa iktisad sahasındaki kurtuluş çalış
maları, yurdda milletin ve memleketin gasbolun-
muş bu kadar haklarını iade etti, kendisine mal 
etti ki bu gün arkadaşlar; Türk kendi iradesine 
hâkim olmanın ne demek olduğunu gözü ile gö
rüyor, eli ile tutuyor, işte bu gün önümüze ge
len bu cümleden birisi daha arkadaşlar. 

Yurdun ulusa menfaat verecek işlerinden bi
ri daha, şimdiye kadar bin bir faide temin 
eden, amma kime, ulusa değil, Türk ulusuna de
ğil, Türk yurduna değil, başka uluslara, başka 
milletlere faide temin eden bir müessese daha 
Türk ulusunun eline geçiyor. Bundan dolayı 
Türk milletinin meclisini ve o meclisin bu fai-
deli işlerini gören Hükümetini tebrik etmek be
nim için bir borçtur, bir vazifedir (Alkışlar). 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
HAKKI KILIÇOĞLU (Muş) — Çetinkaya-

nın vekâleti sırasında başardığı büyük işlerden 
birisi de bu elektrik işidir. Hatırlarsınız, bir va
kitler; demiryollarında Türkler çalıştırılmazdı. 
Çünkü Türklerin bir şeye kabiliyet ve kudreti 
olmadığı propagandasında bulunurlar, ekarte 
ederlerdi. Ermeniler, Yahudiler veya ecnebiler 
bu işe alınırlardı. Fakat demiryolları, Devlet 
demiryolları olduktan sonra bunu Türklerin, Al
manlar zamanından daha iyi idare ettiklerini 
bütün dünya gördü. Şimdi bu elektrik işlerini 
de Fransızlardan daha iyi (Belçikalılardan ses
leri) idare edecekler ve bunu isbat edeceklerdir. 
Çünkü Türk milletinin ruhunda o yüksek kabi
liyet vardır. Bu güne kadar iyi bir şey yapıla
mamışsa, ona meydan verilmediği içindir. Çok 
Saym Ali Çetinkayadan bu işi bununla bırakma
masını daha ne kadar ecnebi müessese varsa 
bunların, hepsini alsmlar, kendinden sizin namı
nıza rica ediyorum, bunu yapacaklarından da 
eminim. Inşaallah bu günleri görmeden ölmiye-
ceğim. 

FÎKRÎ MUTLU (îçel) — Arkadaşlar; ilha
nımın kudretini Atatürk güneşinden alan Cum
huriyet Hükümetinin her yönden bu memlekete 
faydalı olarak başardığı işlerin adedi sayılama
yacak kadar çoğalmaktadır, tşte şimdi tasvibi
nize arzedilen istanbul Elektrik şirketi de bu 
hayırlı işlerin en mühimlerinden birisidir. He
yeti aliyenizin malûmudur. Lozanda kapitülâs
yonlar kaldırıldı. Fakat İstanbul Elektrik şir
keti onun bir devamı mahiyetinde idi. İşgal dev 
rinde onun başına Belçikalı Hanses isminde bir 
müdür getirildi. O müdürün bu şirketi nasıl 
idare ettiğini ve oradaki işçileri nasıl istihdam 
ettiğini kısaca tebarüz ettirmek istiyorum. Müs-
yü Hanses Belçikalıdır. Onun için uluslara ver

diği kıymet evvelâ Belçikalı, sonra Fransız, son
ra Rus ve sonra İtalyam sonra da lavanten, yani 
Rum, Yahudi ve Ermeniler en sonra da Türkler 
gelir. Şirkette çalışan 476 işçinin 91 i gayri Türk 
ve şirketin en mühim yerlerindeki şeflerdir. 

Türkler, terfi ve taltif yönünden, diğerle
rine nazaran, en sonra gelen insanlardandı. Müs-
yü Hanses işgal zamanında Istanbulda bulundu, 
kendisine iyi muhit yaptı, işine yarryacak insan
ları şirkete alabilmek için, mukavele ahkâmı 
müsaid olmadığından, bir Satiye şirketi kurdu. 
Satiye şirketi tesisat yapmak için kuruldu. Bu 
şirket öyle bir vaziyet ahnıştı ki, Hükümetin ic
ra kuvvetine dahi müdahale ediyordu. Her han
gi bir mmtakada elektrik tesisatı yapmak lâzım 
olunca, Yahudi memurlar o muhite sokulur, 
halkı ikna eder; taksitle yapacağız, şunu yapa
cağız. bunu yapacağız diye nihayet halkla mu
kavele yapılır. Taksitlerin zamanı gelince öden
medi mi derhal Müsyü Hansesden bir emir ge
lir. 3 - 5 gün içinde ödenmezse o muhitin cer-
yanı kesilir, karanlıklar içerisinde bırakılır. Bi
naenaleyh Müsyü Hanses ayni zamanda bir icra 
kuvvetini de haizdi. Halbuki başka bir şirket 
tesisat yapmışsa, taksit ödenmediği takdirde 
mahkemeye gidiliri ilâm almır ve icraya veri
lirdi. 

İşte Cumhuriyet Hükümetinin kıymetli Na
fıa bakanı Çetinkaya, Hükümetin icra kuvvetine 
müdahale eder vaziyet alan bu şirketi millete 
maletmekle, şimdiye kadar yapmış olduğu işlerin 
bir mühimmini daha yapmış oldular. Binaen
aleyh millet namına ve şahsım namma kendi
sine ne kadar teşekkür etsek azdır. 

Umuyorum ki, memleketin şurasmda ve bu
rasında bulunan buna benzer şirketler yakm za
manda birer suretle milletin malı olacaktır. Bu
nu kıymetli vekilimiz de ifade buyurmuşlardır. 
Onları da bu suretle kanuniyet haline sokarsak 
hepimiz iftiharla diyeceğiz : 

Türkiyeye yeniden can verirken Atatürk, 
Her alanda düşmanı devirirken Atatürk, 
Bayar Hükümeti halledecek her işi, 
Dünyayı ısıttıkça Atatürkün güneşi. 
İktisadî üstünlüğümüz erecek gökteki aya, 
İmtiyazlı şirketler iyi ki çarptı Çetinkayaya. 
(Alkışlar). 
NAFIA V, ALİ ÇETİNKAYA (Afyon K.) 

— Elektrik şirketinin satın alınması vaziyeti 
hakkmda encümenlerde kâfi derecede izahat 
verdim. Fakat arkadaşlarımın gösterdikleri alâ
kaya karşı ufak bir hülâsa yapmak istiyorum. 

Vaziyet şudur: 1910 senesinde Nafıa nazırı 
Halaçyan zamanında Istanbulda bir elektrik 
şirketi imtiyazı veriliyor. Bunun 15 sene sonra 
satm alınabilmesi ve 50 sene sonra da imtiyazı
nın bitmesi esas idi. Bu hususta bir takım şart
nameler de vardı. Yani 1929 da satm alabilmek 
başladıktan sonra 1960 da da imtiyaz müddeti 
bitmiş bulunacaktı.. 
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Bu imtiyaz verildikten sonra Balkan, Trab

lus ve Umumî harbler başlıyor ve mütareke dev
ri geliyor. Bu tarihlerden mütarekeye kadar 
olan zaman zarfmda belki şirket kâfi derecede 
normal çalışamamıştır. Fakat mütareke zamanın
da, şirketin arkadaşlarımızın işaret etmek istedik
leri, imtiyaz ve müs'temlekeci ruhu harekete geli
yor ve birtakım facialar yapmağa başlıyor. Bir 
defa istanbul hükmetini lâzım olduğu kadar taz
yik ettikten sonra bir tarife zammı da istihsal 
ediyor ve Ali Eiza Paşa hükümeti zamanında da 
628 bin lira kadar bir ademi kifaye hesabı iddia 
ediyor. Bunu da sermaye olmak üzere kabul et
tiriyor. 

Mütareke devri bitib de millî hükümet te
şekkül ettikten sonra, millî hükümetin vazettiği 
kanunara göre, bu ademi kifaye hesabı olarak 
iddia ettiği para reddedilmiş oluyor ve 1923 se
nesinde Cumhuriyet hükumetile readaptasyon 

mukavelesi yapılıyor. Arkadaşlarımız hatırlar, Lo
zan muahedesi aktedilmek üzere bulunduğu bir 
sırada, zannederim adedi 60 dan aşağı olmayan 
mikdarda, ecnebi şirketleri murahhaslarımız üze
rinde son derece tazyik yapmağa başlamışlardı 
ve bir readapte yapmak esası üzerinde ısrar edil
mişti. Yani şeraiti hazrraya uydurmak suretile 
şirketlere bir hayatiyet verilmesi esasmı kabul 
ettirmişlerdi. 1923 de Fethi Bey hükümeti zama
nında readapte yapılıyor, M. Veyil isminde, 
istanbul reji idaresinde uzun zaman bulunmuş, 
Türkiyeye aid imtiyaz işlerinde daima rol oyna
mış olan bir adam, diğer şirketlerin de vakâlet-
lerini alarak buraya geliyor ve onunla 1923 mu
kavelesi aktediliyor. Buna göre evvelâ sermaye 
olarak koyduğu ve altm addedilen 528 000 lira 
parasma zamime olarak Ali Riza Paşa hükümeti 
tarafından kabul edilen ademi kifaye hesabı 
olan 628 000 lira da Cumhuriyet Hükümeti tara
fından sermayesine kalbediliyor. Bunun üzerinde 
fazla durmak istemiyorum. Çünkü o sırada di
ğer 60 şirketin vaziyetini de halletmek mevkiin
de bulunan ilk Millî Hükümetin, zannediyorum 
ki bunların başında bulunan ve bu şirketin de 
mümessili olan M. Veyil e, bu ademi kifaye he
sabını da kabul etmek suretile, bir müsamaha 
yapmak mevkiinde olduğu anlaşılıyor. 

Şu halde bu şirketin sermayesi 1923 sene
sinde, 528 bin lira bir, ademi kifaye namı al
tında 628 bin lira bir olmak üzere ceman ye
kûn 1 milyon küsur lira olarak tesbit edilmiş 
oluyor. Ayni zamanda o mukaveleye göre ser
mayesini bilmem nereye kadar artırmak imkâ
nı kendisine veriliyor. Şimdi bu ademi kifaye 
hesabmı iddia eden mukavelenameyi kabul etti
ren şirketle, mütareke senelerini son gördüğü
müz hesabta mevzuubahs ettik ve gördük ki 
bir taraftan para tebeddülü dolayisile 2 milyon 
400 bin lira da bir kâr elde etmiştir. Diğer ta
raftan da zararmı bize hesab etmeği kabul et
tirdiği gibi 2 milyon 400 bin lira da bir kâr 
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temin etmiş olduğunu gördük, bunu da istidra-
den zikrediyorum. Şimdi Şirket bu vaziyette 
durmak istememiştir. 1924, 25 senelerinde, mem
lekette zuhur eden irtica ve isyan hareketlerini 
herhalde çok müsaid görmüş olacaktır ki yeni
den harekete geçmiştir. 1923 mukavelesine za-
mimeten 1926 da da bir mukavelename kabu
lüne Hükümeti davet etmiştir ve bu mukavele
name de maalesef pek iyi esasa müstenid olma
dığı ve mukabilinde Hükümete bir menfaat te
min edilmediği halde kabul edilmiş. Bunun mün-
tehası olarak, şirketin sermayesi İsviçre fran
gına kalbediliyor ve raşe müddeti 1926 dan bi
rinci mukaveleye, esas mukaveleye göre bitme
si lâzım gelirken 1960 a çıkarılryor. Sonra im
tiyaz müddeti 1960 iken 1993 e çıkarılryor. Ya
ni imtiyaz müddetine 33 sene daha zammedile
rek 83 seneye iblâğ ediliyor. Bunun mukabilin
de menfaat olarak, mukavelelerde ve evraklar-
daki tedkikatımda görebildiğim, sermaye getir
mek meselesidir. Sermaye getirecek ve bu ser
maye ile tesisatı tevsi edecek. Halbuki bunla
rın hiç birisi olmamıştır ve şirket şu suretle se
nede bir bilanço vermekle devam etmiş gitmiş
tir. 

Zabta gaçmesinde fayda ve lüzum görüyo
rum. Bunları burada arzedeceğim: 

1921 senesinden itibaren başlıyorum. Bilan
çoda Türk lirası olarak sermayesi: 
Senesi 

1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

Sermayesi 

528 000 lira 
528 000 » 

1 320 000 » 
2 200 000 » 
2 200 000 » 

31 000 OOOÎsviçre 
frangı 

Tesisatı ibtidaiyesi 

2 098 000 lira 
2 920 000 » 
4 618 000 küsur lira 
5 582 000 lira 
6 467 000 » 

51 000 000 İsviçre 

frangına baliğ oluyor. Yani bunu arzedeyim. 
Tahvil ettiği paraları ayni zamanda hep iste

diği gibi altm kıymet esası üzerinden yükselti
yor. Görüyorsunuz ki yükselmiştir. 
Senesi Sermaye Tesisatı ibtidaiye 

1927 de 35 000 000 53 000 000 
1928 » 35 000 000 55 000 000 küsur 
1929 da 35 000 000 62 000 000 

Bundan sonra sermaye değişmiyor, yalnız te
sisatı ibtidaiye: 
1930 da 64 000 000 
1931de 71 000 000 
1932 » 73 000 000 
1933 » 76 000 000 küsur 
1934 » 77 000 000 » 
1935 » 78 000 000 
1937 » 87 000 000 

İsviçre frankı oluyor. Şu halde sermayesi 
35 milyonda kalmasına rağmen tesisatı ibtidai-

— 259 — 



î : 79 22-6 -1938 C : 1 
yesi 87 milyona baliğ olması arasındaki fark, 
avans olarak aldığı paralar demektir ki, bunda 
kasdi mahsus vardır. Çünkü 1926 mukavelesile 
sermaye getirmeği taahhüd ettiği halde serma
ye getirmemiş, avans almıştır, avansa istediği 
kadar faiz vermek imkânmı bulmuş ve o suretle 
de faiz vermekte devam etmiştir. Şimdi hulâsa 
olarak, bu okuduğum rakamların neticesi şu ol
maktadır. 

Şirketin İsviçre frankmm düşmesi neticesi 
olarak tesisatı ibtidaiyesinin kıymeti, bu günkü 
rayice göre, 25 milyon Türk lirasıdır, işte biz 
şirketle 25 milyon Türk lirası üzerinden hesaba 
oturduk. Fakat biliyorsunuz ki bu şirketle bu 
hesaba oturabilmemiz bizim için iki seneye mal 
olmuştur, iki sene mücadeleden sonra üç defa 
komisyon teşekkül etmiş, üç defa müzakereler 
devam etmiş ve inkitaa uğramıştır. Son gelen 
murahhası M. Sipesiyal ismindeki zat, dördüncü 
defa gelmiş, dört defa müzakereden sonra ne
ticeyi elde etmişizdir. 

Şimdi, şu halde hulâsa edersek; 25 milyon 
lira sermayesi olan bir imtiyazlı şirketle, Cum
huriyet Hükümetinin tasdiki ile imtiyazmm so
nuna 55 senelik bir müddet kaldığı ve raşa ta
rihine de yirmi iki sene müddeti mevcud olduğu 
halde bu pazarlığa girişecek kadar işi getirdik 
ve bunun neticesinde, lâyihada ve esbabı muci-
bede izah ettiğimiz gibi, İ l 800 000 liraya muta
bık kaldık. Bunun 800 000 lirası bir milyon 
küsur lira bedelinde olan ayniyat bedeli olduğu 
için. tesisatı ibtidaiye mukabilinde olan on bir 
milvon liradan ayrıdır ve onun bedeli mevcud 
addedilmek lâzımgelir. Bu on bir milyon lira 
da tamamen on bir milyon lira değildir. Bunu 
da arzedebilirim ki, şirketin inşaatta bulunan 
bir takım malzemesini avnen kabul ettik. Daha 
bir takım böyle ödenmesi lâzım gibi gelen he-
sabları vardır. Onları da terketmeğe mecbur 
oldu. Lâyihada kavid vardır. Tesisat kıymeti 
olarak hakikatte ödenen meblâğ sekiz milyon 
küsur liradır. Simdi bu hesabı burava kadar na
sıl getirdiğimizi tabiî hayretle ve dikkatle anla
mak istersiniz. Bu para su suretle hesab edil
mektedir : Bizim mevdanda gördüğümüz 528 000 
liradan başka ortada bir para yoktur. Fakat 
628 000 lirast mütareke senelerinde düveli itilâ-
fivenin emrü nüfuzu altmda bulunan istanbul 
Hükümetine tatbik edilen bir takım usullerin ne
ticesi olarak acık gösterilen bir paradır. 

Şimdi mütareke senelerinde gösterdiği bu 
açıkları bizim hak ve adalet namına ödememize 
veya sermaye olarak getirmiş olmasmı kabul 
etmemize imkân var mıdır (Hayır sesleri) Olma
ması lâzım gelir. Buna mukabil para değişiklik
lerinden dolayı 2 milyon küsur lirayı da kâr 
şeklinde ihtiyat kaydetmektedir. Sonra ilk mu
kavelede bir hüküm var. Mesarifi umumiye için 
iptidaî tesisat kıymetine % 15 zammedilmesi ka
bul edilmiş. Halbuki % 15 le kalmamış, ana şir

ket olan (Sofina) ya senede % 8 - 10 ayrıca da 
% 15 bir para kabul etmiş bunu da tesisatı iptida
iye parası olarak geçirmiştir. Hesaba oturduğu
muz vakit medenî insan olarak yaptığı mukave
lenin şekline nazaran değil, hak olarak ne iste
diğini sorduğumuz zaman cevab vermekten aciz 
kalmıştır. Bu suretle 25 milyon lira bu hesablar 
neticesinde sukut etmiştir. 

500 000 liralık daha bir para vardır bunu da 
kabul etmedik. Vaktile Gaz şirketi kaldırılıp 
elektrik tesis ettikleri vakit 500 000 lira belediye 
ile Şirket arasında hali münakaşada kalmış ve 
bu paranın şirkete aid olduğu iddia edilmiş, 
fakat neticede bu parayı Nafıa vekâleti şirkete 
terketmiş. Bu da sermaye olarak geçmiş. Halbuki 
bu 500 000 lira para da Büyük Millet Meclisine 
intikal etmiş, Büyük Millet Meclisine Nafıa ve
kâletinin dosyaları getirtilmiş, tedkik edilmiş.. 
Nafıa ve Dahiliye encümenlerinde müzakere edil
dikten sonra bu paranın şirkete aid olması lâ
zım gelmediğine dair kanaat ve temayül hâsıl 
olmuş.. Bu hususta kürsüden verilmiş bir karara 
tesadüf edemedik. Yalnız böyle bir hâdise ol
du. Bunun dosyasını Meclisten istedik, tedkik 
ettik. Neticede bu parada şirketin hakkı olma
ması lâzım gelir kararmı vererek bu 500 000 li
rayı da reddettik. Bu suretle inmiş olan pa
ralara mukabil kendisinden istediğimiz bir şey 
vardı. Şirketin tesisatının mukavele hilâfında 
kamilen bozuk olduğu ve bunlarm ıslah edilmesi 
lâzım geldiği ve bunun için para sarfedilmesi 
icab ettiği yolunda aramızdaki bir çok mukave
leler ve münakaşalar geçmişti ve Şirket buna 
yanaşmıştı. 

Beş, altı senelik fazlai varidatını tesisatm 
islâhma sarfedeceğini bize vaid etmişti. Müza
kere esnasında bunu da bir sened olarak kendi
sine söyledik, iddia ettik. Bunun üzerinde de 
beş milyon liraya mutabık kaldık. Diğer su
retle indirilmiş olan paralardan gayri beş mil
yon liranın da bu suretle indirilmesini kabul 
ettikten sonra, Fırkada ve Meclis kürsüsünde 
söylediğim üzere, halktan aldığı fazla para iddi
amız vardır. Hakikaten bu para meselesinde de 
uzun müzakere ve münakaşalarımız geçmiştir 

ve şirket bu noktada haklı olduğumuzu kabul 
etmiştir. Bunun için de bir milyon liraya muta
bık kaldık. Yani altı milyon lirayı, son tesbit 
ettiğimiz mikdardan tenzil ettirmeği kabul et
tirdik. Bu suretle 10 milyon liraya gelinmiş 
oldu. Şirket raşe müddeti gelmediği halde Hü
kümetin emrini, arzusunu yerine getirmekten 
mülhem olarak yapılan itilâfnameye mukabil 
bir adalet payı istedi. Biz de bunun için 1938 
bir kânunusaniden itibaren, işletme masrafı çık
tıktan sonra, bakiyesi bize kalmak suretile biz 
de kabul ederiz dedik. Nihayet 10 milyon kü
sur parayı 11 000 000 olarak kabul ettik. Bu 
suretle aramızda tam bir mutabakat hâsıl oldu. 

Şimdi buna mukabil menfaatimiz - ki asıl 

s 
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mühim olan nokta budur - bunu da arzedeyim. 

6 senelik hâsılatını okuyacağım. 
1933 te 5 175 000 
1934 te 5 140 000 
1935 te 5 253 000 
1936 da 5 212 000 
1937 de 4 944 000 

yani vasatı olarak 5 milyon liradır. Senelerdeki 
farkm sebebi her sene tarifelerde tenzilât yap-
tmnamızdandn*. Bunu prensib olarak koyduk. 
1937 senesinde bunun için 4 milyon 900 küsur 
bin liraya düşmüştür. Vasati olarak bugün 
5 000 000 lira varidat getirmektedir. Netice ve 
hulâsa bundan ibarettir. 

Arkadaşlarınım encümenlerde gösterdikleri 
alâka ve esbabı mucibe lâyihasında yaptıkları 
teşekküre karşı minnetle Müyük Meclise ve en
cümenlere teşekkür ederim. 

Yaptığımız vazife nihayet sizindir. (Alkış
lar). 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
delere geçilmesini reyinize arzedeceğim. Maddele
re geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Maddelere geçilmiştir. 

İstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatmm 
satm alınmasına dair mukavelenin tasdiki 

hakkında kanun 
MADDE 1 — istanbul Türk Anonim Elek

trik Şirketi imtiyaz ve tesisatmm satm alınma
sı hakkında Nafıa vekâletile Şirket murahhası 
arasnda 23 mayıs 1938 tarihinde imza ve teati 
edilmiş olan bağlı mukavelename ve merbutları 
tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — îşbu satm alma mukavelena
mesi damga resimlerinden muaf olduğu gibi bu 
mukavelenamede Hükümete aid olduğu gösteri
len bütün vergilerle resim, harç ve masraflar ve 
bu vergilerin munzam kesirleri, mukavelename
nin 24 ncü maddesi mucibince tasdikinin tamam
lanması şartile aranmaz. 

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

MADDE 3 — İstanbul Elektrik şirketinin 
Anadolu yakasındaki tesisatında kullanılmak 
üzere gümrük resminden muaf olarak getiril
miş olan malzemeden her ne suretle olursa ol
sun tahsis edildikleri yerlerden gayri yerlerde 
kullanılmış olan malzemenin gümrük resminden 
muafiyeti kabul edilmiştir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin icra

sına Maliye, Nafıa, Gümrük ve inhisarlar vekil
leri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Bundan evvelki lâyihaya rey vermeyen var 
mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

9 — İstanbul Elektrik işleri umum müdürlü
ğü teşkilât ve işletmesi hakkında kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1109) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Encümen lâyihanın müstacelen müzakeresini 
teklif etmektedir. Müstacelen müzakeresini re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün 
teşkilât ve işletmesine dair kanun 

MADDE 1 — Satm alman İstanbul Elektrik 
şirketi tesisatmm idare ve işletilmesi için hükmî 
şahsiyeti haiz ve (İstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğü) adile Nafıa vekâletine bağlı bir 
idare kurulmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu idarenin vazifeleri : 
Satm alma mukavelesindeki şartlara göre 

tesellüm muamelesini yapmak; 
Satm alma mukavelesinin temin ettiği hak 

ve menfaatleri istifa ve tahmil ettiği vecibeleri 
ifa etmek; 

İstanbul un* Rumeli, Anadolu yakalarile civa
rında ve adalarda elektrik kudreti tevzi etmek 
üzere elektrik tesisatmm tanzim, ıslah, tevsi ve 
tadiline ve işletmesine hadim bütün muamele 
ve teşebbüslerde bulunmaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmitşir. 

MADDE 3 — Halen tatbik edilmekte olan 
tarifelerin ve idare ve işletme ve tesise müteal
lik usul ve esasların icabma göre usulü daire
sinde tadil ve tebdiline Nafıa vekili salahiyet
lidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

[1] 278 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdür uhdesinde bu
lundurduğu vazife ve hizmetleri ve girişeceği ta-
ahhüdleri Nafıa vekilinden alacağı direktif da
hilinde ifa eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — İstanbul elektrik işleri umum 
müdürlüğü ticarî usullere göre işletilir. Muame
leleri arttırma, eksiltme ve ihale ve muhasebei 
umumiye kanunlarına ve Divanı muhasebatın 
vizesine tâbi değildir. 

Memurin, maaş ve Devlet memurları maa-
şatmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanunla
rın hükümleri bu idare memurları hakkmda 
tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Her takvim senesinin hitanım
dan itibaren altı ay içinde idarece usulü daire
sinde bir bilanço tertib edilerek tedkik edilmek 
üzere bir nüshası Divanı muhasebata tevdi edi
lir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Divanı muhasebatça bilanço 
hesabât kayidlerile tatbik ve muhtevi olduğu 
makbuzat ve sarfiyat muameleleri idarenin mev-
cud usul, nizam ve kararlarına uygun olub ol
madığı araştırılmak suretile tedkik olunur. 

Tedkaikatm hitamında bilanço Divanı muha
sebattan tanzim edilecek bir raporla birlikte Bü
yük Millet Meclisine takdim olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — istanbul Elektrik şirketinden 
alman menkul ve gayrimenkul emval, eşya, alât 
ve edevat ve sair kıymetlerin müfredat itibarile 
bir defteri tanzim olunur. Bu emvalin kıymetleri 
yekûnu ile mevcud mütedavil sermaye umum 
müdürlüğün sermayesini teşkil eder. 

BAŞKAN"— Maddeyi kabul edenler ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

B . E . M . M . RAIP KARADENİZ (Trab
zon) — Dokuzuncu maddede bir tashih yaptık. 
O tashih şeklinde okunmasını rica ederim. 

MADDE 9 — Umum müdürlüğün istifa ede
ceği her türlü varidattan: 

A) idare ve işletme ve sair bilûmum mas
raflar; 

B) Belediye hissesi; 
C) Mubayaa taksitleri karşılığı olarak Hazi

neye tevdi edilecek mebaliğ; 

D) Tecdid akçeleri; 
Çıkarıldıktan sonra geri kalan safî hâsılatın 

yüzde onu fevkalâde masraflar ile kâr ve zarar 
hesabmda vukuu melhuz açığı karşılamak üzere 
ihtiyat akçesi olarak indirilir ve mütebakisi te
sisatın ıslah ve tevsiine sarfolunur. 

Islah ve tevsiat işleri tamamen bittikten son
ra kalan mebaliğ istanbul şehrinin imarma Hü
kümetçe tahsis edilmek üzere ihtiyata almır 

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

MADDE 10 — İşletmenin belediyeye devrine 
kadar tesisatm ıslah ve tevsii için celbedilecek 
her türlü malzeme, makine, alât ve edevat ve 
kablolar gümrük resminden muaftır. 

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

MADDE 11 — İstanbul elektrik işleri umum 
müdürlüğüne aid mallar Devlet malı hükmün
dedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimme
tine geçirenler veya her ne suretle olursa olsun 
suiistimal edenler Devlet malları hakkmda ika 
olunan bu gibi cürümlere terettüb eden takibat 
ve cezalara tâbi tutulurlar. 

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

MADDE 12 — Umum müdür Nafıa vekilinin 
inhası üzerine müşterek kararname ile, diğer 
memur ve müstahdemler Nafıa vekili tarafmdan 
tayin olunurlar. 

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

MADDE 13 — İstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğünün memur ve müstahdemlerinin kad
rosu Nafıa vekili tarafmdan tesbit olunur. 

BÜTÇE E. M. M. RAİP KARADENİZ (Trab
zon) — Bu 13 ncü maddenin sonuna Hüküme
tin teklifindeki son fıkra ilâve edilecektir. Yani 
«tesbit olunur» kelimesinden sonra «ancak işlet
menin ihtiyacı için Umum müdür lüzumu kadar 
muvakkat müstahdem kullanabilir» olacaktır. 

BAŞKAN — İlâvesi yapıldı. Maddeyi bu su
retle reye arzediyorum. Kabul edenler .. .Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — istanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğü dahilî muamelelerinde, eşhas ve mü-
essesat ile münasebetlerinde hususî müesseseler 
ahkâm ve kaidelerine tâbidir. Memur ve müs
tahdemleri hakkında da ayni ahkâm caridir. 
Bunlar hakkında memurin muhakemat kanunu 
tatbik edilmez. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — İstanbul elektrik işleri umum 
müdürlüğünün fennî veya idarî işlerinde çalış
tırılmak ve hizmet müddetleri azamî beş yıl ol-
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mak kaydi ile lüzum görülecek yabancı müte
hassısların celbine ve bunlarla mukaveleler ak
dine Nafıa vekili mezundur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — İstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğü kadrosunda istihdamlarına Nafıa 
vekilince lüzum görülecek maaşlı Devlet me-
murlarile Nafıa vekâletine bağlı idareler me-
murlarmm işletmenin İstanbul belediyesine dev
ri tarihine kadar bu idarede geçecek olan hiz
met müddetleri yalnız terfi haklarına müessir 
olmak üzere mensub oldukları idareler kanun
ları hükümlerine göre hizmet müddetlerine ilâ
ve olunur. 

Kezalik Nafıa vekâleti veya bu vekâlete bağ
lı idareler memurlarından lüzum ve zaruret gö
rülenlerin bu idarede muvakkaten veya vekâ
leten istihdamları caizdir. Bu suretle istihdam 
edilecek olanlar kadro maaşlarını mensub ol
dukları idarelerden almakla beraber muvakkat 
veya vekâlet suretile istihdam edildikleri 
müddetçe kendilerine ayrıca Nafıa vekâletince 
tensib edilecek mikdarda yevmiye veya vekâlet 
ücreti verilir. Bu ücretler Elektrik işleri umum 
müdürlüğü bütçesinden tediye olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Umum müdürlüğün devrala
cağı gayrimenkullerin devir ve tesciline aid 
muameleler ve evrak damga resmine ve diğer 
resim ve harçlara tâbi değildir. Elektrik cereya
nının açılması, kesilmesi veya arıza hakkında 
aboneler tarafından Umum müdürlüğe yapıla
cak müracaatlar yazı ile olduğu takdirde dam
ga resminden muaftır. 

Umum müdürlüğün kazanç vergisi bu vergi
ye tâbi kârınm % 12 si nisbetinde alınır. 

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

MADDE 18 — İstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğünün deruhde ettiği hizmetlerin ifası
na muktazi arazi ve arsalarla binalar belediye
lerce yapılacak istimlâk hakkındaki kanun hü
kümlerine göre istimlâk olunur. 

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

MADDE 19 — Umum müdürlük uhdesinde 
bulundurduğu bütün tesisat ve teferruatı ve 
mağaza mevcudlarmı 1 - 1 - 1944 tarihinden ev
vel olmamak üzere İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile İstanbul belediyesine devreder. Bu takdirde 
devir tarihinden itibaren İstanbul Elektrik şir
ketinin bakiye mubayaa taksitleri karşılığı va
delerinde İstanbul belediyesince Hazineye yatı
rılır. 

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

MUVAKKAT MADDE — İstanbul Elektrik 
şirketinin satm almmasmdan evvelki zaman 
zarfmda mukavele ve şartnamesine uygun ol-
mryan bazı muamelelerini Hükümete ihbar et

miş ve bu ihbarları sabit görülmüş olanlara İcra 
Vekilleri heyeti kararile Umum müdürlük hâ
sılatından tesviye edilmek üzere münasib görü
lecek ikramiyeler verilir. 

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

MADDE 20 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 21 — Bu kanunun tatbikma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle 
tasvibinize arzediyorum. 

Bundan evvelki lâyihaya rey vermiyen var 
mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

10 — Kütahya mebusu Mehmed SomerveNa-
şîd TTluğun, muamele vergisi kanununun 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun tek
lifi ve İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (2/76) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstacelen müzake
resini teklif ediyor. Reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Müstacelen mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun 

MADDE 1 — 10 - V -1934 tarih ve 2430 sa
yılı muamele vergisi kanununun ikinci madde
sine aşağıdaki «P» fıkrası ilâve edilmiştir: 

F) Tezyinat makamında kullanılan üzeri re
sim ve nakışlarla işlenmiş vazo, tabak, saksı, ve 
emsali Kütahya tipi çini imal eden sınaî müesse
seler (münhasıran bu işlerinden dolayı), 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

[1] 273 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya Ma

liye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

11 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifeleri
ne dair olan 2443 sayılı kanuna ek kanun lâ
yihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (î/1103) [1] 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstaceli
yetle müzakeresini istemektedir. Reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Nafıa vekâleti teşkilât kadrosunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun * 

MADDE 1 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve 
vazifelerine dair olan 2443 sayılı kanunun 28 nci 
ve 2799 saydı kanunun 7 nci maddelerine bağlı 
cetvellere dahil memuriyetlerden bu kanuna 
bağlı (1) sayılı cetvelde yazılı olanların derece 
ve maaşlar cetvelde gösterildiği üzere değişti
rilmiştir. 

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

MADDE 2 — 2865 sayılı kanunun 1 nci mad
desine bağlı cetvelin Nafıa vekâletine aid kıs
mı bu kanuna bağlı (2) sayılı cetvelde gösteril
diği üzere değiştirilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

12 — Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 
lira tahsisi ve bunun için gelecek senelere ge
çici taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi hak

li] 277 sayılı "basma/yazı zabtın sonundadtr. 

kındaki 3132 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve Nafıa, îktısad ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1020) [1] 

BAŞKAN — Encümen bunun da müstace-
len müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda mü-
talea var mı? 

HALİL MENTEŞE (îzmir) — Arkadaşlar, 
mevzuu müzakere olan lâyiha, Hükümetin ikti
sadî kalkmma için aldığı geniş tedbirlerden su 
programmm süratle tahakkukuna taallûk eden 
kısmı ihtiva ediyor, ilk teklifin sularm tanzi
mine taallûk etmesinde büyük bir isabet vardır. 
Zira iktisadî kalkınmanın en feyizli ve seri neti
celerini, sularm bir an evvel tanzimi ve onları, 
etrafına refah ve saadet yayan bir İska ve kanal 
vasıtası haline getirmek temin edecektir. Yal
nız lâyiha bu işin süratle tahakkukunu istihdaf 
ettiği halde Bütçe encümeni buna bir fren koy
mak istemiş ve Ziraat bankasmm çıkaracağı 
tahvilâtın senelik mikdarmı 7 milyon lira ola
rak tahdid etmiştir. Ben bu tahdidde bir faide 
tasavvur edemiyorum ve esbabı mucibede bunu 
muhik gösterecek bir mütalea görmüyorum. 
Eğer bir mahzur tasavvur ediliyorsa esasen tah
vilât, en büyük kredi müessesemiz olan Ziraat 
bankasınca çıkarılacaktır. Eğer bunda iktisadî 
bir mahzur varsa Ziraat bankasınca çıkarılacak
tır. Eğer bunda iktisadî bir mahzur varsa Zi
raat bankası elbette nazarı dikkate alır. 

Diğer taraftan Maliye vekili kefalet ettiği 
için, Hükümetin müsaadesile yapılacak demektir. 
Eğer malî bir mahzur varsa onu da, elbette, Ma
liye vekâleti nazarı dikkate alır. 

Ben bir mahzur görüyor ve bunu izah etmek 
istiyorum: 

Bu işin süratle yapılması için 30 milyon lira 
kâfi bir para değildir. Muahharan daha bir kaç 
30 milyon liralık tahsisat kabul etmek zarureti
ne düşeceğiz. Bu işi süratle bitirmek için bu 
para ile hangi sularımızın tanzim edileceği 
evvelemirde tesbit edilib de bunun beynelmilel 
rekabete, teknik ve malî kabiliyet gösteren yer
li ve ecnebi müteahhidlere arzedilmesine ve bu 
işin bir an evvel tahakkuk ettirilmesine çalışma
lıyız. Bu suretle işe başlandıktan sonra bunu 
niçin yedi milyon liraya hasredelim. Eğer ikti
sadî mahzur varsa bunu, tahvilâtı çıkaran mü
essese nazarı itibare alacaktır. Binaenaleyh bu 
mikdarı bir haddi kanunî ile takyid etmekte hiç 
bir fayda görmüyorum. 

Bilâkis işin süratle intacı bakımından işi 
ağırlaştırmak neticesinden başka hiç bir şey bu
lunmuyor. Sonra bu vesile ile bir ciheti Hükü
metin ve bilhassa Nafıa vekili arkadaşımın na
zarı dikkatine arzetmek isterim. Diğer bir ve-

[1] 279 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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sile ile de söylediğim gibi, bu kalkmma isle-/ 
rinde artık ferdî enerjiyi de toplu olarak Devlet 
enerjisi yanmda sevkedecek tedbirleri almalı
yız. Bu su işleri iğin başka memleketlerde, hal
kın kendi teşriki mesaisile ve kendi müşterek 
işlerini . müşterek mükellefiyetlerle yapacak, 
kendi mmtakalarrna aid olan su işlerini idare 
etmek üzere hususî bir takım şirketler kurul
maktadır ve kanun onlara şahsiyeti hükmiye 
verir. Onların bu işleri tahakkuk ettirmesi için 
bir takım hususî müeyyideler bahşeder., Meselâ 
Fransada assosiasyon sendikal dedikleri şirket
ler vardır ki, kanunun tesbit ettiği bir mmtaka 
halkı kendi mmtakalarmdaki çayları temizle
mek, bataklıklara meydan vermemek, ufak su 
işlerini tanzim etmek ve saire ufak su işlerini 
görmek için halkm muayyen bir mikdan bir şir
ket kurmağı arzu ettiği zaman kanun bu şirketi 
mevcud farzeder ve şahsiyeti hükmiye verir ve 
o mmtakada bulunan halk o şirkete girer ve 
onun işinden mütevellid masraf ve külfetlere ta
hammül ederler. Bu suretle Fransada 2 bin kü
sur assosiasyon sendikal kurulmuştur ve böyle
ce Devlet büyük işleri tanzim ederken halk da 
bu suretle, ufak mahiyette olmak üzere, toplu 
olarak kendi mmtakalarmdaki işleri yaparlar. 
Fakat su meselesi yalnız Fransaya aid değildir. 
Felemenk gibi bütün bütün su işleri için büyük 
tesisat yapmış memleketler olduğu gibi diğer 
memleketler de vardır. Onun için onların mev
zuatı tedkik edilerek, memleketin şeraitine en 
uygun bir usul tahtında bu şirketlere bir an ev
vel vücud verecek kanunî tedbirleri, bir an ev
vel almamız lâzımdır. Bunu Nafıa Vekili arka
daşımızın ve Heyeti celilenin nazarı dikkatine 
arzediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Arkadaşımız Bütçe encümeninin koy
duğu tahdidatın yerinde olmadığını ifade bu
yurdular. Asıl kanunda, 31 milyon lira, su iş
leri için menabii fevkalâdeden karşılanmak üze
re, tahsisat verilmiş bulunuyordu ve bu tahsisa
tın sarf müddeti olmak üzere 5 sene tayin edil
miş ve her sene sajfedilecek mikdar 6 milyon 200 
bin lirayı geçmeyecektir denilmişti. 

Birinci sene içerisinde Nafıa vekâleti gerek 
teknik kabiliyeti ve gerekse işlerin icab eylediği 
vesait bakımından 6 milyon 200 bin lirayı bile 
sarfedememiştir. Ancak 4 milyon 200 bin lira ka
darını sarf etmiştir. Onun için biz, teknik vesait 
bakımından, sarf edilemeyecek olan bu paranm 
defaten tahvilât çıkartmak suretile teminini bi-
lüzum gördük ve azamî ne olacak senelik sarfi
yat dedik... 7 milyon lirayı geçmez, dediler. Biz 
de 7 milyon lira olarak tahdid ettik. Onun için 
Bütçe encümeni bu tahdidle işlerin tabiî cereya
nına uygun bir hüküm koymuş ve lüzumsuz tah
viller çıkarmağa meydan bırakmamıştır. 

Arkadaşımın diğer şirketler tesisine aid mü
lâhazaları, Bütçe encümenine taalluk etmez. Yal

nız, biz, Hükümet elile başarılması ile bu işin 
daha kolaylıkla ve buna lâzım olan paranm her 
türlü bütçe kuyudatından ari olarak, bir banka
nın temin edeceği kolaylığı göstermek bakımın
dan, kanun lâyihasını müzakere etmiş ve icab 
eden kayidleri de koymuş bulunuyoruz. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Mazbata mu
harriri arkadaşımızın verdiği izahattan anlıyo
rum ki bu iş emaneten idare edilecek, yani Na
fıa vekâleti tarafmdan bizzat yapılacak bir iş 
olmak üzere almmıştır ve Nafıa vekâletinin de 
elindeki vesaitle bu iş için sarfedeceği mikdar, 
evvelce sarfettiği 4 milyon küsur ile yedi mil
yon oluyor, bendeniz diyorum ki bu işi süratle 
tahakkuk ettirmek, memleketin menafii hayati-
yesinden olduğu için, çok lâzımdır. Bu otuz mil
yon tahsisatla hangi sular yapılacaksa, bütün su
ları bununla yapmağa imkân yoktur, belki 300, 
belki 500 milyon ister, bu tahsisatla yapılacak su 
işleri ne ise bir an evvel bunların keşif ve puan
ları yapılsın, bunlar bittikten sonra bütün iş 
beynelmilel rekabete arzedilsin, teknik ve fi
nansman kabiliyeti olan ecnebiler de iştirak et
tirilerek iş bir an evvel tahakkuk ettirilsin, 
maksadım budur. Onun için bu yedi milyon 
haddi kanuna koymakta hiç bir faide yoktur. 
Çünki arzettiğim gibi indirmek, çıkarmak, hep
sini birden plase etmek meselesi Maliye vekâ
leti ile Ziraat bankasının kararlan ile olacaktır. 
Binaenaleyh kanunda bunu had ile takyid et
menin mahzuru vardır, faydası yoktur. Çünkü 
mazbata muharriri arkadaşımızın zihniyeti gibi 
bu iş Nafıa vekâletinin vesaitile ve Nafıa vekâ
leti tarafmdan emaneten idare edilecektir. Ar
zettiğim gibi bu işi bir an evvel bitirmek için 
yapılacak şey, her şeye takdimen, pratik olarak 
bitirilsin. Onları daha evvel beynelmilel reka
betlere arzedelim. Ecnebi ve yerli müteahhid-
ler varsa 30 milyon liralık inşaat hep birden 
mevkii icraya konsun. İş metod meselesidir. 
Bahsettiğim gibi bu, emaneten çikanlıb beynel
milel rekabet sahasma arzedilirse daha iyi olur. 
Bu noktai nazarım kabul edilecek olursa tah
dide lüzum yoktur, esasen Hükümet de bu tah
didi koymamıştır. 

MALÎYE V. FÜAD AĞRALI (Elazığ) — 
Su hakkmda çıkardığımız kanunda, bu tahsis 
edilen 31 milyon liranm hangi nehirlere, hangi 
su işlerine tahsis edildiği birer birer tadad edil
miştir. Binaenaleyh Halil Menteşe arkadaşımı
zın endişelerine mahal yoktur. Yani hangi su
lara aid olduğu tasrih edilmiştir. Bütçe heyeti 
umumiyesinde arzettiğim ve mazbata muharri
rinin de söylediği gibi keşifleri yapılmış, olan
lara bu sene 4 milyon liraya yekm sarfiyat 
yapılmıştır. 

Kanunun tadat etmekte olduğu diğer nehir 
ve sularm keşif ve projelerinin muntazam yapıl
makta olduğunu arzetmiştim. Daha ziyade taf-
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silât istenilirse vekili aidi verebilir. Fakat müs
terih olsunlar ki kanunun işaret ettiği keşif ve 
projeler yapılmakta ve muntazaman münakaşa 
ve ihaleye çıkarılmaktadır. Karşılığı fevkalâde 
membalardan elde edildikçe para ile itfa edile
cek olan bu tahsisatın, Hükümetten her sene 2 - 3 
milyon lira yardım gören Ziraat bankasınca 
finansiye edilmesini, işin daha suhuletle ve gü
zel başarılmasını istihdaf ettiğimizden dolayı ora
ya verdik ve evvelce tesisatm, Nafıa vekâletince 
ve işletmenin de Ziraat bankasınca yapılmasını 
düşünmüşken sonradan, Ziraat bankasının işlet
meğe bile kâfi elemanları olmadığından bunu 

dahi başaramıyacağmı anladık, bu işin Nafıa 
vekâleti tarafmdan tedvir edilmesini tasvib et
tik. Proje ve pilânlar yapılmıştır, binaenaleyh 
işi dar fikirle yürütmek mevzubahs değildir. 
Sarfedileceği yerler tesbit edilmemişdirde bu 
tahsisatı şimdiden alalım fikri bizde mevcud de
ğildir. Emniyet buyurunuz. Nerelere sarfedilece
ği tesbit edilmiştir. Projeleri, keşif leri yapılmakta
dır. Bu mikdardan fazla sarf ma ne teknik ne de 
malî noktadan imkân yoktur. Bunun için konu
lan mikdar yerinde görülmüştür. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
lere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
miştir. 

Son reye arzedilen lâyihalara rey vermeyen 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranm su
reti temini hakkmda kanun 

MADDE 1 — Muhtelif su işleri için 3132 sa
yılı kanunla sarfma mezuniyet verilen 31 mil
yon liradan şimdiye kadar sarfedilmeyen kısmı 
1938 malî yılı bidayetinden itibaren Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından açılacak 
kredi ile temin olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr 31 milyon liradan 
şimdiye kadar sarfedilmeyen kısma tekabül ede-
cak mikdarda banka tarafından çıkarılacak tah
villerin itfasma ve kuponlarmm tediyesine kefa
let etmeğe Maliye vekili mezundur. 

Ancak bankanm bir sene içinde çıkaracağı 
tahvil mikdarı 7 milyon lirayı geçemez. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 3132 numaralı kanunun hüküm
lerine göre inşaatı hitam bularak işletmeğe açı
lacak olan sulamaların sulama ücretlerine aid 
tarifeleri Nafıa, Maliye ve Ziraat vekâletleri ta
rafından müştereken tesbit ve icra Vekilleri 
Heyetinin tasdikile tatbik mevkiine konulur. 

İşbu tarifeye göre Nafıa vekâleti İşletme 
idaresince tanzim ve Maliye vekâletine verilecek 

cetvellere göre sulama ücretleri mezkûr vekâlet 
tarafmdan tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan tahsil ve hususî bir hesaba kaydolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Toplanan sulama ücretleri va
ridat bütçesinde sulama varidatı namile açıla
cak bir fasla varidat ve Nafıa vekâleti bütçesin
de açılacak hususî bir fasla da tahsisat kaydo
lunur. Tesisatm işletilmesi, daimî bakımı, tamir 
ve tevsii gibi işlere aid masraflar bu paradan 
ödendikten sonra geri kalan kısmı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankasmca açılan kredinin 
itfasma tahsis olunur. 

Bu bakiye, kredinin itfasmı temin etmediği 
takdirde bankaya her sene vuku bulacak tediye 
mikdarı ve bu tediyenin şekli Maliye vekâletile 
banka arasmda ayrıca tesbit olunur. Ancak her 
sene bu kredileri ödemek üzere ayrıca Maliye 
bütçesine konacak mikdar 3 milyon lirayı geçe
mez. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Hükümetten iş kanununa ek kanun lâyihası 
namile bir lâyiha gelmiştir. İş kanununu vekâlet
lerle karşılıklı encümenlerle Bütçe encümenin
den seçilen üçer azadan müteşekkil muhtelit bir 
encümen müzakere etmişti. Bu ek kanun lâyi
hasının da ayni encümende müzakeresini reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Bir de, matbuat kanununun bazı maddeleri
nin değiştirilmesine aid kanun lâyihası vardır. 
Matbuat kanunu evvelce Adliye ve Dahiliye en
cümenlerinden müteşekkil muhtelit encümende 
müzakere edilmişti. Bunun da ayni encümen
de müzakeresini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MALÎYE VEKÎLÎ PUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Arkadaşlar, gayrimübadil işlerinin tasfiyesi 
hakkmda Hükümetçe düşünülen ahkâmı havi 
proje Büyük Meclise takdim edilmiştir. Maliye 
ve Bütçe encümenlerine havale edilmiştir. Bu, 
bir. 

Bir de Hükümetten taksitle mal alan vatan
daşların gördükleri sıkıntıdan dolayı bunlar 
hakkında tecile müteallik bazı ahkâmı ihtiva 
eden bir lâyiha yine Büyük Meclise takdim edil-
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miş, Maliye ve Bütçe encümenlerine havale edil
miştir, İM. 

Bir de sinema ve tiyatrolardan alman resim
lerin tahfifine aid bazı ahkâmı havi bir proje 
vardır. Bu da Maliye, Dahiliye ve Bütçe encü
menlerine havale edilmiştir. 

Tatil zamanmm yaklaşmış olması itibarile 
eğer tensib buyurulursa bu encümenlerin hepsi 
müşterek bir encümen halinde yani Maliye, Da
hiliye ve Bütçe encümenleri biliştirak bu kanun
ları çıkarmalarına müsaadenizi rica edeceğim. 

BAŞKAN — Maliye vekili, bu lâyihaların, 
havale edildiği encümenlerin birleşmesile teşek
kül edecek bir muhtelit encümende, müzakerele
rini rica ediyorlar. Bu teklifi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Son lâyihaya rey vermeyen var mı Rey top
lama muamelesi bitmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum : 
izmir vilâyeti turistik yollarmm inşası hak

kındaki kanun lâyihasına (286) zat rey vermiş
tir. Muamele tamamdır. Kanun (286) reyle ka
bul edilmiştir. 

Damga resmi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler ek
lenmesi hakkındaki kanun lâyihasına (273) 
zat rey vermiştir. Muamele tamamdır. Binaen
aleyh kanun (273) reyle kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükü

meti arasmda münakid muhadenet ve teşriki me
sai muahedenamesinin temdidi hakkındaki pro
tokolün tasdikma dair kanun lâyihasına, lâyihayı 
kabul etmek suretile (274) zat rey vermiştir. Bi
naenaleyh kanun (274) reyle kabul edilmiştir. 

İstanbul Elektrik şirketi imtiyazı ile tesisa
tının satm almmasma dair mukavelenin tasdiki 
hakkındaki kanuna lâyihasına lâyihayı kabul su
retile (257) zat rey vermiştir. Binaenaleyh ka
nun (257) reyle kabul edilmiştir. 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğü
nün teşkilât ve işletmesine dair kanun lâyihası
na, lâyihayı kabul suretile (250) zat rey ver
miştir. Binaenaleyh kanun (250) reyle kabul 
edilmiştir. 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesi
ne bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihasına, 
lâyihayı kabul suretile (242) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun (242) reyle kabul edilmiş
tir. 

Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın 
sureti temini hakkındaki kanun lâyihasına, lâ-
^hayı kabul suretile (230) zat rey vermiştir. 
Binaenaleyh kanun (230) reyle kabul edilmiş
tir. 

Cuma günü 15 te toplanmak üzere 
tatil ediyorum. 

Kapanma saati : 18,30 

celseyi 

»•»-« 

îzmir vilâyeti turistik yollarmm inşası hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanım kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Bsad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Aza ı adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 286 

Kabul edenler : 286 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 107 

MünJıalJer : 6 

[Kabul edenler] 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 

Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

Nuri Gök tepe 
Balıkesir 

Cemal Esıener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
tsmail Hakkt Uzunçar-
şılı 
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örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
.Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

B&ycund 
Halid Bayrak 
İhtan Tav 

Büeoik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin= Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çonktrt 
Hatice özgener 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asrnı Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
tlyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
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İsmail Kemal Alpsar 
Münür Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Meedi Boysan 

Elâmğ * 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fcrat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmeıı 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
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Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümü§ane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
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 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Seracoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

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

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 

Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayrı Tan 
tbrahim Drblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. AH Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Tîessam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid üluğ 
Ömer Dinç 
Keceb Peker 
Vedit Uzgören 
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Malatya 

Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
61. Osman Koptagel 
Mahmud Nadim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 

Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
îsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
îbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
îsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 

Hüsnü Konay 
Nâzmı Poray 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

(Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
îzzet Ulvi Aykurd 

Ankara 
Aka Gündüz (îzinli) 
Dr. Taptas 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Mendere 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
îbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
îsmet E eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Edirne 
Faik Kaltaldnran 

Şeref Aykut 
Elâzığ 

Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumiu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 
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Gûmüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Bidem 
Salâh Cimeoz 
Ziya Karamursal 

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

Kar8 
Fuad Köprülü 
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Kastamonu 

İbrahim Orantay 
Şerif îlden 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

. Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 

Malatya 
İsmet inönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (î. Â.) 
Faik Kurtoğlu (Bakan) 
Kani Kara Osman 
Refik ince 
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Mara§ 

Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Osman Dinçer 

Niğde 
Cavid Oral 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgoz 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran (R.V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Sırrı Day 

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

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragrb özdemiro§lu 

»m<* 

Damga resmi kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Aza L adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler r 0 
Reye iştirak etmeyenler : 120 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Ankara 

Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 

Rasih Kaplan 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
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örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Sabiha Gokçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatiee özgener 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 

Nabi Rıza Yıldırım 
Denizli 

Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Haydar Rüştü öktem 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet İşık 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev ûemirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şük.TÜ Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 

Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

içel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Refet Bele 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Aranan 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

.İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
The. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehıned Seyf eli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
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Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
öl . Osman Koptagel 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Faik Kurtoğlu 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Mara§ 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

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

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 

î : 79 22-6-
Muş 

Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Dr. Asım Sireİ 
Memed Ali Yürüker 
Memed öüneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damar Ankoğlu 
Esma Nayman 
öl . Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 

1938 C : 1 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
ismail Hakkı Veral 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
öl . Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Sabiha öörkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir 

Tokad 
öalib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik öenea 

Trabzon 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı öedik 

Urfa 
01. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

izzet Ulvi Aykurd 
Amasya 

Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka öündüi 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Yahya öalib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Mazhar Cermen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
tbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asnr Us 
Hasan Cavid 

Çorum 
ismet Ekeı 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Tahsin Berk 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
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İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Haindi Deniz-
men 
Ali Hana Tarhan 
(Bakan) 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Küstü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım înanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 

î : 79 22-6-
tbrahim Grantay 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli. 
ibrahim Dıblan 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 

Malatya 
ismet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1 A.) 
Kani Karaosman 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Kemal Kusun 

1938 C i l 
Nuri Uraî 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Rıza Erten 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Meliha Ulaş 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
ismail Müştak Mayakoi) 
Memet Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Rasim Basara 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
ibrahim Arvas 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 

Türkiye Cumhuriyeti ile Afganistan Hükümeti arasmda münakid muhadenet ve teşriki mesai 
muahedenamesinin temdidi hakkmdaki protokolün tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza »dedi : 399 

Reye iştirak edenler : 276 
Kabul edenler : 276 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : n 7 
Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Afyon Kardhisar 

Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 

Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 
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Balıkesir 
Cemal Bsener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 

î : 79 22-6-
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye Öniz 
Rüştü BeMt 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

1938 C : 1 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmez 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin İnankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Refet Bele 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim üemiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Güntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 

Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Âli Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
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Vedit Uzgören 
Malatya 

Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

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

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündü, 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C. 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
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Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkm 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

[Reye iştin 
Aydın 

Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

L938 0 : İ 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Sürd 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 

etmeyenler] 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 

Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Ref et Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya , 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön-
gören 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
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Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Halil Etem Eldem 
Hamdi Gürsoy 
Salâh Cimeoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gi. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 

Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
tbrahim Grantay 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif tiden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Receb Peker 

Malatya 
îsmet inönü 
Mahmud Nedim Zabeı 

2938 G : 1 
Manisa 

Dr. SaimUzel (I. A.) 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Muğla 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Mehmed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gİ. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Mehmed Emin Yurdakul 

Zonauldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 

îstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatmm satm almmasma dair olan mukavelenin tasdiki 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm -
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 257 

Kabul edenler : . 257 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : o 
Reye iştirak etmeyenler : 136 

Münhaller : 6 

lKabul edenler] 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 

Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
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Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe tnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
M. Aibdülhalik Renda 

Çoruh 
Akif Akyüz 

Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
îhsan Kurtkan 
Tlyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin înankur 
Fikri Mutlu 
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 

İzmir 
Benal Arıman 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

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

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 

Nuri Tama'ç 
Tahsin Coşkan *•:• 
Veled îzbudak ! 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
îbrahim Dıblan 
îbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekiri 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytaç 
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Emrulîah Barkan 
61. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yağar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
îrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Tücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınm 
ismail Çamaş 

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

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Ulvi Ayjmrd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka. Gündü 
Dr. Taptas t 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydm 
Adnan Menderes 
Dr. Mazbaç Germen. 

Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

BÜecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
İsmail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Dr. Mustafa Bengisu 
Çankırı 

Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arrkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Remzi Güreş 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 
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Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

tzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

t : 79 22-6-
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
İsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabeı 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Dr. Saim Uzel (1. A.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik İnce 

1938 O? I 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 

Muğla 
Yunus Nadi 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Güneşdoğdu 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
İsmail Müştak Mayakou 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 

Yan 
İbrahim Arvas 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 

* • » 

İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğü teşkilât ve işletmesi hakkındaki kanuna verilen 
reylerin neticesidir. 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisaı 
Ali Çetinkaya 
Bere Türker 
Cemal Akçın 

Aza adedi t 399 
Reye iştirak edenler : 250 

Kabul edenler : 250 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 143 
Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

— 2 r 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 

re — 

Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 



Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Nuıııan Aksoy 
Easıh Kaplan 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 
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Çankırı 

Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

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

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

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
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Gazi Anteb 

Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
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 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

Memed Nazif öirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Aihmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
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Malatya 

Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

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

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
irfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 

Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Kuşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğiu 

Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Stvas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Nâzım Poroy 

Süreyya Tevfik Geücâ 
Trabzon 

Seniha Hızal 
Sırn Day 
Süleyman Sırn Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

izzet Ulvi Aykurd 
Amasya 

Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 

Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâznn Özalp (Bakan) 
Hayrettin Karan 
örge Evren 

Bayaztd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çanktrt 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özene, 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan)' 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
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Giresun 
Hakla Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

CHimü§ane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Eefet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Büstü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 

1 i 79 22-( 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Ktr§ehir 
Lûtfi Müfid Özdeş 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Eıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Vedid Uzgören 

Malatya 
İsmet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik tnce 

1938 0 : 1 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Mehmed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Resai Erişken 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 

Vrfa 
Ali Saib Ursav 
Behçet Günay (izinli) 
Mehmed Emin Yurdakul 

Van 
ibrahim Arvas 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanuna ve
rilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

[Kabul edenlerj 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 

izzet Al 
Mebrure 

399 
242 
242 

: 0 
0 

151 
6 

f 
rosman 

Gönenç 
Ankara 

Ahmed Ulus 
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Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
îbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canrtez 
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Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

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

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Biayrbakır 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
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Şükrü Koçak. 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümiişane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
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 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
tylemed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Bazim Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said AM>ay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Uner 
Naim Hazim Onat 
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Tevfik Fikret Sılay 
Kütahya 

Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

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

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
îrfan Ferid Alpaya 

î : 79 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tınm 
Hamdi Yalman 
tsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 

22-6-1938 G : 1 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinöb 
Hulusi Oruçoglu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er
dem gil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfı Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 

Nâzım Poroy 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgarı 
Muhittin Dinçsoy 
Rcfet Ulgen 

Van 
Hakkı Ungaıı 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vaı-dar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
îzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rrfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl Kâzım Özalp (Ba
kan) 
Hayrettin Karan 
Memed Emir 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsameddin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürcr 
İsmail Hakkı Uzmay 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 

Yusuf Başkaya 
Diyarbakır 

Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arrkan (Bakar.) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Şaim Ali Dilemre 
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22-6-
Gl. Pertev Demirkan 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Mehmet Ali Ağa-

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Eefik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Ethem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan, 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

1 : 79 
Kart 

Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif ilden 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu-

Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen 
Reeeb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
îsmet inönü 
Mahmud Nedim Zaboı 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A) 
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Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Kara Osman 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Kemal Kusun 
Hasan Reşid Tankud 
NuriUral ' 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Osman Dmçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurdoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Stvas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakır Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke. 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saîib Ürsavaş 
Behçet Günay (izinli) 
Mehmed Emin Yurda
kul 

Van 
ibrahim Arvas 

Tozgad 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
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Muhtelif su işleri için sarf edilecek paranm sureti temini hakkındaki kanuna verilen reylerin 

neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
izzet Akosmar 
Mebrure Gönenç 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şahir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri' Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bayamd 
thsan Tav 

Aza adedi : 39Q 
Reye iştirak edenler : 230 

Kabnl edenler : 230 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak et-mî syenler : 163 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
M. Fehmi Gerçeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Şükrü Yaşın 

Çankırı 
Hatice özgener 

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

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 

Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Üter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirli an 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

«• 

Memed Şahin 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

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

tsmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
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İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
TTüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akea 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
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Kâzım Okay j 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 

Hüseyin Rahmi Gürpmar 
Memed Somer 
Nagid Uluğ 
Reeeb Peker 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nam i Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 

1938 0 : 1 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Samsun 
Ali Tunalr 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmet Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Ankogln 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarcıan 

Sürd 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Orucoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
Münih Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 

Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydm 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 

örge Evren 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 
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Bolu 

Cevad Abbas Gürer 
tsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
FazTİ Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 
Neeib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Tevfik Bilgt 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâziğ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumhı 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri'Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer îrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yüeel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ferruh Güpgüp 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Zühtü Akın 
Kırşehir 

Lûtfi Müfid özdeş 
Kocaeli 

Hasan Hayrı Tan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
îsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 

| (t ı.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
İrfan Ferid Alpava 
(t. A.) 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıbçoğlu 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid O rai 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Kâmil Îrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan TokgSg 

Muhittin Baha Parg 
Selini Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Ali Yürüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran (B. V.) 
Ömer Biçer 

Sürd 
İsmail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

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

Van 
İbrahim Arvas 

Tozgad 
Ekrem Pekel 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğia 

T. B. M, M. Matbaası 



S. Sayısı: 258 e ek 
İzmir vilâyeti turistik yollarının inşası hakkında kanun 

lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/1076) 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 
Esas No. 1/1076 

Karar No. 3 
Yüksek Reisliğe 

îzmir vilâyeti turistik yollarının inşası hak
kında olub Umumî Heyetin 15 - VI - 1938 ta
rihli içtimamda encümenimize iade edilen ka
nun lâyihası tekrar müzakere edilerek bazı de
ğişiklikler yapılmış ve bu hususta hazırlanan 
maddeler Umumî Heyetin nazarı tasvibine ar-
zolunmak üzere sunulmuştur. 
İzmir vilâyeti turistik yollar 
Muvakkat encümeni Reisi M. M. 

Erzurum Burdur 
Z. Sydemir H. Onaran 

Kâtib 
îzmir 

8. Epikmen 
Kastamonu Eonya 

Sami Erkman H. Dikmen 
Manisa 
O. Ercin 

izmir 
Kâmil Bursun 
Malatya 

Emrulldh Barkan 
Muş 

Ş. Çiloğlu 

20 -VI - 1938 

MUVAKKAT ENCÜMENİN TEKLİFİ 

MADDE 3 — Bu yolların inşası, mütemadi 
tamir, ağaçlama, bakım ve muhafaza masraf
larına tahsis edilecek fevkalâde gelirler şunlar
dır: 

A) Vilâyet dahilindeki yol mükelleflerinin 
yol vergisi mükellefiyetine zam edilecek ikişer 
lira; 

B) Vilâyetin, bedenî ve nakdî, aslî yol ver
gileri tutarmm % 25 inden dun olmamak üzere 
vilâyet umumî meclisince ayrılacak tahsisat, 

0) Vilâyet merkezinde ve banliyoda işleyen 
- Devlet demiryollarından gayri - muayyen ta

rifeli kara ve deniz nakil vasıtalarının yolcu bi
letlerine ve abonman defterlerine ve tenzilâtlı 
pasolara beher sefer için zammolunacak yirmi 
para ile elde edilecek varidat. 

MADDE 4 — Bu kanunun 3 ncü maddesinin 
«C» fıkrasındaki vergiler aşağıda yazılı olduğu 
veçhile tahsil olunur: 

A) Vesaiti nakliye ücretleri zamları, vesaiti 
nakliye idare ve şirketlerince yolculardan bilet 
veya abonman defterleri ve tenzilâtlı paso esma-
nile birlikte tahsil edilib her ay tahsilatının 
ertesi ay içinde vilâyetçe gösterilecek millî ban-
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kalardan birine vilâyet enirine tevdi edilmesi 
mecburidir. 

Vesaiti nakliye idare ve şirketleri tarafın
dan tahsil edilen bu zamlar, tahsili takib eden 
ay içinde vilâyetçe gösterilen bankaya yatırıl
madığı tekdirde bu paralar bu müesseselerin mu-
hasib, müdür ve ita âmirlerinden müştereken 
% 10 zam ile tahsil olunur. 

B) Eşhas uhdesinde bulunan nakil vasıta
larından kullanılacak biletler hususî idare ta
rafından tertib ve tabolunarak bilet üzerinden 
tahsili lâzım gelen zam alındıktan sonra nakil 
vasıtalarını işletenlere tevdi ve tevzi olunur. 
Tab masrafı vilâyete aiddir. 

C) Askerle ve zabıta memurları ile mecca-
nen seyrüsefer edenler ve mekteblilere mahsus 
tenzilâttan müstefid talebe ve nakil vasıtaları 
şirketlerinin muayyen şartlarla tenzilâtlı tarife
ye tâbi tutdukları işçiler yukarüri A ve B fık
ralarında yazılı vesaiti nakliye ücretleri zam
mına tâbi tutulmazlar. 

D) Yukarıki «A» fıkrasında yazılı vesaiti 
nakliye biletlerine yapılan zamlarm tamamı ci-
bayetini temin için nakil vasıtaları idare ve mü
esseselerinin hesabatı Maliye ve hususî idare 
memurları tarafmdan tedkik ve murakabe olu
nur. 

MADDE 5 — Yol mükelleflerine yapılacak 
ikişer lira zam, aslî yol parasile birlikte tahsil 

olunur. Her aym tahsilatının turistik yollar his
sesi ertesi ay içinde turistik yollar hesabma ban
kaya yatırılır. 

MADDE 6 — Yol vergisi mükelleflerinden 
bedenen ifayı mükellefiyet edenler verecekleri 
iki lira fazla vergi mukabilinde vilâyet yolların
da çalışarak hizmet ile öderler. Bunlarm hiz
metleri değeri vilâyet iradından nakde tahvil 
edilerek turistik yollar hesabma ödenir. 

MADDE 7 — Bu kanunda yazılı vergiler ile 
vilâyet bütçesinden ayrılacak turistik yollar his
sesi vilâyet fevkalâde bütçesinde açılacak hususî 
fasla kaydolunur. Bu husus fasıldan vilâyet 
bütçesinin diğer fasdlarma münakale yapüa-
mryacağı gibi bu paralar tahsis maksadı haricin
de hiç bir yere sarfolunamaz. 

Bu kanunla temin edilen yeni varidat, hususî 
kanunlarla vilâyet varidatı üzerinden ayrılan 
hisselere tâbi değildir. 

MADDE 8 — Vilâyet; umumî meclis veya 
encümen kararile bu kanunda yazılı tahsisata 
müsteniden ve Nafıa vekâletinin muvafakatile 
gelecek senelere sari taahhüde girebilir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümleri, neşri 
tarihinden iki ay sonra yürümeğe başlar. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe icra Vekilleri Heyeti memurduur. 

•••*- »9<i 
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S. Sayısı: 268 
İdare} umumiyei vilâyat kanununun muaddel 84 ncü 

maddesinin değiştirilmesine]dair kanun lâyihası ve 
Dahiliye encümeni mazbatası (I 1100) 

T. C. • 
Başvekâlet 8 -VI -1938 

Kararlar müdürlüğü, " 
Sayı: 6/2463 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îdarei umumiyei vilâyat kanununun 84 ncü maddesinin tadili hakkında Dahiliye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 4 - VI. -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
, . . • • • ' C. Bayar 

îdarei umumiyei vilâyat kanununun 84 ncü maddesinin tadili hakkındaki kanunun esbabı mucibe 
lâyihası 

Varidat bütçelerinin tanziminde getirilen geçen malî yılın tahsilat mikdarlarına göre hesabla-
rma göre hesablanıb bütçelere konması grup ihtisas encümenlerinin de kabulüne mukteren esaslar
dan olduğu halde bazı vilâyetler inkişaf ihtimallerini ileri sürmek suretile tahminlerde bu esasın 
haricine çıkarak bütçelerini yükseltmekte ve mukabilinde masraf tertiblerini arttırmakta olduk
ları gibi bir defaya ve bir seneye mahsus olan akar satış bedellerinden mütevellid gelirlere dayana
rak bütçelerinde senelere şamil daimî mahiyeti haiz hizmet ve masraflar ihdas etmekte bulunduk
larından, muvazeneye müessir olan bu halin önlenmesi ve bazen bütçelerin tanziminde derpiş 
edilmeyen borç taksit ve faizlerinin ve programlı işlere aid muhassasatın ilâvesi imkânlannin te
mini maksadile sunulan kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dtohildye encümeni ' 16 -VI • 1938 
Esas No. llliOO 

Karar No. 45 
Yüksek Reisliğe 

îdarei umumiyei vilâyat kanununun 84 ncü vekâletin 8 haziran 1938 tarih ve 6/2463 sayılı 
maddesinin tadili hakkında Dahiliye vekilliğince tezkeresi Dahiliye vekâleti mahallî idareler umum 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 4-VT-1938 müdürünün de hazır (bulunduğu 14-VI-1938 deki 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka- toplantımızda okundu ve lâyiha tedkik olundu. 
nun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gön- Memleketimizin iktisadi ve maü vaziyetinde 
derildiğini bildiren ve Encümenimize verilen Baş- memnuniyetle görülmekte olan istikrar sebebile4 



vilâyet hususî idareleri bütçelerinin tanzimi esna
sında, asıl olan geçen malî yılın gelirini esas 
tutmak olduğu halde bazı vilâyetlerce varidatı 
arttırıcı muhik sebebler olmamasına rağmen yine 
fazla tahminlere müstenid bütçeler yapıldığı ve 
bir takım lüzumsuz masrafların bu suretle karşı
lanmak istenildiği görülmekte olduğundan dolayı 
bu hallerin önüne geçmek maksadile sevkolunan 
bu lâyihanın esasa taalluk etmeyen cüzî tadilâtla 
kabulü muvafık sayılmakla Ulu Heyete arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulmasına karar 
verildi. 

Dahiliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Tekirdağ Çanakkale Tokad 

C. TJybadm Ş. Taşın Hurrem Ergun 

Antalya 
R. Kaplan 
Çanakkale 

H. Ergeneli 
Erzurum 
İV. Elgün 

Kars 
E. özoğuz A 

Malatya 
UmrulMı Barkan 

Sivas 
Mitat Ş. Bleda 

Urfa 
M. Dinçsoy 

Burdur 
H. Onaran 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Kocaeli 

. 8. Akhaytuğan 
Mardin 

Edîb Ergin 
Sivas 

S. Görkey 
Zonguldak 

Bifat Vardar 

Bursa 
F. Güvendiren 

Çorum 
Kemal Alpsar 

İstanbul 
Ş. A. ögel 

Kütahya 
\ M. Somer 

Samsun 
M. Ali Yüruker 

Tokad 
Galib Pekel 

• ( S. Sayısı : 268 ) 



HIÜTCÜIMÇETlN TEKLİFİ 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 
84 ncü madesinin değiştirilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun muaddel 84 ncü maddesi aşağıda, yazılı 
olduğu şekilde değiştirilmiştir : 

A - Vilâyet gelirleri geçen malî yum tahsilat 
mikdarlarma göre hesablanarak bütçelere ko
nur. 

Gelirlerin arttığı tevsik ve Dahiliye vekâ
letince kabul edilirse fazlası nazarı dikkate alı
nır. Kabul edilmeyen fazlaların karşılıkları da
imî masraflar ve programlı işler haricinde ka
lan tertiblerden merkezde müteşekkil Bütçe 
tedkik komisyonu kararile tenzil edilmek sure--
tile bütçeler tevzin olunur. ' 

B - Vilâyet borçlarile kanunî hisseler ve pro
gramlı işlere aid masraflar bütçelere konmaz ve- | 
ya eksik hesablanrrsa tamamı yahud noksanı va- I 
ridat tertiblerinden elde edilecek fazlalar karşı
lık gösterilmek yahud mecburî hizmetler hari
cinde kalan masraf tertiblerinden tenzilât ya
pılmak suretile Bütçe tedkik komisyonu kara
rile bütçelere idhal olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

k . 6 haziran 1938 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. 

C. Boyar Ş. Saraçoğlu E. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

ı F, Ağral% 
Mf.V. Na.V. îk .V. 

S. Arıkan Â. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S.Î.M.V. G . İ V . ' Zr.V. 

Dr. H. Alata§ Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTİRİŞİ 

İdarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 
84 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — İdarei umumiyei vilâyat kanu
nunun muaddel 84 ncü maddesi aşağıda yazılı 
şekilde değiştirilmiştir: 

A) Varidatı azaltıcı ve çoğaltıcı sebebler bu
lunmadıkça vilâyat gelirleri, geçen malî yılm 
tahsilat mikdarlarma göre, hesablanarak bütçeye 
konur. 

Gelirlerin arttığı, tevsik ve Dahiliye ve
kâletince kabul edilirse fazlası nazarı dikkate 
almır. Tevsik edilmemiş olan fazlaların karşı
lıkları, daimî masraflar ve programlı işler hari
cinde kalan tertiblerden, merkezde müteşekkil 
Bütçe tedkik komisyonu kararile, tenzil edil
mek suretile bütçeler tevzin olunur. t 

B) vilâyet borçlarile kanunî hisseler ve prog
ramlı işlere aid masraflar bütçelere konmaz veya 
eksik olarak konursa ta.mamı yahud noksanı va
ridat tertiblerinden elde edilecek fazlalar karşı
lık gösterilmek yahud vilâyet hizmetleri hari
cinde bulunan masraf tertiblerinden tenzilât ya
pılmak suretile Bütçe tedkik komisyonu kara
rile bütçelere idhal olunur. 

C) İş programlan; bu kanun hükmüne göre, 
bütçelerin malî kabiliyeti noktasından da ayrıca 
tedkike tâbi tutulurlar. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

(.S. Sayısı: 268) 
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S. Sayısı: 272 
Damga resmi kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında kanun 
lâyihasile giresun mebusu Hakkı Tarik Usun, damga resmi 
kanununun II nci maddesindeki resim cedvelinin 68,71 ve 
72 sayılarında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve 

Iktısad, Maliye, Adliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1062,2/40) 

Giresun mebusu Hakkı Tarık Usun, Damga resmi kanununun 11 nci maddesindeki resim cetveli
nin 68, 71 ve 72 sayılarında değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ve Maliye encümeni maz

batası (2/40) 

31 - XII - 1936 
î ı ¥ Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Damga resmi kanununun 11 nci maddesindeki resim cetvelinde 74 numara gazetelere ve mev
kut risalelere dercolunan ilânların tâbi olduğu resim mikdarmı göstermek üzere tesbit olunmuş
ken, oraya kaydolunan resim yalnız gazetelere bakılarak tesbit olunmuş, vasıfları gazetelerden bir 
çok bakımdan farklı olduğu bu fıkrada gazeteler denildikten sonra ayrıca zikredilmeleri ile de belli 

olan mevkut risalelere göre bir resim tayin olunmamıştır. 
Şimdiye kadar bunlardan gazetelere kıyas suretile resim alınmaktadır. Kanunun sükûtundan 

doğan bu yanlış kıyas bittabi mecmuaları, hele tedavi. kliniği gibi tıbbî, yeni kültür gibi tefbiyevî 
yani sadece bir meslek erbabına hitab edib bir sayıfasının ebadı orta gazete sayıfalarmnın dört
te birine kadar küçüldükten başka bunlardan aldıkları ücret de daha göze çarpar surette azalan 
matbuaları müteessir ediyor. Bunun tashihi iş ve adalet muktezasıdır. 

Bilakis, bunun yanında aynı cetvelin 68 ve 71 nci numaraları kanun aleyhine bir tatbik şekli 
bulmuştur: 

68 numaraya göre, tevzi olunan matbu ilânnamelerden 10 para resim alınır. Bu resimden kur
tulmak isteyen bazı ticaret evleri - meselâ sinemalar - ilân varakalarına gazete ve mecmua şekli 
veriyorlar ve yollarda, sinema kapılarında veya içerilerinde dağıttıkları bu mecmua şekli veril-: 
iniş ilânların bir tanesine asıl nüsha olmak üzere muayyen resmin pulunu yapıştırmakla iktifa 
ediyorlar. 

71 numarada da kâğıd ve mukavva üzerine tertib olunan ilânların resmi - ebad ne olursa olsun -
20 para olarak tesbit olunmuş, kâğıddan başka maddeden yaprianlar ebadma göre bir resme tâbi 
tutulmuştur. Halbuki bu gün ilân yapmaya salih heman her maddenin yerini tutan mukavva ol
duğu : meselâ Beyoğlu caddelerini kaplayan mücessem ve cesim ilânlar kâğıd ve mukavvadan baş
ka maddelerin yerini tutduğu halde bunlar bir kuruş pul resmi veriyorlar, fakat el kadar bir 
ilânm bez üzerine yapılmış camekâna asılmış olması berikinin otuz misli fazla resim ödemek 
mecburiyeti tahmil ediyor; 71 nci fıkrayı yalnız kâğıda hasretmek suretile fıkranın tadili ge
rektir. 

işte bu düşünce ile damga kanununun 11 nci maddesinin 68, 71, 72 numaralarında vasıf ilâ
vesi suretile değişiklik teklif ediyorum; kabulünü dilerim. 

Giresun 
Hakkı Tarık TJs. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 2/40 
Esas No. 54 

11-V -1937 

Yüksek Reisliğe 

Damga kanununa bazı hükümler ilâvesi ve ba
zı fıkraların değiştirilmesi hakkında Giresun 
mebusu Hakkı Tarık Us tarafından yapılan kanun 
teklifi Encümenimize havale edilmiştir. Keyfi
yet teklif sahibi, Maliye vekâleti Siyasî müsteşarı 
ve Varidat umum müdürü bulunduğu halde En
cümenimizde tedkik ve müzakere edildi. 

Hakkı Tank Us; Damga kanunundaki bazı hü
kümlerin ufak mecmualara da gazeteler gibi tat
bik edilmesinden doğan güçlüklerle yine kanunun 
sakit kaldığı bazı mevzularda resmin az tahakkuk 
ettirildiğini görmüş ve tadilini teklif etmiştir. 
Maliye vekâleti Siyasî müsteşarı damga kanunun
da zamanla müşahede olunan eksikliklerin tesbit 
edildiğini ve buna göre hazırlanan lâyihanın Bü
yük Millet Meclisine takdim edilmek üzere ol
duğunu söylemiştir.-

Encümenimiz böyle bir lâyihanın tedvinindeki 

faydalara iştirak etmiş ve Hakkı Tarık Usun 
teklifini müzakere etmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde kanun teklifine En-
cümenimizce tatbikata aid bazı kısımlar ilâve 
edilmiş ve maddeler yeniden yazılmıştır. Bunların 
mucib sebebleri, metinlerdeki sarahatte münde
miç bulunmaktadır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Rs. 
Bayazıd 

. İhsan Tav 
Malatya 

M. N. Zahcı 
Diyarbakır 
Huriye önîz 

îçel 
E. înankur 

M. M. 
İsparta 

Kemal Ünal 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 
İstanbul 

A. Bayındır 
Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 

Kâ. 
Çankırı 

M. önsay 
Çoruh 
/. 8. Muş 
Yozgad 

E. Draman 
Manisa 
T. Hitit 

GtRESUN MEBUSU H. TARIK USUN 
TEKLİFİ 

Kanun teklifi 

MADDE 1 — Damga resmi kanununun 11 
nci maddesindeki maktu resim cetvelinde 68 nci 
fıkraya şu kayid eklenmiştir: 

(Başka gazete ve mecmualar gibi satışı mu-
tad olmayıb ilânları yazısından fazla veya ya
zıları bir ilânm muhteviyatına dikkat ve rağbet 
celbi dolayısile verilmiş tafsilâttan ibaret olan 
matbualar ilânname sayılır). 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1324 sayılı ve 29 - V * 1928 tarihli damga kanu
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 

kanun teklifi 

MADDE 1 —1324 numaralı ve 29 mayıs 1928 
tarihli damga resmi kanununun 11 nci madde
sine bağlı maktu resim tarifesinin 68 ve 74 ncü 
numaralarına aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

68 nci numaraya eklenen fıkra : 
Başka gazete ve mecmualar gibi satışı mutad 

olmayıb ilânları yazısından fazla veya yazılan 
bir ilânm muhteviyatına dikkat ve rağbet celbi 
dolayısile verilmiş tafsilâttan ibaret olan mat
bualar üzerlerinde fiat yazlı olsa bile ilânname 
sayılır. 

Bu matbualar naşirlerinden başka şahıs ve
ya müesseselere aid ilânları da ihtiva ederse her 
şahıs veya müesseseye müteallik olanları ayrı-
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MADDE 2 — Yine bu cetvelin 71 nci fıkrası 
şöyle değiştirilmiştir: 

(En çok 130 santimetre murabbaı kâğıd üze
rine tertib olunarak umumî mahallere asılan 
veya yapıştırılan veya ahar surette teşhir edilen 
ilânlar). 

(öteki fıkralar aynen). 

MADDE 3 — Yine bu cetvelin 72 nci fıkrası 
şöyle değiştirilmiştir: 

(71 nci fıkranm şümulü haricinde kalan 
ilânlar: (Kâğıd ilânlar mukavva veya bez gibi 
bir madde' üzerine yapıştırılmış olduğu takdirde 
dahi bu fıkra hükmü tatbik olunur). 

(Öteki fıkralar aynen). 

MADDE 4 — Yine bu cetvelin 74 ncü fıkra
sındaki (Bir gazete sayıfasmm yar ismi işgal 
edecek ilânlar) ibaresi şöyle değiştirilmiştir (Bir 
gazete sayıfasmm yarısmı veya bir mevkut ri
salenin bütün bir sayıfasmı işgal edecek ilân
lar). 

MADDE 5 — Bu kanun neşri gününde yü
rür. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü yerine 
getirmeğe Maliye ve Adliye vekilleri memur
dur. 

I ca resme tâbidir. 
74 ncü numaraya eklenen fıkra : 

I Mevkut risalelerden yukarıdaki resimlerin 
j yarısı alınır. 

MADDE 2 — Ayni tarifenin 71 nci numara-
| sı aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 
| Değişen 71 nci numara : 

En çok yüz otuz santimetre murabbaı kâğıd 
üzerine tertib olunarak umumî mahallere asılan 
veya yapıştırılan veya ahar suretle teşhir edi
len ilânlar. 

Ayrı ayrı eşhas tarafından mütenevvi madde
ler hakkmda tertib edilib bir kâğıda dercolunan 
ilânlardan her biri ayrıca resme tâbidir. 

I MADDE 3 — Ayni tarifenin 72 nci numara
sının ilk fıkrası aşağıda yazılı şekilde tadil 
olunmuştur : 

Değişen 72 nci numaranm ilk fıkrası : 
Umumî mahallere asılan veya yapıştırılan 

veya ahar suretle teşhir olunan ilânlardan 71 nci 
numaranm şümulü haricinde kalanlar. (71 nci 
numarada yazılı kâğıd ilânlar, mukavva, bez, 
kontrplâk, cam ve saire gibi maddeler üzerine 
yapıştırılmış olduğu veya o numarada gösterilen 
ebattan daha büyük bulunduğu takdirde bu nu
mara mucibince resme tâbi tutulur). 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Tıaliye vekili memurdur. 
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Damga resmi kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler eklen

mesi hakkında k a n ı n lâyihası (1/1062) 

T. C. 
Başvekâlet 23-V-1938 

Kararlar 'Müdürlüğü 
Sayı: 6/2155 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1324 numaralı ve 28 - V -1928 tarihli damga resmi kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesi 
ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 23-V-1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

1324 numaralı ve 28 - V - 1928 tarihli damga resmi kanununun tatbikatında tesadüf olunan bazı 
müşkülât ve haksızlıkların izalesi maksadile, acele tadil ve ilâvesine lüzum görülen madde ve 
numaraladı cami olmak üzere bu kanun lâyihası vücude getirilmiştir. Gerek değiştirilen gerek ye
niden ilâve olunan hükümlerin mucib sebebleri aşağıda arzedilmiştir. 

Birinci madde : Bu madde ile meri kanunun 11 nci maddesine bağlı maktu resim tarifesinin 13, 
15, 16, 2% 28, 32, 51, 53, 59, 68, 71, 72, 74, 76, ve 84 ncü numaralan değiştirilmektedir : 

Madde : 11 - Numara : 13) Damga resmi kanununun 11 nci maddesinin bu numarası anonim 
şirketlerin dahilî nizamnamelerinin Hükümetçe kabul ve tasdik edilmiş olan nüshalarından her 
birini 6 lira resme tâbi tutmaktadır. Anonim şirketlerin teşekkülü ticaret kanunumuzun 280 nci 
maddesile: esas mukavelenamelerinin Hükümetin tasdikına vabeste tutulmuş olub dahilî nizamname ile • 
de esas nuıkavelename kastedilmiş olduğundan tatbikatta bazı yanlış telâkkilere sebeb olan dahilî ni
zamname tabiri yerine (esas mukavelename) kaydi konulmak suretile bu numaraya vuzuh verilmiştir 

Madde : 11 - numara : 15) Damga resmi kanununun 11 nci bu numarasile anonim şirketlerinin 
müessis ve intifa hisse senedleri (40) kuruş maktu resme tâbi tutulmaktadır. Numaradaki intifa hisse 
senedleri tabirinin tatbikatta yanlış anlaşıldığı görüldüğünden ve resme tâbi tutulan, hisse senedleri 
de, sermayeyi temsil etmeyen ve sahibine menfaat temin eden her türlü senedleri ifade etmek üzere 
konulmuş: olduğundan numara bu maksadı anlatacak şekilde yeniden yazılmıştır. 

Madde: : 11 - Numara: 16 ) Bu numara ile muayyen meblâğı havi olmayan veya muayyen meblâ
ğa matuf: bulunmayan taahhüdü mutazammın sened ile ibraz edilecek evrak resme tâbi tutulmakta
dır. Damga resmi kanununun esas prensibi ihticaç için ibraz olunabilecek evrakı resme tâbi tutmak 
olduğu vef numarada taahhüdü mutazammın senedler de mutlak şekilde zikredildiği halde, numaranın 
nihayetinde (İbraz edilecek evrak) m da mevzubahs edilmiş olması tatbikatta bazı tereddüdlere yer 
verdiğinden bu tereddüdleri izale etmek üzere bu ibare numaradan tayyedilmiştir. 

Madde: : 11 - Numara : 26 ) 1324 numaralı kanun bu numarasında yazılı bulunan matlub ve zim
met mektublarını iki kuruş resme tâbi tutmaktadır. Tatbikatta bu resimden kurtulmak gayesile bazı 
bankalar matlub ve zimmet mektubu yerine ayni mahiyeti haiz ihbar mektubu istimal etmektedir
ler. Kanunun inceliğinden istifade ederek resimden kaçınmağı temin eden bu hareketin önüne ge
çilmesi maksadile bu numaraya (hesabı cari ihbar mektubları) ibaresi ilâve edilmiştir. 

Madde : 11 - numara 28) Zahire ve hayvan borsalarında kullanılan ve emtia alış ve satışma 
dair tanzim olunan beyannameler bu gün on beş kuruş resme tâbi tutulmakta ve varakanın ma
hiyeti itibarile bu resim fazla görülmekte olduğundan bunları beş kuruş resme tâbi tutmak için 
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11 nci maddenin 28 nci numarasına (zahire ve hayvan borsalarında kullanılan emtia alış ve 
satış beyannameleri) ibaresi eklenmiştir. 

Madde : 11 - numara : 32) 1324 numaralı kanunun bu numarası tatbikatta müşkülât ve ihtilâf ata 
sebebiyet vermekte bulunduğundan (ticarethaneler arasında ayne müteallik olarak teati edilen irsal 
ve teslim emirleri telgrafla verilen emirler hariç) ibaresi ilâve edilerek numara tavzih olunm-
muştur. 

Madde : 11 - numara : 51) Bu numara ile resme tâbi tutulan muhasebe devir defterleri, 
servisin dahilî muamelelerine müteallik evraktan bulunması itibârile bunların resim mevzuundan 
hariç bırakılması, beraeti zimmet mazbataları halen kullanılmamakta bulunduğundan ve bunun 
yerine resmî ve hususî müesseselerin, ayrılan memurlarına verdikleri iyi hizmet vesikaları kaim 
olduğundan, numaradaki beraeti zimmet mazbataları tâbiri kaldırılarak yerine iyi hizmet vesi
kaları tâbiri konulmuştur. Bundan başka Divanı muhasebat kanunu mucibince Divandan sâdır 
olan hizmet hükmünü havi ilâmların alâkadar memur ve muhasiblere tebliğinde damga resmi ara-
nılıb aranılmayacağı hakkmda tatbikatta hâsıl olan tereddüdlerin izalesi ve resmin alakadarlarca 
taleb olunacak ilâm suretlerine aid bulunduğunun iraesi maksadile bu numara (Divanı muhasebat 
ilâmlarının talebi üzerine alâkadar memura verilen suretleri) şeklinde tavzih edilmiştir. 

Madde: 11 - Numara: 53) İlk tahsilin meccani ve mecburî olduğu nazarî dikkate alınarak ilk okul 
şehadetnamelerinin damga resminden muaf tutulması muvafık görülerek işbu lâyihanın 10 ncu mad
desinin 69 ncu numarası vücude getirilmiş olduğundan bu numaradan ilk okul şehadetnameleriııe aid 
hükmün kaldırılması maksadile numara yeniden yazılmıştır. 
.• Madde: 11 - Numara: 59). Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin 6 nci numarasında yazılı 

yolcu ve eşya biletleri mahiyeten nakliye ücretinin alındığına'dair eshabına verilmiş bir makbuzdan 
ibaret olduğu cihetle bunların diğer makbuzlardan ayrılarak nisbî resme tâbi tutulması doğru 
görülmediğinden bu biletlerin de maktu resim tarifesinde makbuzlara aid 59 ncu numaraya idhali 
ve bir de bu numaranın haşiyesinde zikredilen ve hizmet mukabili tediyata tallûk eden makbuzlar 
nisbî resme tâbi tutulmuş olduğu halde bu makbuzların kanunda tahdidi şekilde zikredilmiş olma
sından dolayı mahiyet itibârile bunlardan farklı olmayan diğer hizmet mukabili tediyelere aid 
makbuzlar bu hükümden hariç kalmakta olduğu cihetle bunların da mezkûr kayde idhali maksadile 
bu numara değiştirilmiştir. 

Madde : 11 - Numara : 68) Sinemalar tarafından, gösterilen ve ileride gösterilecek olan filim-
lere aid reklâmları havi olarak bastırılıb elden gerek sinemanın içinde, gerek dişarıda tevzi olunan 
ilânlar, bu fıkra mucibince onar para resme tâbi tutulduğu halde, bu resimden kurtulmak gaye-

sile, bir sinema gazetesi tesis ve üzerine mevhum bir fiyat da vazedilerek filimlere aid reklâm
lar makale şekline- sokulmak ve bu gazetede neşrolunacak ilânlar için de 74 ncü numara mu
cibince yalnız gazetenin aslî nüshası üzerine pul yapıştırmak suretile resim ziyama yol açılmak
ta olduğundan bu boşluğu doldurmak için 68 nci numaranın tadiline lüzum görülmüştür. 

Yapılan tadilâtla bu nevi ilânların ayrı ayrı resme tabiiyeti temin edilmiş ve bu vaziyette' bu 
gazeteleri tesis edenlerin bunlara onar paralık pul yapıştırarak bir çok şahıs ve müesseselerin 
ilânlarını neşretmek suretile Hazine zararına menfaat teminine .kalkışmalarının önüne geçilmek 
üzere de naşirlerden başka şahıs -rçe müesseselere aid ilânların da bu matbualara derci halinde her 
ilânm ayrı ayrı resme tâbi tutulacağı tasrih edilmiştir. 

Madde : 11 - Numara : 71) Damga resmi kanununun 11 nci maddesine bağlı maktu resim tarife
sinin 72 nci numarasına dahil kâğıd ve mukavvadan başka maddeler üzerine yapılmış ilânlar metre 
murabbaı esası üzerine ve 30 kuruştan 300 kuruşa kadar resme tâbi tutulmuş iken kâğıd ve 
mukavva üzerine tertib olunanlar, cesameti ne olursa olsun alesseviye bir kuruş resimle teklif' edil
miştir. Kâğıd ve muvakavvadan başka maddelerüzerine tertib olunan ilânların hava tesirlerine 
dayanmaları, gerçi kâğıd ve mukavva ilânlara nazaran daha fazla ise de bunlardan yarım metre 
murabbaına kadar olanlar 30 kuruş resme tâbi tutulmuş iken ebad itibârile bunlardan çok bü
yük kıtada yapılan kâğıd ve mukavva ilânlardan alesseviye bir kuruş resim alınması teklif adaletine 
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uygun düşmyeceğinden kâğıd ve mukavva ilânlar da, diğerleri gibi metre murabbaı üzerine resme 
tâbi tutulmuştur. 

Madde : .11 - numara : 72) Kâğıd ve mukavvadan maada maddeler üezrine tertib edilen ilânların 
kâğıd ve mukavva ilânlara nazaran daha fazla resme tâbi tutulması, bunların hava tesirlerine 
mukavemetleri fazla olmasından ve kâğıd ve mukavva ilânlar mahiyetleri icabı sık sık değiştirilmek 
suretile yeniden resim ödedikleri halde diğer maddeler üzerine müretteb ilânların senelerce vaziyet
lerini muhafaza etmelerinden mütevelliddir. Bazı mükellefler, kâğıd ve mukavva ilânların az resme 
tâbi tutulmasından istifade ederek bunları maden, tahta, cam ve saire gibi maddelere yapıştırarak 
ve hatta üzerlerine mika ve sair şeffaf maddelerden mahfazalarda yaparak dayanma kabiliyetle
rini çoğaltmak ve buna mukabil kâğıd ilânlar gibi resim ödemek yolunu tutmakta olduklarından 
teklif adaletini îhlâl eden ve Hazine haklarını zıyaa uğratan bu vaziyei i bertaraf etmek ve tatbi
katta tesadüf olunan bazı müşkülleri halleylemek maksadile bu numaranın tadiline lüzum görül
müştür. 

Madde : 11 - numara 74) Gazetelere'basılan ilânlarla mevkut risalelere basılanlar memzucen 
bu numaraya alınmışlar ve resmin tayinine (gazete sayfası) esas ittihaz edilmiştir. Gazete, mecmua 
ve risalelerin ebadı, değişmekt ve bir birine uymamaktadır. Bunun için tatbikatta her gazete, 
mecmua ve risalenin kendi sayfası esas tutulmaktadır. Halbuki kanunda (gazete sayfası) tâbiri 
meveud olduğu için bu tâbir ötedenberi bilhassa mecmua ve risaleler hakkında ihtilâfları ve ilân 
sahasının «tayininde tereddüdü mucib olmaktadır. Diğer taraftan mevcud risaleler, gazetelere 
nisbetle daha küçük ebadda ve tabı adedleri de onların çok aşağısında olması dolayısile bunlara 
basılan ilânların, gazetelere basılanlarla ayni derecede resme tâbi tutulması da teklif adaletini ihlâl 
etmektedir. Bu vaziyetleri bertaraf etmek ve teklif adaletini temin eylemek maksadile bu numara 
tadil edilmiştir. 

Madde: 11 - numara 76) 2455 numaralı ve 28 - V - 1934 tarihli kanunla ilansız ceb takvimlerinin 
muafiyeti kaldırıldığı halde bir mükellefiyet şekli gösterilmemiş olduğundan bu noksanlığın ikmali 
maksadile bu numaranın değiştirilmesine lüzum görülmüştür. 

Madde : 11 - Numara : 84) Bu numarada yalnız su, gaz ve elektrik aboneman mukavelenameleri 
yazılıdır. Ayni mahiyette bulunan telefon abone neman mukavelenamesi hakkında bir hüküm olma
dığından tatbikattaki müşkülât bertaraf edilmek üzere numaraya (telefon aboneman) mukavelena
mesi de ilâve edilmiştir. 

İkinci madde : Bu madde ile meri kanunun 11 nci maddesine bağlı maktu resim tarifesine yeniden 
86, 87, 88, 89j 90, 91 ve 92 nci numaralar ilâve olunmaktadır. 

Madde : 11 -Numara : 86, 87, 88) 1324 numaralı damga resmi kanununun meriyetinden sonra 
neşredilen 2279 numaralı ve 8 - VI -1933 tarihli kanun mucibince ödünç para verme işlerile mcşgyl 
olanlara bir defaya mahsus olarak verilmesi icab eden izin vesikalarının bir lira ve ayni kanunun 13 
ncü maddesilfe bu işlere tavassut edenlere her sene yenilenmek üzere verilen vesikalardan 25 kuruş 
ve kezâlik mezkûr kanunun yedinci maddesi mucibince bu şahısların kendilerinden istikraz yapanla
ra verecekleri vesikalar da beş kuruş resme tahammülü olduğu görülerek maktu resim tarifesine 86, 
87 ve 88 nci numaralar ilâve edilmiştir. 

- Madde : 11 - Numara : 89) 2999 numaralı bankalar kanununun 3- ncü maddesile bankacılık yap
mak üzere teşekkül edecek limited ve hisse senedli komandid şirketlerle ecnebi şirketlerin Türkiyede 
açacağı şubeler izin usulüne tâbi tutulmuş ve bu izin tera "Vekilleri Heyeti kararına bağlı bulun
durulmuş olduğundan beş lira resme mütehammil görülen bu izne aid kararlar için maktu resim 
tarifesine 89 ncu numara eklenmiş ve ticaret kanunu mucibince esasen teşekkülü izne bağlı bulunan 
anonim şirketlerden bankacılık işile uğraşanlardan da ayni resmin alınacağı numaraya dercedilmiştir. 

Madde : 11 - Numara : 90) Noter daireleri resmî dairelerden madud bulunması hasebile pnotesto 
edilmek üzere noterlere gönderilecek senedlere aid talebnameler veya bu makama kaim olarak yazıla
cak mektublar damga resmi kanununun 11 nci maddesinin 38 nci numarası mucibince 15 kuruş 
damga resmine tâlbi tutulması lâzım gelmekte ise de noterlerin ifa ettikleri hizmetin ehemmiyeti 
ve bahusus halkla olan muamele ve münasebetlerinde sürat ve suhuletle iş görebilmelerini temin 
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için 11 nci maddeye 90 numaralı (protesto edilmek üzere noterlere gönderilecek senedlere aid talep
nameler veya bu makama kaim olarak yazılacak mektublar) şeklinde yeniden bir hüküm vazedilmiş 
ve beş kuruş resme tâbi tutulmuştur. 

Madde : 11 - Numara : 91) 1219 numaralı tababet ve şuabatı sanatlarının tarzı icrası hakkın
daki kanunla eczacılar ve eczahaneler hakkındaki 964 ve ecza depoları hakkındaki * 984, tıbbî ve 
ispençiyari müstahzarlar hakkındaki 1262 numaralı kanunlar ve bunlârm tarzı 'tatbikine müteal
lik «nizamnameler mucibince t&bib ve kimyagerlere verilecek ihtisas vesikalarının ve dişçilere, sün
netçilere, ebelere ve hususî hastane, eczane ve ecza deposu ve laboratuar açacak olanlara verilecek 
ruhsatnamlerin ve küçük sıhhat memurları mektebinden mezun olanlarla Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince açılacak kursları ikmal edenlere verilecek şehadetnamelerin tâbi olacakları damga resim
leri hakkında kanuna sarih hüküm derci tatbikatın kolaylaştırılması bakımından lüzumlu görüldü
ğü cihetle bu numara tertib edilmiştir. 

Madde 11 - Numara 92 : 1324 numaralı kanunun 11 nci maddesine bağlı maktu resim tarifesinin 
3, 4, 5, 6, 7, 9, 49, 60 ve 64 ncü numaralarında yazılı ruhsatnamelerle bu kerre mezkûr tarifeye 
ilâve olunan 86 - 88 ve 91 numaralarda yazılı ruhsatnamelerin kâffesi hususî işlere aid olub bunlar 
haricinde kalan ruhsatnameler için hüküm bulunmaması ve bir çok ahvalde verilen ruhsatnamelerin 
resimden hariç kalması muvafık görülmediğinden 11 nci maddeye 92 nci numara eklenmiştir. 

Üçüncü madde : Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin ikinci numarasile istikraz ve de
yin ikrarını mutazammın olanlardan maada muayyen meblâğı havi veya muayyen meblâğa matuf 
mukavelenameler, ihtiva ettiği meblâğın binde biri nisbetinde damga resmine tâbi tutulmuştur, is
tikraz ve deyin ikrarmı mutazammın mukavelenameler ise 12 nci maddenin umumî hükmü daire
sinde muhtevi olduğu meblâğın binde ikisi nisbetinde resme tâbi bulunmaktadır. Diğer taraftan 11 nci 
maddenin 16 ve 17 nci numaralarında muayyen meblâğı havi olmayan taahhüdnameler maktuan 40 
ve aynı mahiyetteki mukavelenameler 100 kuruş resme tâbi tutulmaktadır. Ticarî muamelelerde 
mühim mevki işgal eden hesabı cari, avans, ve kredi muameleleri için tanzim olunan mukavelenameler 
binde iki resmin ağır gelmesinden dolayı bu resimden kurtulmak için hemen her tarafta muvazaa 
yol ile geyrimuayyen meblâğlı olarak tanzim edilmeğe başlanmış ve bu suretle nisbî resme tâbi tutul
ması lâzımgelen evraktan mühim bir kısmı, kanunun başka maksadla derpiş ettiği hükümlerden is
tifade edilerek ödenmesi icabeden resimden çok az resim ödeyerek mükellefiyetten kurtulmak çarele
ri bulunmuştur. Bu şekil bir kaç senedenberi tatbikatta bir teamül haline gelmiş ve artık avans ve 
kredi mukavelelerinde muayyen meblâğa tesadüf edilmez olmuştur. 

Resmin yüksek olmasının bu vaziyetin meydana gelmesine tesiri olduğu, nazarı dikkate alına
rak bu nevi evraktan da, diğer muayyen meblâğlı mukavelenameler gibi binde bir resim alınması 
muvafık görülmüş ve 13 ncü maddenin ikinci numarası bu maksadla değiştirilmiş ve mahiystleri 
itibarile haddi zatında muayyen meblâğlı olarak tanzim edilmeleri lâzım gelen bu nevi evrakın gayr ; 

muayyen meblâğlı olarak tanzim edilemiyeceği hakkında aşağıda 24 ncü madclo vücude getiril
mek suretile bu yoldaki muvazalara nihayet verilmesi derpiş edilmiştir. 

Dördüncü madde :. Damga resmi kanununun 13 ncü maddesinin 9 ncu numarası iki kısmı ihtiva 
etmekte ve birincisi tiyatro, konser, sinama, sirk, stadyom ve emsali müesseselerin biletlerini bilet 
bedelinin bir kuruştan aşağı olmamak üzere yüzde beşi diğeri, balo, dansing ve barlarla plajları ve 
sair eğlence ve temaşa yerlerinin biletlerini beş kuruştan aşağı olmamak üzere yüzde 15 nisbe
tinde damga resmine tâbi tutmaktadır. 

Plajlar, halkın sıhhî ihtiyaçlarını temin ede,ve bu itibarla bu ihtiyaçların mümkün m:rtebe 
ucuz-ve'kolay bir şekilde tatmin edilmesi için himayesi lüzumlu görülen yerlerden olduğu cihetle 
buralarda istimal edilen biletler damga resminden istisna edildiği gibi ayrıca takdim olunan bir lâ
yiha ile tayyare resminden de muaf tutulmuştur. Dansing ve barlar esasen, duhuliye bileti kullanıl
ması mutad bulunmayan yerlerden olduğu cihetle bunlar da bu numaradan çıkarılmış ve balolar 
yüzde beş resme tâbi tutulmak üzere birinci kısımda sayılanlar arasına alınarak ikinci kısım tama
men kaldırılmıştır. 

Yüzde beş mikdarindaki resmin hesabı tatbikatta müşkülâta sebebiyet verdiğinden bu resmin bi 
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let bedelinin tamamı üzerinden alınması ve yüzde beş yerine aynı maksadı ifade etmek ve fakat 
kolaylık temin eylemek üzere bunun yerine (On kuruşta yirmi para) tabiri kullanılması muvafık 
görülerek numara o şekilde yazılmıştır. 

Bundan başka numaranın bu günkü şeklinde bilet kullanmayan müesseseleri, buna icbar edecek 
bir müeyyede- bulunmadığından kanunun bu boşluğunu tamamlamak üzere mutad veçhile duhuliye 
bileti kullanılan tiyatro, sinama, konser, balo, sirk ve stadyomlarda duhuliye bileti kullanılması mec
burî kılınmış ve bilet kullanmayan müesseseler hakkında, kazanç kanunile mevzu ceza hükmü, bu ka
nuna da alınmıştır. Yine tatbikatta tesadüf olunan bazı suiistimalleri önlemek üzere bilet verilme
mesi veya biletlerin mükerrer kullanılması halleri de derpiş olunarak bu haller için de ceza müeyye-
deleri konulmuştur; 

Beşinci madde : Bazı memleketlerde olduğu gibi memleketimizde de kibrit kutuları, sigara pa-
ketlerile posta ve telgraf idarelerinin telgraf kâğıdlan üzerinde ilân ve reklam yapılmasını müm
kün kılacak şekilde, damga resmi kanununda bir hüküm olmadığından bu nevi ilânların 11 nci 
maddenin 68 nci numarasına idhalen onar para resme tâbi tutulması lâzım gelmekte ve bu resim had
di de, mevzubahs ilânlar için çok yüksek olduğundan, alakadarlarca istenilmesine rağmen bu rek
lâmlar yapılamamaktadır. Hem vaziyete çare bulmak hem de Devlet varidatmm artmasma yardım 
olmak üzere bu madde vücude getirilmiştir. 

Altıncı madde : istikraz ve deyin ikrarını mutazammm mukavelenamelerin damga resminin ibinde 
ikiden binde bire indirilmesini icab ettiren sebebler ticarî ve mütedavil evrak ve senedler hakkmda 
da varid ve bu iki nevi evrak arasında mahiyetleri itibarile çok yakınlık bulunması dolayısile bu nevi 
evrakın dahi binde bir' resme tâbi tutulması muvafık görülmüş ve 14 ncü madde bu maksadı temin 
edecek şekilde değiştirilmiştir. 

Yedinci madde : 1324 numaralı kanunun beşinci sigortalar faslının 17 nci maddesi bu günkü ih
tiyacı karşılayamamakta- ve mezkûr kanunun meriyetinden bu güne kadar iktısad ve ticaret sa
hasında husule gelen inkişaf dolayısile zuhur eden yeni tip sigorta. nevilerinin kanunda yazılı 
olmamasından naşi damga resmi kanununun umumî hükümleri dairesinde teklifleri cihetine 
gidilmek mecburiyeti hâsıl olmaktadır. Sigorta mukavelelerinden umumî hükümler dairesinde re
sim alınmasına bu muamelâtın mahiyeti müttehammil olmadığından, memleketimizde bu tip sigor
talar inkişaf edememekte ve bu vaziyet hem sigortacılığın terakkisine engel olmakta, hem de mem
lekette meveud kıymetlerin sigortasız bırakılmasını ve tehlikelere maruz kalmasını intaç etmekte 
olduğundan, meri kanunun sigorta nevileri! e resim mikdarlarını gösteren 17 nci maddesinin hali hazır 
ihtiyacını karşılayacak bir şekilde değiştirilmesi lüzumlu görülmüştür. 

Sekizinci madde : îstanbuuda ve Maliye vekâletinin tayin edeceği diğer şehirlerde muamele yapan 
sigorta şirketleri, damga resimlerini, deftere kayidsuretile altı aydan altı aya makbuz mukabilinde 
malsandığına yatırmaktadırlar. Tahsil olunan resimlerin altı ay şirketler nezdined kalması muvafık 
görülmediğinden bu müddet bir aya tenzil ve tediye zamanı tayin olunarak bu müddet içinde tediye 
etmeyenler için kanuna müeyyide konulmuştur. 

Dokuzuncu madde : Meri kanunun 30 ucu maddesinde tebdilen çıkarılan esham ve tahvilâtın, mik-
darmda değişiklik olmadığı takdirde resim alınmaksızın damgalanacağı hakkındaki hüküm tatbikat
ta yanlış îçtihad ve telâkkilere yol açmaktadır. Mikdarda vuku bulacak değişiklik sermaye veya bor
cun tezyidine matuf olmak lâzım geldiği halde sermayenin tenkis veya aynen ipkası halinde dahi, 
hisse senedi veya tahivlâtın kemiyeten- mikdarı değişir ise resim alınması icab edeceği gibi bir zehab 
hâsıl olmaktadır. Bu zahabı bertaraf etmek ve resmin ancak sermaye veya borcun tezyidi halinde 
mevzubahs olabileceğini ve mücerred hisse senedi veya tahvil adedlerinin azaltılması veya çoğaltılma
sı bu hususta haizi tesir bulunmadığını anlatacak şekilde maddenin daha açık bir ifade ile yazılması 
muvafık görülerek bu suretle tadil edilmiştir. 

Onuncu madde : Bu madde ile meri kanunu muaifyetlere müteallik 32 nci maddesinin 23 ve 28 
nci numaraları değiştirilmiş ve bu maddeye 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73, 74 ve 75 nci numaralar eklenmiştir. 

Değiştirilen 23 ncü numarada tekaüd ve küçükler maaşının tahsisine müteallik evrak yerine, te-

( S. Sayısı : 272 ) 



— 9 — 
kaüd, yetim ve dul maaşlarının tahsisine müteallik evrak tabiri konulmuştur. 

' Posta, telgraf ve telefon idarelerince yüz kuruş ve ondan aşağı paraların alındığını natık olarak 
verilecek makbuzların 32 nci maddenin 28 nci numarasında yazılı makbuzlardan farklı muameleye 
tâbi tutulması muvafık görülmediğinden gerek havalename mukabilinde, gerek teahhüdlü veya kry-
meti mukaddereli mektub veya telgraflar için veyahud telefon abone veya tesisat bedelleri mu
kabilinde verilsin yüz kuruş ve ondan aşağı parayı muhtevi posta, telgraf ve telefon makbuzları
nın da bu numaraya ilâvesi mâksadile numara yeniden yazılmıştır. 

Numara : 58 - Bu numara ile mükerrer sigorta mukavelenameleri damga resminden muaf tutul
maktadır. Sigortalar aktedildikleri sırada damga resmine tâbi bulundukları cihetle, bunlarnı mü
kerrer sigorta edilmeleri halinde yeniden resme tâbi tutulması, ' ayni mevzudan mükerrer resim alın
masını intaç edeceği cihetle bu muafiyet numarasına lüzum görülmüştür. Verilen muafiyet 
gerek Türkiyede- aktedilmiş olsun, gerek ecnebi memleketlerde aktolunub Türkiyede istimal edil
miş bulunsun, bilcümle , sigortaların Türkiyede mükerrer sigorta edilmeleri halinde tanzim 
olunacak mükerrer sigorta mukavelenamelerine şamil bulunmaktadır. Ancak mükerrer sigorta dolayı-
sile tanzim olunacak sair evrak mahiyetlerine göre resme tâbi bulunacaktır. 

Nnumara 59 - Turistlere kolaylık gösterilmek üzere her memlekette ve 3152 numaralı ve 9 - IV -
1934 tarihli kanunla Türkiyede de kabul edilmiş olan bu evrakın resme tâbiiyeti, hudud gümrükle
rinde müşkülâtı mucib olduğundan ve hâsılatı da pek cüzî bulunduğundan istihdaf edilen maksadın 
temini için muafiyetleri cihetine gidilmiştir. 

Numara 60 - İsim, yaş ve kayıd tashihi hakkında açılan davalar neticesinde davacılar aleyhine 
sâdır olan ilâmlar, bunlar tarafından alınmamakta ve Devletçe de bunların resimleri ödenemedik 
ğinden nüfus memurlarına tebliğ edilememektedir. Diğer taraftan nüfus kayıdlannın tashihi 
için nüfus kanununun 11 nci ve askerlik kanununun 81 nci maddesi hükümlerine göre açılması icab 
eden davalara aid evrak ve ilâmların damga resminden muaf tutulması da zarurî bulunmakta olduğun
dan bu maksadların istihsalini teminen bu numaraya lüzmum görülmüştür. 

Numara 61 - 251Ö sayılı kanunla muhacir ve mülteciler ve yerli halka bedava verilen^ gayrimenkuller-
den tapu harcı alınmaması esas kabul edildiği halde tapu senedleri için bir hüküm konulmamış olduğun
dan bunlar tarafından tapu senedleri alınmamaktadır. Bu hali bertaraf etmek üzere bu numara 
ilâve edilmiştir. .. • , # • 

, Numara 62 - Hilâli ahmer, Türk Hava kurumu, Çocuk esirgeme kurumu gibi menafii umumiyeye 
hadim hayır cemiyetlerinin ve halkevlerinin varidat temini için resmî bayram günlerile senenin di
ğer zamanlarında bir veya iki defa verdikleri balo, konser, müsamere gibi eğlenceler için tertib et
tikleri ve sattıkları biletlerin ve tesis maksadlanna uygun olarak yaptıkları ilânların damga resmine 
tâbi tutulmaması muvafık görüldüğünden ibu numara eklenmiştir. 

Numara 63 - Havale muamelelerinin ve para hareketlerinin kolaylaştırılmasını temin etmek 
mâksadile bu numara vüoude getirilmiştir. " _ 

Numara 64 - Memurlar tarafından vazifeten bir şehir içinde ihtiyar olunan tramvay, otobüs, 
vapur ve tren gibi nakil vasıtaları ücretlerinin alınması sırasında verilen beyannamelerin resme 
tâbi tutulması âdilâne görülmediğinden bunların muafiyeti için bu numara tanzim olunmuştur. 

Numara 65 - Belediye vergi ve resimleri kanununun 14 ncü maddesi mucibince ticarethanelerin 
asmaya mecbur oldukları isim ve ticaret unvanlarını havi (Hilâl kundura mağazası - Hasan Akçam) 
gibi levhalarla vesaiti nakliye şirket ve müesseselerimi ve ayn: vesaiti işleten ferdlerin bu vasıta
lar üzerine yazdırdıkları (istanbul tramvay şirketi), (Yataklı vagonlar şirketi), (Rağbet otobüsleri) 
gibi ticaret unvanlarının tamamen ilân mahiyetinde telâkkisi mümkün görülmediğinden ve inhisar 
mamulâtı satan bayilerin dükkânlarına levha asması da ispirto ve ispirtolu içkiler kanununun 28 nci 
maddesile mecburî kılınmış olduğundan bunların resirrfden istisnasını temin mâksadile bu numara 
vüeude getirilmiştir. 

Numara 66 - Türkiyede satılan ve fakat Türkiyede hiç bir suretle istimal edilmiyecek olan yolcu 
biletlerinin, resimden muafiyeti, turizm münasebetlerinin inkişafına hadim olacağı ve resim almması 
halinde diğer devletlerce de mütekabil muamele tatbikma yol açacağı ve bunun da bir çok karı-
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şıklık doğuracağı düşünülmüş ve bu maksadın istihsali için bu numara dercedilmiştir. 

Numara 67 - Beynelmilel panayır ve sergilere aid ilân ve saire ile duhuliye biletleri 2761 numaralı 
kanunla damga resminden muaf kılınmış olduğu halde buralarda açılan sinema, tiyatro ve sirk ve 
konserlerin duhuliye biletleri için muafiyet verilmemiş olduğundan, müteşebbisleri teşvik ve halkın 
ucuz eğlenmesini temin etmek ve dolayısile panayır ve sergilere rağbet celbeylemek maksadile bu bilet
lerin de damga resminden muafiyeti muvafık görülmüş ve 2761 numaralı kanunla damga resmi ka
nununun 32 nci maddesine eklenen numara bu maksadı temin edecek şekilde yeniden yazılmıştır. 

Numara: 68 - Mevcudu az olan kıta ve müesseselerle revirlerin günlük ihtiyaçlarından bulunan 
süt, yoğurt, limon ve saire gibi müteferrik ayniyatın bedelleri bazan tesellüm mazbatalarile muayene 
raporlarına ilsakı lâzım gelen damga pulu bedellerine bile tekabül etmediğinden bu yüzden tatbikatta 
hâsıl olan müşkülleri izale etmek üzere bedelleri mecmuu beş lirayı geçmeyen müteferrik mubayaalar 
için ambar veya ayniyat memürlarile diğer alâkalı memurlar tarafından tanzim olunan ayniyat te. 
sellüm makbuzlarının ve yine bu neviden müteferrik iaşe maddelerinin muayeneleri üzerine tanzim 
olunan muayene raporlarından bedelleri 25 liraya kadar mubayaalara taallûk edenlerinin damga 
resminden istisnası muvafık görülerek bu numara vücude getirilmiştir. 

Numara: 69 - îlk tahsilin meccani ve mecburî olduğu nazarı dikkate alınarak ilk okullara kabul 
için talebeden mecburî olarak aranılan sıhhat raporu, her nevî aşı şahadetnamesi, bu okulların bi
rinden diğerine nakil sırasında verilen nakil tasdikname ve ilmühaberleri ve ilk okul şehadetna 
melerile Devlet tarafından beslenerek okutulan leylî meccani talebeye, hangi derecedeki mektepten 
olursa olsun verilen tasdikname ve şehadetnamelerin damga resminden muaf tutulması muvafık gö
rülmüştür. 

Numara : 70 - Başvekâlet Müdevvenat müdürlüğünce tabettirilen resmî gazeteye abone olmak üzere 
yazılan mektubların, resmî bir daireye verilen istida gibi resme tâbi bulunması muvafık görül
mediğinden bu numara tertib edilmiştir. 

Numara : 71 - Plajlarla deniz hamamları ve yüzme havuzlarının duhuliye biletlerinden damga res
mi alınmaması, halkın ihtiyaçlarını daha ucuz tatmin etmesi bakımından muvafık olacağı düşünüle
rek 32 nci maddeye bu numara ilâve olunmuştur. 

Numara : 72 - Sağır, dilsiz ve körlerle anormal çocukların cemiyet için faydalı bir uzuv haline 
getirilmelerini temin eden sağır, dilsiz ve körler mektebile anormal çocuklar müessesesinde tahsil 

edenlere verilecek şehadetname ve tasdiknamelerin ve köy ebe mektebi mezunlarile köy sağlık korucu
larına verilen sertifikaların damga resminden' muafiyetini teminen bu numara tertib olunmuştur. 

Numara: 73 - 2527 numaralı kanun mucibince hususî matbaaalar tarafından basılan eserlerden 
beşer nüshasının Maarif vekâletine ve vilâyetlerde maarif idarelerine verilmesi mecburî kılınmış ol
duğundan bu eserlerin alındığını natık olarak sahihlerine verilen makbuzlardan damga resmi alınması 
muvafık görülmediğinden bu numara tertib edilmiştir. 

Numara 74 - Resmî daireler tarafından doğrudan doğruya ecnebi memleketlerden mubayaa ve 
celbolunan malların ihale kararlarına ve tesellüm makbuzlarına damga pulu ilsakına imkân bulun
madığından tatbikatta bu yüzden maruz kalınan müşkülâtı izale etmek üzere bu numaranın tanzi
mi İüzumlu görülmüştür. 

Numara 75 - îmza ve mühürler hakkında şehadet ve tasdiki havi şerhler damga resmi kanunu
nun 32 nci maddesinin 18 nci numarası mucibince damga resminden muaf bulunmakta iken 2455 
numaralı kanunla muafiyetin kaldırılması üzerine bu şerhler 11 nci maddenin 48 nci numarasına 
idhalen 15 kuruş resme tâbi tutulmağa başlanmıştır. Tatbikatta bu resmin istifası, bilhassa posta ve 
telgraf havalenamelerinde, bazan posta ücretinden daha yüksek bir mikdar teşkil etmesi itibarile 
zorluklar doğrumakta olduğundan evvelce olduğu gibi bu muafiyetin tesisi faydalı görülmüş ve bu 
numara tertib olunmuştur. . 

On birinci madde : Damga resmi kanununun 37 nci maddesinde, soğuk damga vazı tecviz edilen 
evrak araşma zimmet ve matlub mektublarile, elektrik, su, gaz ve telefon aboneman mukavele
namelerinin ve sirgülerlerle seyrüsefer tarifelerinin ilâvesi de lüzumlu görüldüğünden bu maksadı 
teminen bu madde vücude getirilmiştir. 
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O n i k i n c i m a d d e : 
I - Tapu dairelerinde ferağ ve intikal muamelâtına müteallik zabıt defterlerine ilsakı icab eden 

pullar defterleri kabartmakta olduğu gibi zamanla kopup kaybolması yüzünden tatbikatta bir ta
kım ihtilâflara sebebiyet vermekte olduğundan maruz müşkülâtı ve ihtilâfları bertaraf etmek 
üzere tapu zabıtlarına aid damga resminin makbuz itası suretüe ifası muvafık görülmüş olduğundan 
kanunun 39 ncu maddesine mezkûr 1 nci numara ilâve edilmiştir. 

II -Yolcuların ve yolculara mahsus eşyanın nakil ücretlerine dair bilet ve puslaların damga 
resmine sureti tabiiyeti 1324 numaralı kanunun 13 ncü maddesinin 6 nci numarasında tasrih edil
miş ise de biletlerin tâbi bulundukları damga resminin şekli istifası hakkında hususî bir hüküm 
konulmamasından dolayı bu resmin biletlere pul yapıştırılması suretüe ifası lâzım gelmekte ve 
tren ve vapur yolcu biletlerinin ebdaı da pul ilsakına müsaid bulunmamakta olduğundan gerek 
Devlet demiryolları müessesesinin gerekse diğer Devlet idarelerüe naküye şirketlerinin veya eşha
sın işitmekte oldukları vesaite aid biletlerin damga resimleri Düyunu umumiye zamanından beri mü
esses bir usule göre makbuz mukabilinde mahallî malsandıklarına yatırılmaktadır. Tatbikatta 
idamesi zarurî görülen bu şeklin kanunla teyidi ve kontrolün temini maksadile meri kanunun 39 
ncu maddesine bir numara ilâve olunmuştur. 

Oa üçüncü madde : Damga kanununun 11 nci maddesinin bu proje üe tadil olunan 76 nci nu
marası duvar ve ceb tekvimjerini damga resmine tâbi tutmakta ise de kanunda takvimlerin damga 
resmi ne zaman ifa olunacağı hakkında hüküm mevcud olmadığından ve takvimlerin resme sureti ta
biiyeti de daha ziyade ilânlara kıyasen tayin edilebüeceğindem kanunda üânlarin damga resminin 
sureti istifasına aid hükmü ihtiva eden 41 nci maddesine takvimler hakkında da bir numara ilâve 
olunmuştur. 

On dördüncü madde : Merî kanunun 24 ncü maddesi mucibince sigorta şirket ve müesseseleri
nin kanunen tutmağa mecbur oldukları defterlere yaptıkları muameleleri kaydetmemeleri halinde 
bir müeyyede vazedümemiş olduğu gibi bu proje, yolcu biletlerinden alınacak resimlerin de deftere 
kayid suretüe istifası usulünü ihdas ettiğinden gerek sigorta şirketlerinin gerek nakliye müessese
lerinin bu hükümlere riayet etmemeleri halinde tatbiki lâzımgelen muamelenin kanuna derci zarurî 
bulunmuş ve bu itibarla, cezalara müteallik 44 ncü maddeye bu nuaksadla 8 ve 9 ncu numaralar ek
lenmiştir. 

On beşinci madde : Damga resmi kanununun 7 nci maddesi mucibince damga resmi mükellefiyeti 
resme tâbi sened ve evrakı imza edenlere terettüb etmekte olduğu cihetle resmin ifa edilmemesin
den dolayı alınacak cezaların da bunlardan istenilmesi lâznngelir. Ancak tatbikatta, resmi ifa edil
memiş olarak görülen evrakın mümzilerini her zaman kolaylıkla bulmak imkânı olmadığı ve buna 
mukabü pulu noksan veya pulsuz evrakı istimal ve onunla ihticaç, eden şahsın da bu noksandan ve 
cezasıdan mesul tutulması lâzımgeleceğini nazarı dikkate alan vazn kanun 45 nci madde üe bu ceza
ların, mümziye müracaat hakkı olmak üzere mübrizden alınması esasını kabul etmiştir. Yalnız 54 
ncü madde ile memurlarla noterler tarafından veya anonim şirketlerle resmî ve hususî sair müesse
selerde tanzim olunub efrada imza ettirilen veya resen verilen evrakm damga resmi mükellef olan
dan ve cezası bu evrakı tanzim edenlerden alınması bu kaidenin istisnası olarak kabul olunmuştur. 
Gerek 45 gerek 54 ncü maddede yalnız cezaların mübriz veya nazımdan tahsüi kabul edilmesi ve re
sim hakkında bir hüküm bulunmaması dolayisilekanunun bu boşluğunu doldurmak üzere 45 ve 54 
ncü maddeler birleştirilmiş ve para cezasında olduğu gibi resimlerin de mübrizden veya evrakın tan
zim eden memur ve noterlerle şirket ve müesseselerden alınmasını ve bunların resim ve mübrizle-
rin de hem resim hem ceza hakkında alâkadarlara müracaat hakkı bulunmasını teinin edecek şekil
de 45 nci madde yeniden yazılmış ve 54 ncü madde de üga olunmuştur. 

On altmcı madde : Damga resmi kanununun takibata müteallik 12 nci faslındaki hükümler de
ğiştirilmiş ve ihtarname tebliğine aid hükümler de bu fasla alınmış olduğundan 57 nci maddenin teb
ligata müteallik birinci numarası kaldırılmak suretüe madde yeniden yazılmıştır. 

On yedi ilâ yirmi birinci maddeler : 
Damga kanununa muhalif hareketlerden dolayı alınması lâzımgelen resim ve cezaların tahsili 
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Sureti kanunda sarahaten gösterilmiş olmamakla beraber 61 nci madde de resim ve cezanm tahakku
kuna esas teşkil eden evrak ve zabıt varakalarının maliye memurlarından bir müzekkere ile 
icra dairelerine gönderileceği ve 62 nci maddesinde de icra dairelerince alâkadarlara tebligat 
yapılacağı yazılı olmasına müsteniden tatbikatta para cezasından mütevellid diğer hukuku amme 
alacaklarının tahsiline mütedair umumî ahkâma tebaan 765 sayılı ceza kanununun 19 ve 24 ncü 
maddeleri ve ceza kanununun mevkii meriyete vazına müteallik 825 sayılı kanunun 6 nci maddesi 
mucibince damga, para cezalan ve bu arada damga resimleri de icra dairelerince resen takib ve tah
sil olunmakta idi. 

3038 numaralı kanunla ceza kanununun 19 ve 24 ncü maddeleri tadil ve meriyet kanununun 
6 nci maddesi ilga edilerek para cezalarının tahsil sureti hakkında münhasıran bu maddelerde mev

zu .usule müteallik ahkâm esasından tebdil ve para cezalarının da tahsili emval kanununa tev
fikan tahsili usulü vazolunarak tahsilatta icra dairelerine aid vazifeler maliye memurlarına tevdi 
ve devredildiğinden damga resmi ve para cezalarının icra dairelerince resen takib ve infazma imkân 
kalmamıştır. 

Ceza kanununun muaddel 19 ncu maddesi ilâma müstenid para cezası mahkûmiyetlerine matuf 
olduğundan damga para cezalarının da bu madde mucibince ve tahsili emval kanununa tevfikan 
tahsili kabil olamamaktadır. 

(Sezaların tahsili sistemindeki değişiklikten dolayı hadis olan vaziyet muvacehesinde bu babda 
sarih ve hususî hükümlerin bulunmamasına mebni damga cezalarının icra ve iflâs kanununun umumî 
hükümleri dairesinde ve ilamsız icra usulile takib ve tahsili ve damga resimlerinin de 12 kânunusani • 
1331 tarihli (Süveri tahsiliyesi gösterilmeyen tekâlif ve rüsum hakkındaki) kanuna tevfikan tahsili 
lâzım gelmektedir. 

Damga resim ve ceazlannın bu suretle ayrı ayrı usullerle muhtelif merciler tarafından takib edil
mesi müşkülâta ve fazla memur istihdamına sebebiyet verdiğinden para cezalarının da tahsili em
val kanununa göre tahsilini temin etmek üzere kanunun 12 nci faslında tadilât icrasına katî lüzum 
hissedilmiş ve resim ve para cezası tahakkukunu müteakife yapılacak tebligatın da bir elden ida
resi muvafık görülerek ona göre tadilât icra ve tedkikat ve tahsilatın teslimini temine matuf ola
rak kanunun 61, 62, 64, 66 ve 67 nci maddelerine diğer kanun hükümlerine mütenazır ve ihtiyaca 
uygun ilâveler yapılmış ve mükerrer olan bazı numaralar tayyedilmiştir. 

61 nci maddedeki tadiller: 
Damga kanununa muhalif haraketleri tesbit veihbara memur zevat kanunun 53 ve 58 nci madde

lerinde zikredüdiği halde 58 nci madde 61 nci maddenin metnine dercedilmediğinden ilâve olunmuş
tur. 

Maddenin yazılış şeklinden kanuna muhalif hareketleri tesbit eden memurların mesullerine teb
ligat yapacağı ve muayyen müddet mürur edib ödenmediği takdirde evrakın malmemurluğuna tevdi 
edileceği anlaşılmaktadır. Bu hükmün aynen tatbiki mümkün olmadığı gibi tatbikında İsrara lüzum 
görülmediğinden tutulacak zabıt varakalarının malmemurlarma tevdii ve ondan sonra ihtarname teb
liği suretile tadil edilmiştir. 

61 nci maddede yazık 15 günlük mühletten sonra 62 nci madde mucibince sekiz gün müddetli 
(ve itiraza esas teşkil eden) ikinci bir ödeme emri tebliği icab etmektedir. îcra dairesince ikinci 
defa tebligat yapılması usulü lâğvedilerek zabıt varakasına müsteniden mesulüne 15 gün müddetli 
bir ihtarname tebliği usulü vazedilmiş ve resim ve cezanın ödenmesi için verilen mühlete itiraz müd
deti tevhid edilerek mühletin hitamından sonra yeniden yapılacak tebligat arasında geçecek müd
detten sarfınazar mecmuu asgarî 8 gün kısaltılmıştır. Esasen para cezası ve resim icra dairesince 
tahsil edilmiyeceğinden icra dairesince tebligat ifasına da lüzum kalmamıştır. 

İtirazen icra edilecek tedkikat 67 nci madde mucibince harç ve masrafa tâbi olduğundan müddetin
de itiraz edilmemiş veya ' itiraz edilib de tedkikatm kanunen istilzam ettiği masraflar peşinen ödenme
miş ise bir gûna merasime hacet kalmaksızın itirazın mahkemece reddolunacağı maddeye ilâve edil
miştir. 

62 nci maddedeki tadiller: 62 nci maddeye göre itiraz üzerine icra edilecek tatbikatta evrakın mah-
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kemeye tevdii tarihinden itibaren beş gün içinde usulüne tevfikan tedkik ve • bilmuhakeme intacı 
lâzımdır. 

©eŞfgünliys müddet tatbikatta çok kerre kâfi gelmediğinden on beş güne iblâğ edilmiştir. Bilmu-
hakemeintacı lâzım gelen mesail için müddet tayin ve tahdidine imkân görülememiştir. 

Bundan başka idarî makamlar veya idarî kazaî mercilerce tahakkuk ettirilen veya karara bağlanan 
para cezası ve resimler hakkında yapılacak itirazlara ve neticelerine dair 1608 sayılı umuru belediyeye 
müteallik ,ahkâmı cezaiye kanununun 4, 5, 6 ncı maddeleri 1701 sayılı tütün inhisarı kanununun 
70, 71 ve 72 nci maddeleri ve 1918 sayılı kaçakçılığın men ve takibine aid kanunların 55 nci mad
deleri ve para cezası mahkûmiyetini istilzam eden ef ale aid ceza muhakemeleri usulü kanununun 386 
ncı maddesi ".ahkâmı nazarı itibara alınarak tedkik atın tesrii için damga resmi ve cezasını istilzam 
eden efal hakkında yapılacak itirazların da evrak üzerine tedkikat icrasile karara bağlanabilmesi 
usulü kabul edilmiş ve tarafların teşkili ve muhakeme icrası suretile halli hâkimin takdirine bırakıl
mıştır. 

.Mecmuu on lirayı tecavüz «den resim ve paracezaları için itirazen yapılacak tedkikatın alâkadar
ların talebi veya hâkimin göstereceği lüzum üzerine tarafların huzurile ceryanı lâzım geleceği tasrih 
edilmiştir. 

Yine bu hükümlerle mütenazır olarak' hükümlerin temyiz kabiliyeti muayyen bir mikdardan 
sonra tanınmış ye mecmuu on lirayı tecavüz etmeyen resim ve para cezası mahkûmiyetlerinin tas-
dikma mütedair kararların katği olduğu ilâve olunmuştur. Temaruz eden tarafın tedkikatın uza
masına sebeb olmaması için .gelmeyen tarafın gıyabında tedkikat icra edileceğinin ayrıca zikredil
mesi muvafık görüldüğünden madde ona göre yazılmıştır. 

64 ncü maddedeki tadiller: 
Teniyiz müddeti itiraz müddetinden daha kısa ve icra tedkik mercileri kararlarına yapılan tem

yizler veçhile on gün olarak kabul edilmiştir. 
Temyiz istidasının hükmü veren mahkemeye gönderilmesi ye o kanaldan Temyiz mahkemesine 

şevki sürati temin edeceği gibi her hangi bir mahkemeyi tavsiten hükmü veren mahkemeye irsali 
kabil olduğundan (ikametgâh mahkemesi) hükmü veren mahkeme olarak değiştirilmiş ve ayni za
manda kararı temyiz edecek malmemurlarını da mahkûmünaleyhin ikametgâhı mahkemesine mü
racaat külfetinden ve bir sürü muhabereye sebebiyet vermekten kurtarılmıştır. 

Kararm mahkümünaleyh tarafından temyiz olunması halinde malî teminat iraesi lâzım geli
yorsa da tatbikatta .bu şartın ifa edilib edilmediği Temyiz mahkemesince tedkik ve evrak bu husu
sun tesbiti için mahalline iade edilmekle beraber teminat itası bir müddetle takyid edilmediğinden 
temyiz tedkikatı bizzarure uzayıb gitmektedir. 

Temyizin icrayi tehir etmiyeceği esas itibarile kabul ve ancak teminat iraesi halinde Temyiz 
mahkemesince tahsilatın tehirine karar verebilmesi şeklinde tadili daha muvafık görülerek temi
natın sağlam olabilmesi için kazanç kanununun 72 nci maddesine atıf yapılmış ve madde ona göre 
hazırlanmıştır. 

İlâmların tebliği ve ondan sonra.temyiz müddetinin cereyanı usulü kabul edilerek 63 ncü madde
de yazılı halde de bu muamele tatbik edileceğinden maddenin son numarası zaid görülerek tayye-
dilmiştir. 

66 ncı maddedeki fadiller: 
Temyiz mahkemesi dairelerince resen verilen hükümlere karşı yapılacak itirazlar hakkında 

kanunun 66 ncı maddesinde yazılı (lâzım gelen teminat) tabiri değiştirilen 64 ncü madde ile uygun 
olabilmesi için o maddeye atıf yapılmış ve hüküm para cezası ve resme mütedair olduğu halde (re
sen verilen cezai nakdî hükümleri) şeklinde yazılı olduğundan tereddüdü mucib olmamak için resen 
verilen hükümler olarak düzeltilmiştir. 

(Hüküm, Temyiz mahkemesince resen verildiğinden - ikametgâh mahkemesi - tabiri aynen ip
ka edilmiştir. 

Yirmi ikinci madde : Damga resmi kanununun 31, 55 nci maddelerinde zikri geçen madde numa
ralarında husule gelen bazı yanlışlıkların düzeltilmesi maksadile bu madde tertib edilmiştir. 
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Yirmi üçüncü madde : 
Damga resmi kanununun birinci maddesile ilânlar mutlak surette damga resmine tâbi tutulmuş 

oldukları halde radyo vasıtasile yapılan ilânların damga resmi mikdarile ne suretle alınacağına 
dair kanunda bir hüküm bulunmadığından bu boşluğu doldurmak üzere emsali ilânlardan alı
nan resim mikdarları da göz önünde tutularak bü ilânlardan alınacak damga resminin, ilân 
ücretinin yüzde biri nisbetinde ve ilân ücretinin tahsiline dair verilecek makbuzlara pul yapıştı
rılması suretile alınması en uygun bir şekil görülmüş ve bu maksadla yirminci madde tertib olun
muştur, 

Yirmi dördüncü madde : '\ 
Projenin üçüncü maddesinin esbabı mucibesinde verilen izahat sırasında da arzolunduğu üzere 

avans ve kredi muamelelerine müteallik bulunan ve muayyen meblâğı i htiva etmesi mahiyetleri
nin zarurî icabından olan evrakın, az resim ödenmesi gayesile ve muvazaa yolile gayrimuayyen 
meblâğlı olarak tanzim edilmesi bir teamül haline gelmiş olduğundan resim ziyamı ve kanunun 
maksadından uzaklaşılmasmı mucib olan bu halin önüne geçilmesi maksadile bu madde vücude 
getirilmiştir. Bu nevi evrakın damga resmi, projenin üçüncü maddesile yarıya indirilmiş olması 
bundan sonra bu nevi muvazaaları azaltacağı ümid edilmekle beraber, bunlara karşı bir ceza 
müeyyedesi konulması zarurî görülmüştür. 

Yirmi beşinci madde : 
Damga resmi kanununun 11 nci maddesinin 59 ncu numarasının parantez içerisindeki bendinde 

yazılı hizmet mukabili tediyata aid makbuzların resimden kurtarılması maksadile yapılan bazı mu
vazaaları önlemek üzere bu maddenin tedvinine ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Yirmi altıncı madde : 
Kira mukavelenamesile ferağ ilmühaberleri için vücude getirilen kıymetli evrak, mahiyeten 

damga' resminden farklı olmadığı halde, bunları kullanmayanlar veya kullanılması icab edenden 
daha aşağı kıymette evrak kullananlar hkkında ceza hükmü konulmamış olduğundan bu noksanın 
tamamlanması maksadile bu hüküm konulmuş ve fransız damga kanununda olduğu veçhile bu 
nevi evraka yazılmayan mukaveleler ile asılları pulsuz olan evrak ve senedleri usulen resim 
ve cezası tahsil edilmedikçe tasdik veya suret itasından ve resen bu yolda mukavelename tanzimin
den ve tayyare resmi kanunu mucibince ihdasolunan noter evrakı yerine adi varakalar kullan
maktan noterler ve tapu memurları menedildigi gibi bu memnuiyete riayet etmeyenlerden noter 
ve tapu memurlarına da ayrıca ceza müeyyedesi konulmuş ve bu evrakı istimal etmeyenlerden dam
ga resminde olduğu gibi misil cezası alınması derpiş edilmiştir. 

Noterler, resmî sıfatı haiz bir nevi memur bulunmalarına ve damga resmi muamel el erile alâjkadar 
evrakı en çok elden geçirmelerine rağmen damga resmile alâkadar olmadıkları gibi bazı noterle r 
tayyare resmi kanunile ihdas edilmiş olan evrakı da kullanmamakta bulunduklarından diğer mem
leketlerde olduğu gibi kendilerine kanunla böyle bir mecburiyet tahmil edilmesi yerinde görül 
müştür. 

Bundan başka kıymetli kâğıd üzerine yazılmamış veya mukavelenameye bağlanmamış plan icar 
akidlerinden mütevellid davaları usulen resim ve cezası tahsil olununcaya kadar ruyetinin tehir olu
nacağı hakkında da maddeye bir hüküm konulmak suretile müeyyedeler takviye olunmuştur. 

Yirmi yedinci madde - Damga resmi kanununun 44 ncü maddesinin 6 nci numarasında ve bu proje 
ile eklenen 8 ve 9 ncu numaralarında yazılı cezaların ve kezalik kıymetli evraka yazılmayan veya 
noksan kıymetli evraka yapılan mukavelename ve ilmühaberlerle noterlere ve tapo memurlarına tah
mil olunan vazifelerin yapılmamasından dolayı aramla cak olan cezaların sureti tahsili hakkında da 
damga resmi kanununun takibata müteallik 12 nci faslı hükümlerinin tatbik edilmesini teminen bu 
madde vücude getirilmiştir. 

Yirmi sekizinci madde - Bu lâyiha ile damga resmi kanununda yapılan tadillere göre ilgası lâzım 
gelen hükümleri göstermek üzere bu madde tanzim olunmuştur. 
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tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad Encümeni 

Esas No. î/1062 
Karar No. 50 

30 -V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1324 sayılı damga resmi kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hü
kümler eklenmesi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 23 - V" -
1938 tarihinde Yüksek Meclise sunulmasına ka
rar verilen kanun lâyihası Encümenimize havale 
edilmekle Maliye vekili ve Varidat umum müdürü 
hazır olduğu halde tedkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın mucib sebeblerinden ve verilen iza
hattan anlaşıldığına göre 1324 sayılı kanunun 
değiştirilen hükümlerinden bazıları resmin tenzili 
gibi mükellef lehine yapılması faideli görülen ta
dilât olduğu gibi bazıları da evvelki kanunun 
tatbikatından doğan ibham ve iltibasları kaldır
mak için kanuna ilâvesinde zaruret mülâhaza edi
len ahkâm olub Encümenimiz bu noktai nazardan 
lâyihanın heyeti umumiyesini sebebleri aşağıda 
yazılı küçük bazı değişiklikler ile kabul etmeği 
muvafık bulmuştur. 

Lâyihanın birinci maddesile değiştirilen 11 nci 
maddenin yirmi altıncı fıkrasına ilâve edilen 
(hesabı cari ve ihbar mektüblan) cümlesi evvelki 
kanunda mevcud olmadığı gibi bu hükme tekad-
düm eden kısımda yazılı fıkra hükmü de maksadı 
temin ettiğinden tatbikatta bir takım iltibaslara 
mahal verecek olan bu cümlenin kanuna ilavesi 
faidesiz görülerek fıkra tamamen tadilât arasın
dan çıkarılmıştır. 

.. Ayni maddenin 51 nci fıkrasında mevzu elli 
kuruş resim Encümenimizce çok görülerek otuz 
kuruşa indirilmiştir. 

Mekteb şehadetname ve tasdiknamelerinden 
almacak resme aid 53 ncü fıkradan orta mekteb 
şahadetnamelerinin çıkarılarak istisna meyanı-

na alınması Mjaliye vekilinin de muvafakatile 
münasib görülmüştür. 

İlânlara aid 72 nci fıkranın sonundaki (iş
gal ettiği sathın ebadı) cümlesi tatbikatta ilâ
nın yazılı bulunduğu yerin sathile iltibasa ma
hal vermek ihtimali düşünülerek tavzihi lüzum
lu görülmüş ve cümlenin başına (ilân kısmının) 
ibaresi eklenmiştir. 

Lâyihanın ikine imaddesile maktu damga 
resmi tarifesine yeniden ilâve edilen kısımlar
dan 91 numaraya dahil dişçi, ebe ve sünnetçi
lere verilecek ruhsatiyenin 50 kuruşa ve ecza 
depolarının 5 ve lâboratuvarlann 2,5 liraya in
dirilmesini encümenimiz bundan- evvel geçen 
müessesata kryasen muvafık bulmuş ve lâyiha
nın bu numaralarını arzedilen şekilde tedilen 
kabul etmiştir. 

Lâyihanın 10 ncu maddesinde yazılı numara 
sıralarında bir tashih yapılmıştır. 

Lâyihanın 14 ncü maddesinin sonundaki ceza 
hükmü vazih görülmediğinden bu cezaya aid 
fıkra tadilen yeniden yazılmıştır. 

Kanunun diğer maddeleri aynen kabul edil
miş olub havalesi mucibince Maliye encümenine 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktısad En. R. M. M. Kâtib 

İzmir Giresun Niğde 
B. Köken 1. Sabuncu Dr. B.Ferid T alay 
Afyon Edirne Konya 

Bere Türker Mecdi Boysan H. Dikmen 
Kocaeli Samsun Aydın 

î. Diblan Ali Tunalt N. Topcuoğlu 
Gazi Anteb İzmir Zonguldak 

B. Güreş Benal Anman Esad 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/1062 
Karar No.' 49 

3- Tl- 193B 

Yüksek Reisliğe 

1324 numaralı damga resmi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesile buna daha bazı 
hükümlerin eklenmesine dair Maliye vekâleti 
tarafmdan hazırlanıb icra Vekilleri Heyetinin 
23 - V -1938 tarihli kararına tevfikan Başvekâ
letin 23-V-1938 tarihli ve 6/2155 numaralı 
tezkeresile Yüksek Reisliğe arzedilen kanun lâ
yihası îktısad encümeninin bu husustaki maz-
batasile birlikte encümenimize tevdi buyurul-
makla Maliye vekili hazır olduğu halde encüme
nimizde okunarak müzakere edilmiştir. 

Hükümetin yazılı esbabı mucibesinden anla
şıldığı üzere, işbu kanunun şevkine sebeb: el-
yevm mevcud ve fakat müphemiyeti dolayısile 
müşkülâtı mucib bazı hükümlerine vuzuh ver
mekle beraber on senelik tatbikat münasebetile 
ve yeni ihtiyaçlara nazaran noksanlığı anlaşı
lan hükümlerin yeniden tesisi ve ayni zamanda 
kanunun muafiyet hükümlerinin ihtiyaca göre 
tevsiile beraber mükellefleri muvazaalı yollara 
sapmıya saik olduğu anlaşılan; bazı muamelele
re aid damga resimlerinin de tahfifi keyfiyetle
ridir. Bundan başka kanunun tatbikata aid hü
kümlerinde dahi sair vergi ve cezalarındaki ta-
kib ve tahsil usullerine yaklaşılmak istenmiş

tir. 
Bu hususta her madde ve numara hakkında 

Hükümetçe yazılan ve îktısad encümenince 
dahi kısmı âzami kabul edilmiş mucib sebebler 
Encümenimizee dahi varid görülerek kanu
nu heyeti ümumiyesi kabul edildiği gi
bi müzakereye îktısad encümeni maddeleri 
esas tutulmak suretile maddeler üzerinde 
cereyan eden müzakere neticesinde îktı
sad Encümeninin noktai nazarma iştirak 
edilmiş ve yahud bir kaç noktada iadiîât 
yapmakla iktifa edilmiştir ki: Ceza ve noksan 
resimlerin noterler ve tapu memurları vasıtasile 
dahi tahsil edilebilmesi gibi bir kaç noktadan 
ibarettir. Havalesi veçhile Adliye encümenine 
verilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. E. Reisi Na. 

Malatya 
M. Nedim Zabcı 

îzmir 
Kâmü Dursun Dr, 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrel 

Bu M. M. 
Yozgad 

E. Draman 
Bursa 

G. Kahraman 
îçel 

E. înankur 
Van 

İbrahim Arvas 

Kâtib 
Yozgad 
E. Draman 
Gümüşane 
Ş. öndersev 
Manisa 

Tahir Hitit 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/1062 

Karar No. 42 

Î0-Tl-Î9m 

Yüksek Reisliğe 

1324 numaralı ve 28 - V - 1928 tarihli damga 
resmi kanununun bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine 
dair olub îcra Vekilleri Heyetinin 23 - V -1938 
tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılmış olan kanun lâyihası îktısad ve Maliye en

cümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimize 
havale buyurulmakla Maliye vekâleti namına Va
ridat umum müdürü hazır olduğu halde okundu 
ve müzakere edildi: 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında izah 
olunduğu üzere damga kanununun -tatbikatında 

( S. Sayısı : 272 ) 



- 17 — 
görülen bazı güçlüklerin giderilmesi, ticarî mua
melelerde ağırlığı hissolunan resimlerin hafifle
tilmesi, yeniden bazı muafiyetler tesis edilmesi, 
mahiyetleri itibarile damga resminin mevzuu da
hilinde bulunan bazı evrak için sarih mükellefiyet 
şekilleri ve resim mikdarları tayini maksadla-
rile hazırlanmış olan kanun lâyihası esas itiba
rile Encümenimizce de muvafık görülerek madde
lerin tedkikine geçildi. 

Tedkikata Maliye encümeninin maddeleri 
esas ittihaz edilmiş ve yapılan müzakere netice
sinde birinci maddeden 17 nci maddeye kadar 
olan hükümler Maliye encümeninin teklif ettiği 
şekilde aynen kabul edilmiş ve 18 nci maddede 
maksadın daha vazıh şekilde ifadesi için yazılı? 
şeklinde tadilât yapılmış, meri kanunun 64 ve 
66 nci maddelerinin tadilini tazammun eden 19 
ve 20 nci maddeler, sulh mahkemesi kararlarına 
karşı yapılacak temyiz taleblerinin müddetini on 
beş günden on güne indirmek ve temyiz netice
sinde tasdik olunacak karara göre ödenmesi lâzım-
gelen para cezası mikdarında gösterilmesi lâzım-
gelen teminat kaldırılarak bunun yerine temyiz 
talebinin icrayı tehir etmeyeceği alâkalılar tara
fından istenilir ise temyiz mahkemesince icranın 
tehirine teminat mukabilinde karar verilebile
ceği ve tehiri icra muamelelerinin, ilk karar nak-
zolunması üzerine mahkemelerce verilecek karar
lar için dahi cari olacağı hakkında hükümleri ih
tiva etmekte olub umumî hükümlere göre temyiz 

talebi esasen icrayı tehir etmeyeceği ve diğer hu1» 
kümlerin de mevcud kanundaki hükümlerin de
ğiştirilmesini zarurî kılacak mahiyette bulun
madığı. görüldüğünden meri kanunun 64 ve 80 
nci maddelerinin değiştirilmesine mahal olmadı
ğı neticesine varılarak lâyihanın 19 ve 20 nci 
maddeleri tayyedilmiş, lâyihanın 26 nci madde
sinde ferağ ve intikal ilmühaberleri kullanılma
ması hakkında mevzu ceza köylü ve fakir halkın 
çokça kullandığı bu evrak yüzünden her hangi 
bir yanlışlık üzerine cezaya maruz kalmaması 
için kaldırılmış ve bu evrakın kullanılmaması ha
linde yalnız bedeli alınarak ceza alınmamasını te
min etmek ve bazı ibare değişikliklerini ihtiva 
eylemek üzere bu madde yeniden yazılmıştır. 
Diğer maddeler de Maliye encümeninin teklif 
ettiği şekilde aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Adliye En. Rs. Bu M. M. Kâ. 

Çorum Erzurum Erzurum 
Münir Çağıl Fuad Sirmen Fuad Sirmen 

Kayseri Kocaeli Denizli 
H. R. Perker R. Akça N. A. Küçüka 
Kastamonu Antalya Bursa 

Dr. Ş. Şenozan T. Arıcan 8. F. Talay ., 
Kayseri Urfa Balıkesir 
R. özsoy F. Gökbudak O. N. Burcu 

Bursa 
Atıf Akgüç 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 169 

Esas No. 1/1062, 2/40 
Yüksek Keisliğe 

18 - VI - 1938 

Damga resmi kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesi ve bu kanuna bazı hükümler ek-, 
lenmesi hakkında olub Başvekâletin 23 mayıs 
1938 tarih ve 6/2155 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Iktısad, Maliye ve 
Adliye encümenlerinin mazbataları ve ayni ka
nunun 11 nci maddesine bağlı cetvelin 68, 71, 
ve 72 nci numaralarının değiştirilmesine dair Gi
resun mebusu Hakkı Tank Usun kanun teklifi 
Maliye encümeni mazbatasile birlikte Encümeni

mize verilmiş olmakla Maliye vekili hazır olduuğu 
halde okundu ve müzakere edildi. 

Ticarî muameleleri yakmdan alâkadar et
mekte olan damga resminin bu muamelelere taal
lûk eden evrak ve senedlerle mukavelelerde his
solunan ağırlığını gidererek ticarî muamele
lerin inkişaf ve tevessüüne yardnn etmek maksa-
dile resmin % 50 nisbetinde indirilmesi ve bu ara
da on senedenberi meriyette bulunan kanu
nun tatbikat sahasında görülen güçlüklerinin 
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giderilmesi ve muafiyetlerin tevsii ve kanunun 
meriyetinden sonra ihdas edilmiş ve mahiyetleri 
tibarile damga resmi mevzuuna dahil bulunmuş 
olan bazı evraka sarih resim hadleri tayini için 
tanzim edildiği gerek Hükümet esbabı mucibe-
sinden ve gerek Encümenimizde verilen izahattan 
anlaşılmış olan kanun lâyihası Encümenimizce 
de esas itibarile yerinde görülerek maddelerin 
müzakeresine geçilmiştir. 

îcra olunan müzakere neticesinde lâyihada şu 
değişiklikler yapılmıştır : 

1 - Maktu resme tabi evrakı beyan eden 11 nci 
maddenin 53 ncü numarasında zikredilen lise şa
hadetnameleri arasına muallim mektebi şahadet
namelerinin de dahil olduğu anlaşılarak tatbi
katta tereddüdlere mahal kalmamak üzere fıkra 
metnine bunların da ilâvesi münasib görülmüş ve 
Maliye encümeninin tanzim ettiği madde bu tadil 
ile kabul edilmiştir. 

2 - Damga resminden muaf bulunan evraka 
müteallik 10 ncu madde ile asıl kanunun 32 nci 
maddesinin değiştirilen 28 nci numarasında si
gorta makbuzlarının .bu fıkraya dahil olmadığı
na dair hükmün tebyiz hatası olarak yazılmamış 
olduğu ve bu hükmün kaldırılması maksud bulun
madığı Hükümetçe ifade edilmiş bulunduğundan-
dan fıkra bu veçhile tashih edilmiş ve bu mad
deye 67 nci numara olarak eklenmek istenilen hü
küm 2761 sayılı kanunla 56 nci numara halinde 
evvelce eklenmiş bir fıkranın tadilinden ve-
muafiyetin genişletilmesinden ibaret olduğu an
laşıldığından bu fıkra da 56 numara altında ve 
tadilen yazılmış, 64 ncü numarada münhasıran 
nakil vasıtaları ücretlerine dair verilen beyanna
melerin ister memurlar, ister müstahdemler tara
fından verilmiş olsun muafiyetin şümulüne dahi". 
bulunduğunu vazıh olarak ifade etmek maksa 
dile değiştirilmiş ve yapılan tadillere göre fık 
ra numaralan tashih olunarak diğer numaralar 
îktısad encümeninin teklifi veçhile aynen ka
bul edilmiştir. 

3 — Damga resmi tamam olarak ifa edilmekle 
beraber iptal muamelesi kanunun 35 nci mad
desi mucibince icra edilmemiş olan evrakrn res
mi dairelerle noterler, bankalar ve anonim şir
ketlere ibraz ve ita edildikleri takdirde bunlar 
tarafından resmi mühür veya damga ile iptal 
olunmaları, ibtalden maksud olan kontrolün de
vamına ve mükellefler için bir kolaylık temi
nine hadim görülerek bu maksadm istihsali için 

kanunun 55 nci maddesi tadil olunmuş ve bu 
tadil dolayisile Hükümetin 25 nci maddesindeki 
55 nci maddeye matuf kayid kaldırılhmıştır. 

4 — 3356 sayılı ve 11 - IV - 1938 tarihli ka
nunla ihdas edilmiş olan kira kontratolarına 
yazılmamış kira mukavelenamelerinden ceza 
alınmasına ve bu ceza alınmadıkça mezkûr mu
kavelelere müsteniden açılacak davalarda mu
ameleye devam olunmamasına dair olan Adliye 
encümeninin 24 ncü maddesinde mukaveleye 
bağlanmamış icar akidlerine müsteniden açıla
cak davalarda dahi kontrat bedelile cezasının 
aranılması hakkında mevcud hüküm muvafık 
görülmediğinden mezkûr madde bu fıkranın 
tayyı suretile yeniden yazılmıştır. 

5 — Adliye encümeninin aynen kabul etmiş 
olduğu Hükümetin 27 nci maddesinde, 26 nci 
maddeye matuf olarak mevcud kaydin, lâyihada 
yapılan tadiller dolayisile 25 nci madde şeklin
de yazılması icab ettiğinden bu madde ona gö
re değiştirilmiştir. 

6 — Mükellefler bu kanunun tadilâtını oku
yarak muamelelerini ona göre tanzim edebilme
lerine imkân ve vakit birakmak maksadile ka
nunun 1 ağustos 1938 tarihinden muteber ol
ması muvafık görülmüş ve 28 nci madde bu su
retle değiştirilmiştir. 

Diğer maddeler Adliye encümeninin teklifi 
veçhile aynen kabul olunmuş ve Giresun mebu
su Hakkı Tarık Usun kanun teklifi de işbu lâ
yihada Hükümetçe nazara alınmış ve encümen
ce yapılan müzakerede de mumaileyh tarafın
dan yapılmış olan teklifteki maksadlan temin 
eder şekilde görülmüş olmakla her iki dosya 
birleştirilmiş ve bu suretle encümenimizce ye
niden hazırlanan kanun lâyihası müstacelen mü
zakere edilmek dileğile Umumî heyetin tasvibi
ne arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

R. V. . M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon istanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. öymen 
Çorum Diyarbakır Gümüşane 

E. Sabri Akgöl B. Bekti. D. Sakarya 
Malatya- ' Maraş Ordu 

O. Taner A. Tiridoğlu E. Yalman 
Seyhan Sivas Tokad 

N. Eldeniz Remzi Çiner 8. Gença 
Trabzon Yozgad 

Sırrı Bay S. îçöz 
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İKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

1324 numaralı ve 28 -Y -1928 tarihli damga res
mi kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
ve bu kanuna bazı hükümler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1324 numaralı ve 28 - V -1928 
tarihli damga resmi kanununun 11 nci maddesi
nin 13, 15,16, 26, 28, 32, 51, 03, 59, 68, 71, 72, 74, 
76 ve 84 ncü numaraları aşağıda yazılı şekilde 
değiştirilmiştir : 

L. E. 

Değişen 13 ncü numara — Anonim şir
ketlerin esas mukavelenamelerinin Hükü
metçe kabul ve tasdik edilmiş olan nüsha
lardan her fairi 6 

Değişen 15 nci numara — Unvanı her 
ne olursa olsun sermayeyi temsil etmeyen 
ve sahibine intifa temin eden her türlü 
aksiyonlar 40 

Değişen 16 nci numara — Muay
yen meblâğı havi olmayan veya muayyen 
meblâğa matuf bulunmayan taahhüdü mu-
tazammm senedler 

(Muayyen meblğı havi veya muayyen 
meblâğa matuf olanları 12 nci madde mu
cibince nisbî resme tâbidir). 

Değişen 26 nci numara — Kabz ve ib
rayı havi olmayan hesab puslaları, fatu
ralar, bankalar ve ticarethaneler arasmda 
teati edilen matlub ve zimmet ve hesabı 
cari ihbar mektublarz 

Değişen 28 nci numara — Esham, kam
biyo ve ticarî senedlere aid olarak tanzim 
olunacak her nevi bordrolar, veya bunla
rın kuponlarının numara bordroları ve 
borsa emirleri, zahire ve hayvan borsala
rında kullanılan emtia alış ve satış beyan
nameleri 

Değişen 32 nci numara — Alelûmum or
dinolar veya ordina yerine kaim irsal ve 
teslim emirlerile ticarethaneler arasmda 

40 

MADDE 1 — 1324 numaralı ve 28 - V -1928 
tarihli damga resmi kanununun 11 nci maddesi
nin 13, 15, 16, 28, 32, 51, 53, 59, 68, 71, 72, 74, 76 
ve 84 ncü numaraları aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir : 

L. K. 

Değişen 13 ncü numara — Hükümetin 
teklifi aynen. 

Değişen 15 nci numara — Hükümetin 
teklifi aynen. 

Değişen 16 nci numara 
teklifi aynen. 

— Hükümetin 

Değişen 26 nci numara 
tayyedilmiştir.) 

Değişen 28 nci numara 
teklifi' aynen. 

(Bu numara 

— Hükümetin 

Değişen 32 nci 
ordinolar 

numara — Alelûmum 
10 

( S. Sayısı : 272 ) 



MALÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

1324 numaralı damga resmi ka
nununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna ba
zı hükümler eklenmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1324 numaralı 
ve 28-V-1928 tarihli damga 
resmi kanununun 11 nci mad
desinin 13, 15, 16, 28, 32, 51, 53, 
09, 68, 71, 72, 74, 76 ve 84 ncü 
numaralan aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. 

L. K. 

Değişen 13 ncü numa
ra — Hükümetin teklifi 
aynen 

Değişen 15 nci numa
ra — Hükümetin teklifi 
aynen 

Değişen 16 nci numa
ra — Hükümetin teklifi 
aynen 

— 21 — 
ADLÎYE ENCÜMENİNİN 

DEĞÎŞTÎRÎĞÎ 

1324 numaralı ve 28-V-1928 
tarihli damga resmi kanununun 
bazı maddelerinin değiştirilme
sine ve bu kanuna bazı hüküm

ler eklenmesine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encü
meninin teklifi aynen 

Değişen 28 nci numa
ra — Hükümetin teklifi 
aynen 

Değişen 32 nci numa
ra — Alelûmum ordino
lar 10 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Damga resmi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve 
bu kanuna bazı maddeler eklen

mesine dair kanuun lâyihası 

MADDE 1 — 23 - V - 19ŞS ta
rih ve 1324 sayılı damga re^ni 
kanununun 11 nci maddesinin 
13, 15, 16,28,32, 51, 53, $% 03, 
71, 72, 74, 76 ve 84 ncü numa
raları aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir: 

13 
nen 

Hükümetin te l i f i ay-

15 — Hükümetin tefcJifi ay
nen 

16 — Hükümetin teklifi ay
nen 

28 — Hükümetin teklifi ay
nen 

32 — îktısad encümeninin 
teklifi aynen 

(S. Sayısı: 272)t 
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ayne müteallik olarak teati edilen irsal ve 
teslim emirleri (telgrafla verilen emirler 
hariç). 

Değişen 51 nci numara — Gerek resmî 
daireler, gerek hususî müesseseler ve tacir
ler tarafından hizmetten ayrılan memurla
rına verilen iyi hizmet vesikaları, Divanı 
muhasebat ilâmlarmm talebi üzerine, alâ
kadar memurlara verilen suretleri 

- 2 2 -

L. K. 

Değişen 53 ncü numara — Mekteb şa
hadetnameleri ve ehliyetnameler : 

Orta mekteb ve lise şahadetnameleri 
Yüksek mekteb şahadetname ve ehli

yetnameleri 
(Mekteb tasdiknamelerinden resmin 

yansı alpur). 

Değişen 59 ncu numara — Makbuz ve 
ibranamelerle kabzı mutazammm vazedilen 
imza veja mühürler, yolcuların ve yolcu
lara mahsus eşyanm nakliye ücretine dair 
biletler ve puslalar : 

500 kuruş ve ondan aşağı meblâğı mu-
tazammm olanlar 

500 kuruştan yukarı meblâğı mutazam
mm olanlarla eşya ve kıymetli evrak hak
kında teati edilen her nevi makbuzlar 

(Bunlardan avans makbuzlarile efrad ta
raf mdan muayyen meblâğı mutazammm ola
rak resmı> dairelere ita olunan makbuz ve İb
ra senedleri ve resmî daireler hesabına te
diye olunan mebaliğ hakkında müteaddid 
nüsha olarak bankalara verilen, makbuz se-
nedlerinin mezkûr dairelere aid nüshaları 
bankalar, şirketler, fabrika ve imalâthane
ler, matbaalar ve alelûmum ticarethaneler 

10 

50 

-50 

tk. E. 

Değişen 51 nci numara — Gerek resmî da
ireler, gerek hususî müesseseler ve tacirler 
tarafından hizmetten ayrılan memurlarına 
verilen iyi hizmet vesikaları, Divanı muha
sebat ilâmlarmm talebi üzerine alâkadar 
memurlara verilen suretleri 

Değişen 53 ncü numara — Mekteb şa
hadetnameleri ve ehliyetnameleri: 

Lise şehadetnameleri 
Yüksek mekteb şehadetname ve ehliyet

nameleri 
(Mekteb tasdiknamelerinden resmin ya

rısı almır.) 

Değişen 59 ncu numara 
teklifi aynen. 

Hükümetin 
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L. K. 

Değişen 51 nci numa
ra — Gerek resmî daire
ler, gerek hususî müesse
seler ve tacirler tarafın
dan hizmetten ayrılan 
memurlarına verilen iyi 
hizmet vesikaları, Divanı 
muhasebat ilâmlarının ta
lebi üzerine alâkadar me
murlara verilen suretle
ri 30 

Değişen 53 ncü numa
ra — Mekteb şehadetna-
meleri ve ehliyetnameler: 

Lise şehadetnameleri 50 
Yüksek mekteb şeha-

detname ve ehliyet name
leri 1 

(Bu mekteblerin tasdik
namelerinden resmin ya
nsı almır). 

Değişen 59 ncu numara — 
Hükümetin teklifi aynen. 

— 23 -
Ad. E. B.E. 

L. K. 

51 — îktısad 
teklifi aynen 

encümeninin 

53 — Mekteb şahadetname
leri ve ehliyetnameler: 

Lise ve muallim mekte
bi şahadetname ve ehli
yetnameleri 50 

Yüksek mekteb şaha
detname Ve ehliyetname
leri 1 

(Bu mekteblerin tasdikna
melerinden resmin yarısı alı
nır). 

59 
nen 

Hükümetin teklifi ay-

(S. Sayısı: 272) 
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L. K. L. K. 

memur ve müstahdemlerinin ve şirketlerde 
meclisi idare reis ve azalarının ve murakîb-
lerin maaş, ücret, yevmiye, huzur hakkı, 
aidat, ihtisdş zammı, ikramiye, yemek ve 
mesken bedeli, harcırah, tazminat, tekaüd, 
yetim ve dul maaşı ve temettü ikramiyesi 
gibi her ne nam ile olursa olsun hizmet mu
kabili aldıkları paralar için verecekleri mak
buzla 12 nci madde mucibince ve karzan 
alınan mebaliğ için verilen makbuzlar da 
13 ncü maddenin ikinci numarası mucibince 
nisbi resme tabidir). 

Değişen 68 nci numara — Tevzi olunan 
matbu ve gayrimatbu ilânnameler 

Başka gazete ve mecmualar gibi satışı 
mutad olmayıb ilânların yazısından fazla ve 
yazıları daha ziyade bazı ilânların muh
teviyatına dikkat ve rağbet celbine matuf 
olan gazete şeklindeki matJbualar ve ilâ
veler, üzerlerinde fiat yazüı olsa bile ilân-
name sayflrr. 

Birinci ve ikinci fıkradaki ilânnameler 
müteaddid müessese ve şahısların ilânla
rını muhtevi olduğu takdirde her şahıs ve 
müesseseye müteallik olanları da bu nu
mara mucibince ayrı ayrı resme tâbidir. 

Değişen 71 nci numara — Kâğıd veya 
mukavva üzerine tertib olunarak umumî 
mahallere asılan veya yapıştırılan veya 
başka suretle teşhir edilen ilânlar ve oyna
nan ve oynanacak olan filimlere aid sinema 
fotoğrafları : 

a) Bir metre murabbamm yarısı ve on
dan aşağı planlar 

b) Bir metre murabbamm yansmdan 
bir metre murabbama kadar (dahil) olan
lar 

c) Bir metre muraibbamdan fazla olan
lar 

Ayrı ayrı şahıslar tarafndan mü
tenevvi .maddeler hakkmda tertib edi-
lib ayni kâğıd veya mukavva üzerine der-
colunan ilânlardan her biri dercolunduk-

P. 

10 

L. K. 

20 

Değişen 68 nci numara 
teklifi aynen. 

Hükümetin 

Değişen 71 nci numara 
teklifi aynen. 

Hükümetin 
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Değişen 68 nci numara 
Hükümetin teklifi aynen. 

Değişen 71 nci numara 
Hükümetin teklifi aynen. 

— 25 — 
Ad. E. B.E. 

68 — Hükümetin teklifi ay
nen 

71 — Hükümetin teklifi ay
nen 
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ik. E. 

lan kâğıd veya mukavvanın ebadma göre 
bu numara mucibince ayrıca resme tâbidir. 

Değişen 72 nci numara — Kâğıd veya 
mukavvadan başka maddeler üzerine tertib 
olunarak umumî mahallere asılan veya ya
pıştırılan veya başka suretle teşhir olunan 
ilânlar : 

Bir metre murabbamm yarısı veya bun
dan aşağı olanlar 80 

Bir metre murabbamm yarısından bir 
metre murabbama kadar (dahil) olanlar 50 

Bir metre murabbamdan iki metre mu
rabbama kadar (dahil) olanlar 3 

îki metre murabbamdan sonra her ya
rım metre murabbaı ve küsuru için. 30 

(Kâğıd veya mukavva üzerine tertib 
edilib bez, kontrplak, cam, madenî levha 
ve saire gibi dayanıklı maddeler üzerine 
yapıştırılan veya bu maddelerden birile 
çerçevelenerek mahfuz bir hale getirilen 
ilânlarla oyma veya resimlerden terekküp 
eden ziyalı ve ziyasız ilânlar da bu nu
mara mucibince resme tâbi tutulur). 

Mücessem ilânların resmi bilûmum sa
tıhlarının mecmuu üzerinden hesab olunur. 
Doğrudan doğruya mağaza vitrinleri veya 
otomobil, kamyon, tramvay ve saire gibi 
nakil vasıtalarının camlan veya cidarları 
üzerine tertib olunan ilânların resmi, işgal 
ettiği sathm ebadma göre hesab olunur. 

Değişen 74 ncü numara — Gazetelere 
ve mevkut risalelere dercolunan ilânlar: 

a) Küçük ilânlar (bir gazete sayfası
nın bir sütununda en çok 120 harfi geç
meyen ilânlar). 2 

b) Bir gazete sayfasının dörtte birine 
kadar yer işgal eden ilânlar (dörtte bir 
dahil). 20 

c) Bir gazete sayfasmm dörtte birinden 
yarışma kadar (dahil) yer işgal eden ilân
lar 50 

d) Bir gazete sayıfasmm yarısından faz
lasını işgal eden ilânlar 1 

Mevkut risalelere dercedilecek ilânlar 
bu resmin yarışma tâbidir. 

L. K. 

Değişen 72 nci numara — Kâğıd veya 
mukavvadan başka maddeler üzerine ter
tib olunarak umumî mahallere asılan veya 
yapıştırılan veya başka suretle teşhir olu
nan ilânlar: 

Bir metre murabbamm yarısı veya bun
dan aşağı olanlar 30 

Bir metre murabbamm yarısından bir 
metre murabbama kadar (dahil) olanlar 50 

Bir metre murabbamdan 2 metre mu
rabbama kadar (dahil) olanlar 3 

İM metre murabbamdan sonra her ya
rım metre murabbaı ve küsuru için 30 

(Kâğıd veya mukavva üzerine tertib edilib 
bez, jkontrapilâk, cam, madenî levha ve saire gi
bi dayanıklı maddeler üzerine yapıştırılan veya 
bu maddelerden birile çerçevelenerek mahfuz 
bir hale getirilen ilânlarla oyma veya resimler
den terekküb eden ziyalı ve ziyasız ilânlar da 
bu numara mucibince resme tâbi tutulur.) 

Mücessem ilânların resmi bilûmum satıhla
rının mecmuu üzerinden hesab olunur. Doğru
dan doğruya mağaza vitrinleri veya otomobil, 
kamyon, tramvay ve saire gibi nakil vasıtalan-
nm camlan veya cidarlan üzerine tertib olunan 
ilânlarm resmi, ilân kısmmm işgal ettiği sathm 
ebadma göre hesab olunur. 

Değişen 74 ncü numara — Hükümetin 
teklifi aynen. 
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Değişen 72 nci numara — 
îktısad encümeninin değiştirişi 
aynen. 

Değişen 74 ncü numara 
Hükümetin teklifi aynen. 

Ad. E. B. E. 

72 — îktısad encümeninin 
teklifi aynen 

74 — Hükümetin teklifi ay
nen 
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Resmin tayininde ilâm havi gazete ve
ya mevkud risalenin sayıfası esastır. Besim 
aslî nüshalardan alınır. 

Değişen 76 ne numara — Takvimler : 
ilansız duvar takvimleri ve ilânlı, ilan

sız ceb takvimleri 
Hanlı duvar takvimleri 

Değişen 84 ncü numara — Su, gaz, elek
trik ve telefon abonman mukavelename
leri 

MADDE 2 — Ayni tarifeye aşağıda ya
zılı 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92 nci numa
ralar eklenmiştir. 

86 — ödünç para verme işlerile meşgul 
olan hakikî ve hükmî şahıslara verilecek 
izin vesikaları 1 

87 — ödünç para verme işlerine tavas
sut edenlere verilecek vesikalar 

88 — 86 nci numarada yazılı şahısların 
kendilerinden ödünç para alanlara verecek
leri vesikalar 

89 — Bankacılık yapmak üzere teşek
kül edecek limited ve hisse senedli ko-
mandid şirketlerle ecnebi şirketlerin Tür-
kiyede ağacakları şubelere verilecek izinle
re müteallik icra Vekilleri heyeti karar
larının bu şirket ve şubelere verilecek su
retleri, fi 

(Bankacılık yapmak üzere teşekkül 
eden anonim şirketlerin ticaret kanunu
nun 280 nci maddesi mucibince alacak
ları izinlere aid karar suretleri de bu nu
mara mucibince resme tâbidir. 

90 — Protesto edilmek üzere noterlere 
gönderilecek senedlere aid talebnameler 
veya bu makama kaim olmak üzere yazı
lacak mektublar 

91 — Tabib ve kimyagerlerle dişçilere, 
ebe ve sünnetçilere, hususî hastane, ecza
ne, ecza deposu, laboratuar açacak olan
lara hususî kanun ve nizamnameleri mu
cibince verilecek ihtisas vesikası ve ruh-

î t E. 

10 

Değişen 76 nci numara — Hükümetin 
teklifi aynen. 

Değişen 84 ncü numara — Hükümetin 
teklifi aynen. 

MADDE 2 — Ayni tarifeye aşağıda ya
zılı 86, 87, 88, 89, 90, 91 ve 92 nci numara
lar eklenmiştir. 

86 — Hükümetin teklifi aynen. 

87 — Hükümetin teklifi aynen. 

88 — Hükümetin teklifi aynen. 

89 — Hükümetin teklifi aynen. 

90 — Hükümetin teklifi aynen. 

91 — Tabib ve kimyagerlerle dişçilere ebe ve 
sünnetçilere, hususî hastahane, eczane, ecza de
posu, laboratuar açacak olanlara hususî kanun 
ve nizamnameleri mucibince verilecek ihtisas ve
sikası ve ruhsatnamelerle Sıhhat ve içtimaî mu-
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Değişen 76 nci numara — 
Hükümetin teklifi aynen. 

Değişen 84 ncü numara — 
Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2 — Aynı tarifeye 
aşağıda yazılı 86, 87, 88, 89, 90, 
91 ve 92 nci numaralar eklen
miştir. 

86' — Hükümetin teklifi ay
nen. 

87 — Hükümetin teklifi ay
nen. 

88 — Hükümetin teklifi ay
nen. 

89 — Hükümetin teklifi ay
nen. 

Ad. E. 

90 
nen. 

Hükümetin teklifi ay-

91 — Tabib ve Jdmyagerlerle 
dişçilere, ebe ve sünnetçilere, 
hususî lıastane, eczane ecza 
deposu, laboratuar açacak olan
lara, hususî kanun ve nizamna-

MADDE 2 — Maliye encü
meninin teklifi aynen 

B. tt. 

76 — Hükümetin teklifi ay
nen 

84 — Hükümetin teklifi ay
nen 

MADDE 2 — Ayni kanunun 
11 nci maddesine aşağıdaki 
numaralar eklenmiştir,: 

86 — Hükümetin teklifi ay
nen 

87 — Hükümetin teklifi ay
nen 

88 — Hükümetin teklifi ay
nen 

— Hükümetin teklifi ay
nen 

90 — Hükümetin teklifi ay
nen 

91 — Maliye encümeninin 
teklifi aynen 
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satnameîerle sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletince açılacak tekâmül tedrisatı 
ve alelûmum meslekî kursları ikmal eden
lere verilecek sertifikalar ? küçük sıhhat 
memurları mektebinden mezun olanların 
şahadetnameleri, tıbbî ve ispençiyari müs
tahzarlar için verilecek ruhsatnameler ve 
bu vesika ve ruhsatnamelere yazılacak 
şerhler : 

a) ihtisas vesikaları 
Birinci smrf 2 
tkinci sınıf 1 
Bu vesikalara imtihan mazbataları 1 
b) Dişçilere, ebe ve sünnetçilere veri

lecek ruhsatnameler 2 
c) Gemi tabibliği ruhsatnameleri 2 
d) Hususî hastane açacak olanlara ve

rilen ruhsatnameler : 
20 yatağa kadar (20 dahil) olanlardan 2 

20 yalaktan yukan olanlardan 6 
Yatak hadleri dahilinde olmak üzere 

ruhsatnemelere tezyid veya tenkis için ve
rilecek şerhler 15 

(Evvelce verilen ruhsatname üzerinde 
yapılacak değişiklik yatak haddi olan 20 yi 
tecavüz ettiği takdirde yazılacak şarhlerden 
20 yatağa kadar olan ruhsatnamelerle 20 ya
taktan fazla ruhsatnameler arasındaki resimr 
farkı istifa olunur). 
e) Eczane açacaklara verilen ruhsatname

ler : 
10 lira ruhsat harcma tâbi olanlar 1 
25 lira ruhsat harcma tâbi olanlar 2 50 
50 lira ruhsat harcma tâbi olanlar 5 
f) Ecza deposu açacaklara verilen ruh

satnameler 20 
g) Laboratuar açacaklara verilen ruh

satnameler 10 
h) Tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar 

için verilen ruhsatnameler 5 
(e, f, g, h) fıkralarında yazılı ruhsat-

4k.fi. 

L. K. 

avenet vekâletince açılacak tekâmül tedrisatı 
ve alelûmum meslekî kursları ikmal edenlere 
verilecek sertifikalar, küçük sıhhat memurları 
mektebinden mezun olanların şehadetnameleri, 
tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar için verilecek 
ruhsatnameler ve bu vesika ve ruhsatnamelere 
yazılacak şerhler: 

L. K. 

a) ihtisas vesikaları 
Birinci smıf 2 
ikinci smrf 1 
Bu vesikaların imtihan mazbataları 1 
b) Dişçilere, ebe ve sünnetçilere verile

cek ruhsatnameler 50 
c) Gemi tabibliği ruhsatnameleri 2 
d) Hususî hastahane açacak olanlara 

verilen ruhsatnameler: 
Yirmi yatağa kadar (yirmi dahil) olan

lardan % 
Yirmi yataktan yukarı olanlardan 6 
Yatak hadleri dahilinde olmak üzere 

ruhsatnamelere tezyid veya tenkis için ve
rilecek şerhler 15 

(Evvelce verilen ruhsatname üzerinde 
yapılacak değişiklik yatak haddi olan yir
miyi tecavüz ettiği takdirde yazdı şerhler
den yirmi yatağa kadar olan ruhsatname
lerle yirmi yataktan fazla ruhsatnameler 
arasındaki resim farkı istifa olunur.) 

e) Eczane açacaklara verilen ruhsatna
meler : 

10 lira ruhsat harcma tâbi olanlar 1 
25 lira ruhsat harcma tâbi olanlar 2 50 
50 lira ruhsat harcma tâbi olanlar 5 
f) Ecza deposu açacaklara verilen ruh

satnameler ' D 
g) Laboratuar açacaklara' verilen ruh 

satnameler 2 50 
h) Tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar 

için verilen ruhsatnameler 5 
(e, f, g, h) fıkralarmda yazdı ruhsatnâ-
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meleri mucibince verilecek ih
tisas vesikası ve ruhsatname
lerle Sıhhat ve İçtimaî mua
venet vekâletince açılacak te
kâmül tedrisatı ve alelumum 
meslekî kursları ikmal edenlere 
verilecek sertifikalar, küçük 
cıhhat memurları mektebinden 
mezun olanların şelıadetnameleri 
tıbbî ve ispençiyari müstahzarlar 
için verilecek ruhsatnameler ve 
bu vesika ve ruhsatnamelere ya
zılacak şerhler: 

L. K. 

a) İhtisas vesikaları: 
Birinci sınıf 2 
İkinci sınıf 1 
Bu vesikaların imtihan 

mazbataları 1 
b) Dişçilere, ebe ve sün

netçilere- verilecek ruh
satnameleri 50 

c) Gemi talbibliği ruh
satnameleri 2 

d) Hususî hastahane 
açacak olanlara verilen 
ruhsatnameler: 

20 yatağa kadar (20 
dahil) olanlardan 2 

20 yatakdan yukarı o-
lanlardan . 6 

Yatak hadleri dahilin
de olmak üzere ruhsatna
melere tjşsyid veya tenkis 
için verilecek şerhler 15 

Evvelce verilen ruh
satname üzerinde yapıla
cak değişiklik yatak had
di olan 20 yi tecavüz et
tiği takdirde yazılan şen
lerden 20 yatağa kadar 
olan ruhsatnamelerle 20 
yataktan fazla ruhsatna
meler arasındaki resim 
farkı istifa olunur). 

e) Eczane açacaklara 
verilen ruhsatnameler: 

— 31 — 
Ad. E. B. E. 
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namelerin muhtevalarına müteallik şerhler 
j) Küçük sıhhat memurları mektebin

den mezun olanlara verilecek şahadetna
meler 

k) Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince açılan tekâmül tedrisatı ve alelûmum 
meslekî kursları ikmal edenlere verilen ser
tifikalar 

15 

60 

60 

92 — Besmî daireler tarafından efrada 
verilen ve maktu resim tarifesinin diğer 
numaralarında yazılı bulunmayan her nevi 
ruhsatnameler 15 

MADDE 3 — Ayni kanunun 13 ncü mad
desinin ikinci numarası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

Muayyen meblâğı havi veya muayyen meblâğa 
matuf mukavelenameler, akdi mutazammm si
pariş kabul mektublan, (ve hu mahiyette yazı
l/m telgrafların ticarethanelerde kalan nüshala
rı telgraflar mektuhla teyid edildiği takdirde ay
rıca resme tâbi değildir.) Akreditifler, maktu 
resim tarifesinde yazılı olanlardan maada mü-
tedavil veya ticarî evrak ve senedler havi ol
dukları meblâğm binde biri . 

Bu fıkrada yazılı mukavelenamelerin tadili 
halinde artan mikdar aynı nisbette resme tâbi-

ULE. 

L. 

melerin muhtevalarına müteallik şerhler 
j) Küçük sıhhat memurları mektebin

den mezun olanlara verilecek şehadetname-
ler 

k) Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâle
tince açılan tekâmül tedrisatı ve alelûmum 
meslekî kursları ikmal edenlere verilen 
sertifikalar 

92 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen. 
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10 lira ruhsat harcına 
tâbi olanlar 1 

25 lira ruhsat harcma 
tâbi olanlar 2 50 

50 lira ruhsat harcına 
tâbi olanlar 5 

f) Ecza deposu açacak
lara verilen ruhsatnameler 20 

g) Laboratuar açacak
lara verilen ruhsatnameler 2 50 

h) Tıbbî ve ispençiyari 
müstahzarlar iğin verilen 
ruhsatnameler 5 

(e, f, g, h) fıkralarında 
yazılı ruhsatnamelerin 
muhtavalarma müteallik 
şerhler 15 

j) Küçük sıhhat me
murları mektebinden me
zun olanlara verilecek şa
hadetnameler 50 

k) Sıhhat ve İçtimaî 
muavenet vekâletince açı
lan tekâmül tedrisatı ve 
alelûmum meslekî kurs
ları ikmal edenlere veri
len sertifikalar 50 

92 — Hükümetin teklifi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin tek
lifi aynen. 

- 33 -
Ad. E. 

MADDE 3 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

B. E. 

92 — Hükümetin teklifi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen 
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dir. Devri halinde aslmdan alman resmin dört
te biri alınır. 

MADDE 4 — Damga resmi kanununun 13 
ncü maddesinin 9 ncu numarası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir: 

Değişen 9 uncu numara — Tiyatro, sinema, 
balo, konser, sirk, stadyom, at koşuları ve sair 
biletle girilen eğlence ve temaşa yerlerinin du
huliye biletleri, bir kuruştan aşağı olmamak 
üzere beher biletin muhtevi olduğu meblâğın 
on kuruşundan 20 para. 

Üzerinde krymeti yazdı olmayan biletlerle 
duhuliye bileti makamında kullanılan ve üze
rinde krymeti yazılı bulunmayan davetnamele
rin beheri beş yüz kuruş kıymetinde addoluna
rak ona göre resim almrr. 

(Biletlerin muhtevi bulunduğu meblâğdan 
maksad, bilet üzerinden alman bilûmum vergi 
ve resimler dahil olduğu halde müşteriden bilet 
mukabili olarak alman paradır). 

Maliye vekâletinin tayin edeceği yerlerde 
biletler üzerinden alınacak resmin matbu dam
ga vazı suretile ifası mecburidir. 

Tiyatro, sinema, konser, balo, sirk ve stad
yumlarda duhuliye bileti kullanılması mecburi
dir. Buralarda bilet kullanılmadığı takdirde 
müessese sahibinden her oyun devresi için, bu 
mahallerin alabileceği müşteri sayısı kadar her 
biri iki lira hesabile damga resmi ve cezası alı
nır. Duhuliye bedeli almdığı halde bilet veril
memesi veya satılan biletlerin müşteriden alı
narak yeniden satışa çıkarılması hallerinde ve
rilmeyen veya mükerreren satılan beher bilet 
için müessese sahibinden bilet basma beş lira
dan aşağı olmamak üzere damga resmi on misli 
olarak alınır. 

MADDE 5 — Damga resmi kanununun 13 n-
cü maddesine aşağıdaki onuncu numara eklen
miştir. 

10 - Kibrit, sigara, tuz ve saire gibi inhisar 
maddelerinin kutu ve paketlerile posta ve tel
graf müraseleleri üzerinde yapılacak ilânlar
dan, ilân ücretinin yüzde onu nisbetinde resim 
istifa olunur. 

Bu ilânlardan alınacak damga resmi, ilânı 
yapan daire ve müesseselerce ilân sahiblerin-

34 — 
îk. E. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 

Değişen 9 ncu numara—Hükümetin teklifi 
aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen. 

.;CS. Sayısı : 212;) 



Mal. E. 

MADDE 4 — Hükümetin tek
lifi aynen. 

Değişen 9 ncu numara — 
Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin 
teklifi aynen 

Ad. E. 

MADDE 4 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 5 — Hükümetin 
teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 
ncu maddesi aynen 

MADDE 5 Hükümetin 5 
nci maddesi aynen 
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den ilân ücretile birlikte tahsil olunarak bağlı 
oldukları malsandıklarma yatırılır. 

Bu daire ve müesseseler, mezkûr resmin ta
hakkuku iğin Maliye vekâletince tertib oluna
cak numunesi veçhile bir defter tutmağa ve def
tere ilânı yaptıran şahıs veya müessesenin ismini, 
ilânın hangi madde veya evrak üzerine yapı
lacağını, alınan ücret mikdarmm ve bunun üze
rinden tahakkuk eden damga resmi mikdarmı 
ve ücretin ve resmin tahsiline aid makbuz ve 
yevmiye defteri numara ve tarihini günü gü
nüne ve muamele sırasile . müfredat üzerine 
kaydetmeğe ve bir ay içinde tahsil ettikleri 
damga resmini ertesi ayın onuncu günü akşamı 
na kadar bir irsaliye ile malsandığma teslim 
eylemeğe mecburdurlar. 

Gününde ödenmeyen resim mikdarı yüzde 
on zamla ve tahsili emval kanununa tevfikan 
bu müesseselerin müdür ve muhasebecilerinden 
müştereken tahsil olunur. 

Muhasibler vazifelerini yapmış oldukları 
takdirde resim ve ceza müdürden alınır. Bun
lar, yalnız ödedikleri resimden dolayı daire ve 
müesseselere rücu hakkını haizdirler. 

MADDE 6 — Aynı kanunun 14 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ecnebi memleketlerden Türkiye Cumhuriye
ti dahilindeki mahaller üzerine tanzim edilen 
emre muharrer veya hâmiline aid senedler ve 
salâhiyetnameler (Mandatolar), poliçe ve ret-
retler ile maktu resim tarifesinde yazılı olanlar
dan maada mütedavil veya ticarî evrak ve se
nedler 13 ncü maddenin ikinci fıkrası mucibince 
nisbî resme tâbidir. 

Birinci fıkrada yazılı evrak ve senedlerden 
ecnebi memleketlerin birinden diğeri üzerine tan
zim edilib Türkiyede tedavül mevkiine çıkarir 
lanlar yan resme tâbidir. 

Ecnebi memleketlerden gelen mezkûr evrak 
ve senedlerin damga resmi, bu snedleri en evvel 
satan, veya .tediye veya kabul veyahud başka 
suretle istimal eden şahıs tarafından ifa olu
nur. 

MADDE 7 — Damga resmi kanununun 17 
nci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir: 

3 6 -
îk. E. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 7 — Hükümetin teklifi aynen. 
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Mal. E. 

MADDE 6 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 7 — Damga resmi 
kanununun 17 nci maddesi aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

— 3 7 -
Ad. E. 

MADDE 6 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 7 — Maliye encü
meninin teklifi aynen 

B.E. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 
ncı maddesi aynen 

MADDE 7 — Maliye encü
meninin 7 nci maddesi aynen 
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I) Yangın sigortalar: 
(Bu kısma yangın poliçelerile başlı başına ve

ya diğer muhataralarla birlikte temin edilen 
ve yangm hâdisesi yüzünden ileri gelen maddî 
veya malî zarar veya mesuliyetler ile yıldırım, 
infilâk, su basması, zelzele, harb tehlikesine 
karşı yapılan sigortalar dahildir). 

Uç aydan fazla müddet için akdedilenler: 
Temin olunan meblâğm yüz lirası için bir 

kuruş (Küsurat tam itibar olunur). 
Mezkûr resim, sigorta müddetinin beher se

nesi için istifa olunur. Üç aydan fazla sene kü
suratı bir sene itibar olunur. 

Üç ay veya ondan noksan müddet için akde
dilenler: 

Temin olunan mebaliğin beher 400 lirası için 
iki kuruş. 

(Küsurat tam addolunur). 
II) Ziraî mahsullere müteallik her nevi si

gortalarla hayvan hastalıkları ve ölümlerine 
müteallik sigortalar : 

Sigorta ücreti olarak ödenecek beher yüz 
kuruş için on para, 

(Küsurat yüz kuruş addolunur). 
III) Kara, su ve hava nakliyat sigortalan : 
Sigorta ücreti olarak tediye olunacak beher 

yüz kuruş için bir kurruş, 
(Küsurat yüz kuruş addolunur). 
IV) Hayat sigortalarile her nevi kaza sigor

talan ve yağından gayri sebeblerden mütehad-
dis bilûmum kaza veya hâdisattan doğan zarar 
ve mesuliyet sigortaları, ve sair bilûmum sigor
talar : 

Sigorta ücreti olarak sigortanın, müddetinin 
bitmesine kadar tediye olunacak'beher yüz ku
ruş için iki kuruş, 

(Küsurat yüz kuruş itibar edilir). 
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Mal. E. 
— 39 — 

Ad. E. B. E. 

Sigortalar aşağıda gösteril
diği veçhile damga resmine tâ
bidir: 

1) Yangm sigortalan: 
(Bu kısma yangm poliçele-

rile başlı basma veya diğer 
muhataralarla birlikte temin 
edilen ve yangm hâdisesi yü
zünden ileri gelen maddî veya 
malî zarar veya mesuliyetler 
ile yıldırım, infilâk, su basma
sı, zelzele, harb tehlikesine kar
şı yapılan sigortalar dahildir). 

Üç aydan fazla müddet için 
akdedilenler: 

Temin olunan meblâğm yüz 
lirası için bir kuruş. 

(Küsurat tam itibar olunur). 
Mezkûr resim, sigorta müd

detinin beher senesi için istifa 
olunur. Üç aydan fazla sene kü
suratı bir sene itibar olunur. 

Üç ay veya ondan noksan 
müddet için akdedilenler: 

Temin olunan mebaliğin be
her 400 lirası için iki kuruş. 

(Küsurat tam addolunur). 
2) Ziraî mahsullere müteal

lik her nevi sigortalarla hay
van hastalddarı ve ölümlerine 
müteallik sigortalar: v 

Sigorta ücreti olarak ödene
cek beher yüz kuruş için on pa
ra. 

(Küsurat 100 kuruş addolu
nur). 

3) Kara, su ve hava nakliyat 
sigortalan: 

Sigorta ücreti olarak tediye 
olunacak beher yüz kuruş için 
bir kuruş. 

(Küsurat yüz kuruş addo
lunur). 

Hayat sigortalarile her nevi 
kaza sigortaları ve yangından 
gayri sebeblerden mütehaddis 
bilûmum kaza veya hâdisattan 
doğan zarar ve mesuliyet sigor-
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MADDE 8 — Ayni kanunun 24 ncü maddesi 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : 

1 - Merkezi îstanbulda bulunan bilûmum si
gorta şirketleri gerek doğrudan doğruya, gerek 
dellâl ve acenteler vasıtasile ve sair suretlerle 
akdettikleri bilcümle sigorta ve temdid muame
lâtını ve temin olunan mebaliği ve sigorta üc
retlerini zamaimini ve resimlerini de aynca 
göstermek üzere varidat müdürlüğünce musad-
dak deftere kayde mecburdur. Tasdik muame
lesinin her takvim yriı başmda yeniden yaptırıl
ması şarttr. 

Maliye vekâletince tayin olunan diğer ma
hallerde merkezi bulunan sigorta şirketleri de 
bu hükme tâbidir. 

Mahiyet ve mevzuları ne olursa olsun sigorta 
şirketleri tarafmdan verilen bilûmum zeyilna-
melerle muvakkat sigorta senedlerinin ve sigor
ta makbuzlarmm dahi bu deftere kaydi ve bu 
gibi sigorta mukavelename zeyilname veya 
senedatmm ve sigorta ücretlerinin hiç ödenme
miş olması sebebile mebdelerinden fesih ve ib-
talleri halinde bunlara aid olan ve tenzili lâ-
zımgelen resim mikdarlarmm dahi sırasile bu 
defterde gösterilmesi mecburidir. (Ücreti kısmen 
ödenmiş olan sigortalar, bilâhare feshedilmiş 
olsa dahi, resim mikdarmdan bir .şey indiril
mez. Fesih ve ibtal olunan sigortalılara aid 
poliçelerin her iki nüshasmm ve hayat sibortala-
rmda müşteri tarafmdan geri verilen makbuzun 
ibrazı şarttır). 

Sigorta poliçeleri matbu ve müteselsil sıra 
numaralı olacak ve her hangi bir sebeble kulla
nılmaktan vazgeçilenler cildi üzerinde bırakıla
caktır. 

2 - Yukarıki fıkra mucibince defterle mua
mele ifa eyleyenler tahakkuk eden damga res
mini, taallûk ettiği ayı takib eden aym on be
şinci günü akşamma kadar bir irsaliye ile bağlı 

îk. E. 

MADDE 8 — Hükümetin teklifi aynen. 
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Mal. E. 

talan, ve sair bilûmum sigor
talar: 

Sigorta ücreti olarak sigorta
nın, müddetinin bitmesine ka
dar tediye olunacak beher yüz 
kuruş için iki kuruş. 

(Küsurat yüz kuruş itibar 
edilif). 

— 41 -
Ad. E. 

MADJDE8 
lifi aynen 

Hükümetin tek- M£DDE 8 İ— Hükümetin 
teklifi aynen 

B. E. 

MADDE 8 — Hükümetin 
nci maddesi aynen 
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olduğu malsandığma yatırmakla mükelleftirler. 
Bu müddet içinde ödenmeyen resimler yüzde on 
zamla ve tahsili emval kanununa tevfikan tah
sil olunur. 

3 — Merkezi İstanbul veya Maliye vekâle
tince tayin edilen yerlerde olmayıb Türkiyenin 
başka bir yerinde bulunan sigorta şirketleri dam
ga resmini evraka pul yapıştırmak suretile öder
ler. 

« 
MADDE 9 — Damga resmi kanununun 30 

ncu maddesi aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 
25 nci ve 27 nci maddelerde zikrolunan hisse 

senedleri ve tahviller, damga resmi ödenmeden 
borsaya kaydolunamaz. Damgalanmış muvakkat 
hisse senedleri ve tahvillerin yerine konulacak 
katği sened ve tahviller damga resmî ödenmiş 
olan muvakkatlerinin gösterilmesi şartile re
sim alınmaksızın damgalanır. 

Tebdilen hisse senedi veya tahvil çıkanlıb da' 
bunların temsil ettiği sermaye veya borcun 
mikdan çoğaltılmamış olduğu takdirde yeni hisse 
senedleri ve tahviller , damga resmi ödenmiş olan 
eskilerinin gösterilmesi şartile resim alınmadan 
damgalanır. Resimsiz damga vazı muamelelerin 
de, damgalanma masrafı sened ve tahvilleri çı
karanlara veya onlar namma hareket edenlere 
aiddir. 

MADDE 10 — Damga resmi kanununun 32 
nci maddenin 23 ve 28 nci numaralan aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşağıda 
yazılı 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 
70, 71, 72, 73, 74 ve 75 nci maddeler eklenmiştir. 

Değişen 23 ncü numara — Tekaüd, yetim ve 
dul maaşlarının tahsisine müteallik bilûmum 
evrak, 

Değişen 28 nci numara —. 100 kuruş ve 
ondan aşağı paraların alındığını natık olarak 
resmî dairelerden verilecek makbuzlar (Posta, 
telgraf ve telefon makbuzları dahil). 

(S . Say 

îk. E. 

MADDE 9 — Hükümetin teklif i aynen. 

MADDE 10 — Damga resmi kanununun 
32 nci maddesinin 23 ve 28 nci numaraları aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiş ve bu maddeye aşa
ğıda yazılı 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, ve 74 ncü numaralar ek
lenmiştir. 

Değişen 23 ncü numara — Hükümetin teklifi 
aynen. 

Değişen 28 nci numara — Hükümetin teklifi 
aynen. 
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Ad. E. B. E. 

MADDE 9 
teklifi aynen 

— Hükümetin MADDE 9 —̂  Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 10 — îktısad ene 
meninin değiştirişi aynen 

.. ı MADDE 10 — îktısad cnç 
meninin teklifi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin 9 
ncu maddesi aynen 

MADDE 10 — Ayni kanunu^ 
32 nci maddesinin 23, 28 ve 56 
ncı numaralan aşağıdaki şekil
de değiştirilmiş ve bu maddeye 
yeniden 58, 59, 60, 61, 62, 63, 
64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 
73 ve 74 ncü numaralar eklen
miştir. 

23 
nen 

Hükümetin teklifi ay-

28 — Yüz kuruş ve ondan 
aşağı paraların almdığmı na-
tık olarak resmî dairelerden 
verilecek makbuzlar (posta, 
telgraf ve telefon makbuzları 
dahil) (sigortaya müteallik 
maddelerdeki makbuzlar bu 
muafiyete dahil değildir). 

( S. Sayısı : 272 ) 



Hû. 

97 — Beynelmilel panayir ve sergileri tertib 
edenlerle buralarda mal teşhir edenlerin pana
yır ve sergilere mahsus olmak üzere panayır 
içinde ve dışmda dağıttıkları broşürler, el ilân
ları, kâğıd ve mukavva veya kâğıd ve mukav
vadan gayri maddeler üzerine tertib edib as
tıkları ilânlarla levhalar ve gazete, risale, mec
mua, kitab, rehber ve takvimlere dercettikleri 
reklâmlar ve panayırin duhuliye biletleri pana
yır dahilinde açılacak tiyatro, sinema, sirk ve 
sair duhuliye ile girilen yerlere aid duhuliye 
biletleri. 

58 — Mükerrer sigorta mukavelenameleri, 

59 — Gerek Türkiye türing ve otomobil 
klübü ve Türk Hava kurumu tarafmdan verilen, 
gerek ecnebi memleketlerin mümasil teşkilâtı 
tarafmdan verilib Türkiyede ibraz ve istimal 
olunan triptik ve gümrük geçiş karneleri, 

60 — tsim, yaş ve kayıd tashihi hakkında es-
habı aleyhine sadır olan ilâmlarla Cumhuriyet 
müddeiumumileri ve nüfus memurlan tarafmdan 
açılan bu kabîl davalara aid her nevi evrak ve 
ilâmlar, davacı eşhas tarafından açılıb Cumhu
riyet müddeiumumileri veya nüfus memurları ta
rafmdan temyiz edilen kararlara aid temyiz is
tida ve lâyihalarile tebliğ ilmühaberleri. 

61 — Hususî kanunlarına göre Hükümet taJ 

rafından muhacirlere, mültecilere ve yerli halka 
bedeva verilen gayri menkullarm tapu senedleri. 

62 — Meiıafii umumiyeye hadim cemiyetlerle 
halkevleri tarafından hasılatı gayelerinin ta
hakkuku uğrunda sarfedilmek üzere resmî bay
ram günlerile, bu günler haricinde, senede en 
çok iki adedi geçmemek şartile verilecek balo, 
müsamere, konser, temsil ve benzeri eğlencelere 
aid duhuliye biletleri ve bu makama kaim dave
tiyeler ve bunlarm tesis maksadmâ uygun olan 
ilânları. 

63 — Alelûmum havalenameler, havale mek-
tubları posta ve telgraf havalenameleri. 

64 — Bir şehir dahilinde vezife dolayısile 
sarf olunan tramvay, vapur, tren, otobüs gibi 
hakikî nakil vasıtaları ücretlerine dair memur
lar tarafmdan verilen beyannameler. 

44 — 
Ik. E. 

60 — Hükümetin 67 nci numarası aynen. 

57 — Hükümetin 58 nci numarası aynen. 

58 — Hükümetin 59 ncu numarası aynen. 

59 — Hükümetin 60 nci numarası aynen. 

60 — Hükümetin 61 nci numarası aynen. 

61 — Hükümetin 62 nci numarası aynen. 

62 — Hükümetin 63 ncü numarası aynen. 

63 — Hükümetin 64 ncü numarası aynen. 
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B. E. 

56 — Hükümetin 67 nci nu
marası aynen 

58 — Hükümetin teklifi ay
nen 

59 — Hükümetin teklifi ay
nen 

60 — Hükümetin teklifi aŷ  
nen 

61 — Hükümetin teklifi ay
nen 

62 — Hükümetin teklifi ay
nen 

63 — Hükümetin teklifi ay
nen 

64 — Bir şehir dahilinde va
zife dolayısile sarf olunan tram
vay, vapur, tren ve otobüs gi
bi nakil vasıtaları ücretlerine 



HtL 

65 — İnhisar mamulâtı bayilerinin hususî 
kanunlarına güre dükkânlarına asdıklari levha
larla ticarethane ve müesseselerin belediye ver
gi ve resimleri kanunu mucibince asmaya mec
bur oldukları, yalnız isim ye ticaret unvanla
rını havi levhalar ve umumî nakil vasıtaları iş
leten ferd ve müesseselerin bu nakil vasıtaları 
üzerine yazdıkları ticaret unvanları. 

66 — Beynelmilel karne biletlerile kupon 
biletlerinin Türkiye toprakları haricindeki se
yahatlere müteallik olan kuponları ve iki ecne
bi memleket arasında yapılacak seyahatlere mü
teallik olarak Türkiyede satılan vapur tren ve 
tayyare yolcu biletleri. 

68 — Resmî dairelerin iaşe ihtiyaçları için 
satın almacak ayniyattan bedelleri beş liraya 
kadar (beş dahil) olanların ayniyat tesellüm 
makbuzlarile bedelleri 25 liraya kadar (25 da
hil) olanların muayene raporları. 

69 — tik okul şehadetnameleri, ilk okul ta
lebesine verilecek nekil tasdiknameleri ve ilmü
haberleri, sıhhat raporları ve her nevi aşı şeha
detnameleri, bilûmum leylî meccani talebeye ve
rilecek tasdikname ve şehadetnameler. ' 

70 — Resmî gazeteye abone kaydedilmek üzere 
yazılan mektublar. 

71 — Plâjlarm, deniz hamamlarının ve yüz
me havuzlarmm duhuliye biletleri. 

72 — Sağır, dilsiz ve körler mektebile anor
mal çocuklar müessesesinde tahsil edenlere ve
rilecek şehadetname ve tasdiknameler, köy ebe 
mektebi mezunlarile köy sağlık korucularma 
verilecek sertifikalar. 

73 — 2527 numaralı kanun mucibince derle
nen basma eserler için ilgili dairelerce verile
cek makbuzlar. 

74 — Doğrudan doğruya ecnebi memleket-. 
lerden mubayaa olunarak resmî dairelere gön
derilen malların ihale kararlarile tesellüm mak
buzları, 

46 — 
Ik. E. 

64 — Hükümetin 65 nci nmarası aynen. 

65 — Hükümetin 66 nci numarası aynen, 

67 — Hükümetin 68 nci numarası aynen. 

68 — ilk ve orta okul şehadetnameleri ilk 
okul talebesine verilecek nakil tasdiknameleri 
ve ilmühaberleri, sıhhat raporları ve her nevi 
aşı şehadetnameleri, bilûmum leylî meccani ta
lebeye verilecek tasdikname ve şehadetnameler. 

69 — Hükümetin 70 nci numarası aynen. 

70 — Hükümetin 71 nci numarası aynen. 

71 — Hükümetin 72 nci numarası aynen. 

72 — Hükümetin 73 ncü numarası aynen. 

73 — Hükümetin 74 ncü numarası aynen. 
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münhasır olmak üzere memur 
ve müstahdemler tarafından ve
rilen beyannameler. 

65 — Hükümetin teklifi ay
nen 

66 — Hükûmotin toklifi ay
nen 

67 — Hükümetin 68 nci nu
marası aynen 

68 — tktısad cncümaninin 68 
nci numarası aynen 

69 — Hükümetin 70 nci nu
marası aynen 

70 — Hükümetin 71 nci nu
marası aynen 

71 — Hükümetin 72 nci nu
marası aynen 

72 — Hükümetin 73 ne a nu
marası aynen 

73 — Hükümetin 74 ncü nu
marası aynen 
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75 — imza ve mühürler hakkmda şahadet 74 — Hükümetin 75 nci numarası aynen. 
ve tasdiki havi şerhler. 

MADDE 11 — Damga resmi kanununun MADDE 11 — Hükümetin teklifi aynen. 
37 nci maddesine aşağıdaki 11, 12, 13 ve 14 ncü 
numaralar eklenmiştir : 

11 — Matlub ve zimmet mektublan, 

12 — Elektrik, hava gazi, telefon ve su abon
man mukaveleleri, 

13 — Sirkülerler, 

14 — Seyrüsefer tarifeleri. 
MADDE 12 — Ayni kanunun 39 ncu mad-' MADDE 12 ^- Hükümetin teklifi aynen. 

desine aşağıda yazılı fıkralar eklenmiştir : 
Tapu zabıtname veya zabıt defterlerine aid 

damga resmi, nakden malsandığma teslim 
olunmak suretile makbuz mukabilinde tahsil 
olunur. 

Devlet müesseseleri veya hakikî veya hükmî 
şahıslar tarafından işletilmekte olan tren, vapur 
ve tayyare yolcu biletlerinin damga resmi, 
bu müessese veya hakikî ve hükmî şahıslar ta
rafından nakden istifa edilerek bağlı bulun
dukları mahal malsandığma yatırılır. Maliye 
vekâletinden müsaade almmak şartile bu tes
limatın bir merkezden icrası caizdir.; Hakikî 
ve hükmî şahıslar bu resmin tahakkuk ve tah
lili için Maliye vekâletince tayin olunacak nu
munesi dairesinde bir defter tutmağa ve bu def
teri her takvim yüı girmezden evvel vilâyetler
de varidat müdürlüğüne ve kazalarda en büyük 
maliye memurluğuna tasdik ettirmeğe mecbur
durlar. Devlet müesseselerinin resmî defter ve 
kayidleri yukanki defter yerine geçer. Bunlar 
bir ay zarfındaki resim hasılatını kendi defter
leri kayidlerinden çıkararak aşağıdaki fıkrada 
yazlı şekilde malsandığma teslim ederler. 

Biletler üzerinden nakden istifa olunan dam
ga resminin malsandığma teslimi müddeti tah
silatın vuku bulduğu ayı takib eden aym birin
ci gününden başlamak üzere, Devlet demiryol
ları için 75 ve diğer hakikî.ve hükmî şahıslar 
ve müesseseler için 45 gündür. Her ay tahsil 
olunan damga resmi, müddeti zarfmda malsan-
dıklarma teslim edilmediği takdirde, şirket ve 
müesseselerin müdür ve muhasebecilerinden ve
ya teşebbüs sahib ve muhasiblerinden teslime 
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MADDE 11 — Hükümetin 
teklifi aynen 
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MADDE 12 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 11 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 12 — Hükümetin 
teklifi aynen 

B. E. 

74 — Hükümetin 75 nci nu
marası aynen 

MADDE 11 — Hükümetin 11 
nci maddesi aynen 

MADDE 12.— Hükümetin 12 
nci maddesi aynen 
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mecbur oldukları resim yüzde on fazlasile ve 
tahsili emval kanununa tevfikan tahsil olunur. 
Hususî teşebbüs sahibi, müdür ve muhasebeci
lerinden tahsile imkân olmadığı takdirde resim 
ve ceza bu müesseselerden tahsil olunur. 

MADDE 13 — Ayni kanunun 41 nci madde
sine aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

îlânlıve ilansız ceb takvimlerile duvar tak
vimlerinin damga resmi tevzi veya satışa arze-
dilmeden evvel üzerlerine pul yapıştırılması su-
retile ifa; olunur. 

MADDE 14 — Ayni kanununu 44 iıcü mad
desine aşağıda yazılı 8 ve 9 ncu fıkralar eklen
miştir : 

8 — 39 ncu maddede yazılı nakliye işlerile 
meşgul hakikî ve hükmî şehıslar sattıkları bilet
leri kısmen veya tamamen tasdikli deftere kay
detmedikleri takdirde bunlardan biletlerin tâbi 
olduğu damga resminden başka beher bilet için 
elli kuruştan aşağı olmamak üzere, bu resmin on 
misli ceza almır. 

Bu hail, Devlet müesseselerinde vukua geti
rildiği takdirde bu ceza mezkûr müesseselerin 
bu işlerle vazifeli memurlarından almır. 

9 — 24 ncü maddede yazılı sigorta şirketlerile 
39 ncu maddede yazılı nakliye işlerile meşgul 
hakikî ve hükmî şahıslar mezkûr maddelerde 
zikredilen defteri tutmadıkları veya tasdik et-
tirmedikljeri takdirde, defter tutulmayan 
veya tasdik ettirilmeyen müddet zarfmda akde
dilmiş olan sigortalarla satılmış olan biletler, 
bunların ticarî defterlerile evrakı müsbiteleri 
üzerinden ve ticarî defter veya evrakı müsbite 
ibraz edilmediği takdirde 2395 numaralı kanun
da yazılı resen takdir heyetlerince haricî tahki
kata müsteniden tesbit olunarak almması lâzım 
gelen damga resmi yüz liradan aşağı olmamak 
üzere on misli fazlasile ve tahsili emval kanu
nuna tevfikan tahsil olunur. 

MADDE 15 — Ayni kanunun 45 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bilûmum evrak ve senedlerin damga resmi
nin ifa edilmemesinden veya noksan ifa olunma
sından veya pulların kanuna muhalif iptalinden 

50 — 
Ik. E. 

MADDE 13 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 14 — Ayni kanunun 44 ncü madde
sine aşağıda yazılı 8 ve 9 ncu fıkralar eklenmiş
tir. 

8 — Hükümetin teklifi aynen. 

9 — 24 ncü maddede yazılı sigorta şirketle
rile 39 ncu maddede yazılı nakliye işlerile meşgul 
hakikî ve hükmî şahıslar mezkûr maddelerde 
zikredilen defteri tutmadıkları veya tasdik et
tirmedikleri takdirde, defter tutulmayan veya 
tasdik ettirilmeyen müddet zarfmda akdedilmiş 
olan sigortalarla satılmış olan biletler, bunlarm 
ticarî defterlerile evrakı müsbiteleri üzerinden 
ve ticarî defter veya evrakı müsbite ibraz edil
mediği takdirde 2395 numaralı kanunda yazılı 
resen takdir heyetlerince haricî tahkikata 
müsteniden tesbit olunarak almması lâzım gelen 
damga resmi on misli cezasile ve tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil olunur. Şu kadarki 
resim ve cezanm mecmuu 100 liradan aşağı ola
maz. 

MADDE 15 — Ayni kanunun 45 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bilûmum evrak ve senedlerin damga resmi
nin ifa edilmemesinden veya noksan ifa olun
masından veya pullarm kanuna muhalif ipta-
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MADDE 13 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 14 — îktısad encü
meninin değiştirişi aynen 

MADDE 15 — Ayni kanunun 
45 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Bilûmum evrak ve senedle-
rin damga resminin ifa edilme-

— 51 — 
Ad. E. 

MADDE 13 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 14 — îktısad encü
meninin teklifi ayen 

MADDE 15 — Maliye encü
meninin teklifi aynen 

B.E. 

MADDE 13 — Hükümetin 13 
ncü maddesi aynen 

MADDE 14 — îktısad encü
meninin 14 ncü maddesi aynen 

MADDE 15 — Maliye encü
meninin 15 nci maddesi aynen 
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dolayı almması lâzım gelen resim ve para cezası 
mümzilerine müracaat hakkı olmak üzere 
mübrizlerinden almn. Memur ve noterlerle 
bilûmum anonim şirketler, resmî ve hususî 
sair müesseselerde tahrir ve tanzim edilib efrada 
imza ettirilen veya resen verilen ve damga 
muamelesi bu kanun hüikmüne muhalif bulunan 
bilcümle evrakm damga resmi mümzisine ve 
cezası evrakı tanzim ve ita edenlere aiddir. 

Besim ye ceza - resim iğin mümzilerine mü
racaat hakkı olmak üzere - evrakı tanzim ve 
ita edenlerden almrr. 

Beşim ve cezayi nakdiden mesul olanlar ta-
addüd eylediği takdirde yekdiğerine müracaat 
hakkı kalmak üzere resim ve ceza kefaleti müte
selsile kaidesine tevfikan mesul olanlardan isti
fa olunur. 

îk. E. 

linden dolayı almması lâzım gelen re
sim ve para cezası imza edenlere müracaat 
hakkı olmak üzere ibraz edenlerden alınır. 
Memur ve noterlerle bilûmum anonim şirketler, 
resmî ve hususî sair müesseselerde tahrir ve 
tanzim edilib efrada imza ettirilen veya resen 
verilen ve damga muamelesi bu kanun hükmüne 
muhalif bulunan bilcümle evrakm damga resmi 
imza edenlere ve cezası evrakı tanzim ve ita 
edenlere aiddir. 

Besim ve ceza - resim iğin imza edenlere mü
racaat hakkı olmak üzere - evrakı tanzim ve ita 
edenlerden almır. 

Besim ve cezayi nakdiden mesul olanlar tead-
düd eylediği takdirde yekdiğerine müracaat hak
kı kalmak üzere resim ve ceza kefaleti mütesel
sile kaidesine tevfikan mesul olanlardan istifa 
olunur. 
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meşinden veya noksan ifa olun
masından veya pullarm kanuna 
muhalif iptalinden dolayı alın
ması lâzımgelen resim ve para 
cezası imza edenlere müracaat 
hakkı olmak üzere ibraz eden
lerden alınır. 

memur ve noterlerle 'bilû
mum anonim şirketler resmî ve 
hususî sair müesseselerde tahrir 
ve tanzim edilib efrada imza et
tirilen veya resen verilen ve 
damga muamelesi bu kanun 
hükmüne muhalif bulunan bil
cümle evrakm damga resmi 
imza edenlere ve cezası evrakı 
tanzim ve ita edenlere aiddir. 
Besim ve ceza - resim iğin im
za edenlere müracaat hakkı 
olmak üzere - evrakı tanzim ve 
ita edenlerden alınır. 

Besim ve cezayı nakdiden 
mesul olanlar taaddüd eylediği 
takdirde yekdiğerine müracaat 
hakkı kalmak üzere resim ve 
ceza kefaleti müteselsile kaide
sine tevfikan mesul olanlardan 
istifa olunur. 

- 5 3 -
Ad. E. B. E. 

MADDE 16 — Ayni kanunun 
55 nci maddesi aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir: 

Besmî dairelere verilen ve 
maktu resim tarifesinin 38 nci 
numarasında yazılı bulunan 
evrak pulsuz veya pulu noksan 
olduğu takdirde kabul olunmaz. 
Bu gibi evrakı kabul veya bun
lar hakkında muamele icra 
edenlerden 50 şer kuruş para 
cezası alınır. Mezkûr evrakı im
za etmiş olanlara ceza terettüb 
etmez. 

Besmî dairelerle noterler, 
bankalar ve anonim şirketler 
kendilerine ibraz veya ita olu
nan veya posta ile gönderilmiş 
olan damga resmine tâbi evrak 
ve senedlerin pulları tamam 

( S. Sayısı : 272 ) 



• 

Hü. Ik. E. 

MADDE 16 — Ayni kanunun 57 nci madde- MADDE 16 — Hükümetin teklif i aynen. 
si aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur. 

Bir kimseden aranılan ve yüz kuruştan fazla 
olan cezanın esasma itiraz edilmiyerek cezayi is
tilzam eden resim ödendikten sonra affi taleb 
edildiği takdirde Maliye vekâletince kısmen ve
ya tamamen affi hakkında bir karar ittihaz olu
nabilir. 

MADDE 17 — Ayni kanunun 61 nci maddesi MADDE 17 — Hükümetin teklifi aynen. 
. aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

53 - 58 nci maddelerde yazılı memurlar tara
fından damga resmine tâbi evrak, sened ve ilân
ların damga resmi bu kanun hükümlerine tevfi
kan ifa edilmediği veya pulların ilsak ve iptali 
kanuna muhalif olduğu görüldüğü takdirde 
tutulacak zabıt varakaları resim ve cezanın tah
sili için bir müzekkere ile vilâyetlerde varidat 
müdürlüğüne, kazalarda en büyük malmemur-
luğuna tevdi olunur. 

Bu zabıt varakaları üzerine tahakkuk ettiri
len resim ve cezanın on beş gün iğinde ödenmesi 
için mesullerine bir ihtarname ile tebligat 
yapılır. 

Tahakkuk ettirilen resim ve cezaya karşı mes
ullerinin tebliğ tarihinden itibaren on beş gün 
içinde mahallî sulh mahkemesi nezdinde itiraz 
hakları vardır. 

Bu müddet içinde itiraz edilmeyen resim ve 
cezalar katileşir. 

İtiraz eden 67 nci maddenin birinci fıkrasın
da yazılı masrafları öder. 

İtiraz, müddeti içinde yapılmaz veya masraf 
verilmezse bir gûna merasime tâbi olmaksızın 
mahkemece reddolunur. 

MADDE 18 — Aynı kanunun 62 nci maddesi MADDE 18 — Hükümetin teklifi aynen. 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

İtiraz istidasile eklerinin birer sureti üç gün 
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MADDE 16 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 18 — Hükümetin 
teklifi aynen 

— 55-
Ad. E. 

MADDE 16 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 17 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 18 — Ayni kanunun 
62 nci maddesi aşağıdaki şe
kilde tadil olunmuştur: 

B. E. 

olub da iptal muamelesi 35 nci 
madde hükmüne muvafık bu
lunmadığı takdirde bunları res
mî mühür veya damga ile iptal 
ettikten sonra muameleye de
vam ederler. İptal muamelesini 
tekemmül ettirmeden bu evrak 
hakkmda muamele yapanlardan 
50 şer kuruş para cezası almzr. 

MADDE 17 — Hükümetin 
16 nci maddesi aynen 

MADDE 18 — Hükümetin 17 
nci maddesi aynen 

MADDE 19 — Adliye encü
meninin 18 nci maddesi aynen 
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içinde vilâyetlerde varidat müdürlüğüne, kaza
larda en büyük mal memurluğuna tebliğ olunur. 

itirazın tebliği tarihinden itibaren 8 gün için
de resim ve para cezasına tâbi tutulan evrak, se-
ned ve ilânlar veya bunlarm yerine kaim olan 
zabıt varakaları ve itiraz istidasının cevabı sulh 
mahkemesine gönderilir. 

Evrakın mahkemeye tevdii veya tevdi müd
detinin hitamı tarihinden itibaren 15 gün içinde 
taraflar çağırılmaksızm evrak üzerine tedkikat 
yapılarak karara bağlanabilir. 

Mecmuu on lirayı tecavüz eden resim ve para 
cezalan hakkında alâkadarların talebi veya hâ
kimin göstereceği lüzum üzerine tedkikat ta
rafların huzurile yapılır. 

On lirayı geçmeyen hükümler katğidir. Gel
meyen tarafların gryabında karar verilir. 

MADDE 19 — Aynı kanunun 64 ncü maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

62 ve 63 ncü maddelerdeki Jhükümlerin tem
yiz müddeti on gündür. Bu müddet kararın ta
raflara tebliğinden itibaren başlar. Temyiz isti
dası hükmü veren mahkemeye veya doğrudan 
doğruya Temyiz hukuk mahkemesine verilir. 
Temyiz istidası kaydedildikten sonra bir su
reti beş gün içinde diğer tarafa tebliğ olunur. 
Ve mezkûr taraf dahi cevabî lâyihasını 8 gün 
içinde mahkemeye verir. 

Temyiz icrayı tehir etmez. Ancak kazanç 
kanununun 72 nci maddesinde yazılı teminat 
gösterildiği takdirde icra temyizce tehir oluna
bilir. 

MADDE 20 — Ayni kanunun 66 ncz madde
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

ilk karar bozulduğu takdirde mahkemece 
bozma kararına ittiba edilerek keyfiyetin yeni
den tedkikine başlanır. Temyiz mahkemesi da-

66 — 
I îk. E. 

MADDE 19 — Hükümetin teklifi aynen, 

MADDE 20 — Hükümetin teklifi aynen. 
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MADDE 19 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 20 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

— 57 — . 
Ad. E. 

itiraz istidasile eklerinin bi
rer sureti üç gün içinde vilâ
yetlerde varidat müdürlüğüne, 
kazalarda en büyük malmemur-
luğuna tebliğ olunur. 

Itirazm tebliği tarihinden iti
baren 8 gün içinde resim ve pa
ra cezasma tâbi tutulan evrak, 
sened ve ilânlar veya bünlarm 
yerine kaim olan zabıt varaka
ları ve itiraz istidasmm cevabı 
sulh mahkemesine gönderilir. 

Evrakm mahkemeye tevdii 
veya tevdi müddetinin hitamı 
tarihinden itibaren 15 gün için
de taraflar çağırılmaksızm ev
rak üzerine tedkikat yapılarak 
karara bağlanabilir. Hâkim lü
zum görür veya mecmuu 10 li
rayı tecavüz eden resim ve pa
ra cezalarına müteallik işlerde 
alâkalılar tarafından taleb vu
ku bulursa taraflar davet olu
nur. 

10 lirayı geçmeyen hükümler 
katğidir. Gelmeyen tarafların 
gıyabmda karar verilir. 

B. E. 
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irelerinden resen verilen hükümler aleyhine 
yalnız itiraz olunabilir, ttiraz istidası hükmün 
tebliği tarihinden itibaren 8 gün içinde hükmü 
veren daireye veya mahkûmunaleyhin ikamet
gâhı mahkemesine verilir. 

Bu hükümlere karşı tehiri icra talebleri hak
kında 64 ncü maddenin son fıkrası hükümleri 
cari olur. 

Damga resmi ve cezalarından dolayı Temyiz 
mahkemesince verilen hükümler karar tashihi
ne tâbi değildir. 

MADDE 21 — Ayni kanunun 67 nci madde- MADDE 21 — Hükümetin teklifi aynen. 
si aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Bu kanuna muhalif hareketlerden mütevellid 
davalar ilâm harcile mübaşir ücretinden başka 
masrafa tâbi değildir. 

61 nci maddede yazılı ihtarnamenin tebliği 
tarihinden itibaren 15 gün içinde ödenmeyen ve
ya itiraz olunubda tahsiline karar verilen resim 
ve para cezaları masraflarla birlikte tahsili em
val kanununa tevfikan tahsil olunur. 

MADDE, 22 — Damga resmi kanununun 31 MADDE 22 — Hükümetin teklifi aynen. 
nci maddehinde zikri geçen 7 nci madde, (10 ncu 
madde) olarak ve 55 nci maddesinde zikri ge
çen 34 ncü madde (35 nci madde) olarak düzel
tilmiştir. 

MADDE 23 — Radyoda neşredilen ilânlar, | MADDE 23 — Hükümetin teklifi aynen. 
ilân ücretinin yüzde biri nisbetinde damga res
mine tâbidir. Bu resim, ilân ücretinin alın
dığına dair verilecek makbuzun üzerine damga 
pulu yapıştırılmak suretile ifa olunur. İlân üc
reti mukabilinde makbuz verilmediği veya mak
buza pul ilsak edilmediği takdirde almması lâ- I 
zımgelen resim ve ceza, resim hakkmda ilân 
sahibine müracaat hakkı olmak üzere ilân üc
retini istifa eden memurdan tahsil olunur. 
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MADDE 21 — 
teklifi aynen 

Hükümetin 

MADDE 22 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 23 — Eadyoda neş
redilen ilânlar, ilân ücretinin 
yüzde biri nisbetinde damga 
resmine tâbidir. Bu resim, ilân 
ücretinin almdığma dair verile
cek makbuzun koçanı üzerine 
damga pulu yapıştırılmak sure-
tile ifa olunur. İlân ücreti mu
kabilinde makbuz verilmediği 
veya makbuz koçanma pul il-
sak edilmediği takdirde alın
ması lâzım gelen resim ve ce
za, resim hakkında ilân sahibi
ne müracaat hakkı olmak üzere 
ilân ücretini istifa eden memur
dan tahsil olunur. 

- 59 -
Ad. E. 

MADDE 19 — Hükümetin 
21 nci maddesi aynen 

MADDE 20 — Damga resini 
kanununun 31 nci maddesinde 
zikri geçen 7 nci madde ( 1 0 
ncu madde) olarak 55 nci mad
desinde zikri geçen 34 ncü mad
de (35 nci madde) olarak ve 
64 ncü maddesinde zikri geçen 
62 nci madde (63 ncü madde) 
olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 21 — Maliye encü
meninin 23̂  ncü maddesi aynen 

Ö.E. 

MADDE 20'— Hükümetin 2Î 
nci maddesi aynen 

MADDE 21 •— Damga resmi 
kanununun 31 nci maddesinde 
zikri geçen « 7 nci madde »•••ta* 
biri «A 10 n©o madde » şek
lînde ve 64 ncü maddesinde zite 
rolunan «62 nci madde» tabiri 
«63 ncü madde» olarak değiştir 
rilmiştir. 

MADDE 22 — Maliye encü
meninin 23 ncü maddesi aynen 
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MADDE 24 — Karşılıklı veya karşılıksız he
sabı cari şeklinde açılan kredilerle emtia, 
esham ve tahvilât veya muhtelif ecnebi parala-
rile altm, gümüş üzerine yapılan ikrazata aid 
taâhhüdnâme ve mukavelenamelerle bunlarm 
temlik, tecdid, devir ve tadiline müteallik bilû
mum evrakta ve kezalik matlublarm devir ve 
temlikine mütteallik mukavelename ve temlik-
namelerde ikraz veya temlik edilen meblâğ 
mikdarmm veya azamî haddinin gösterilmesi 
mecburidir. Gösterilmediği takdirde bu evrakın 
her birinden istifası lâzımgelen damga resmile 
para cezası keyfiyetin meydana çıktığı tarihte, 
taallûk ettiği hesabı caride kayidli kredi veya 
ikrazat mikdarma nazaran hesab ve istifa olu
nur. 

Bu resim ve cezanm ödenmesinde mukriz ve 
mdstakrizlerle temlik eden ve namma temlik ya
pılan şahıslar ve müesseseler müteselsilen mesul
dürler. 

MADDE 25 — Damga resmi kanununun 11 
nci maddesinin 59 ncu numarası mucibince me
mur ve müstahdemlerle meclisi idare reis ve aza
larına ve murakiblere hizmet mukabili verile
cek paralar nakden ödenmiyerek müesseselerce 
bunlar namma açılmış veya açılacak hesabı ca
rilere nakledildiği veya emrü havalesine tediye 
olunduğu takdirde, bu tediyelerden aimması 
lâzımgelen damga resmi nakli veya tediyeyi te
min eden evrak üzerine pul ilşakı suretile istifa 
olunur. 

MADDE 26 — Noterler, Maliye vekâletince 
hazırlanmış olan kira konturatoları üzerine ya
zılmamış veya kira mikdarma göre kullanılması 
lâzımgelen cinsten noksan1 krymştli konturato 
üzerine yazılmış olan kira akdine aid mukavele
nameleri ve asılları pulsuz olan evrak ve sened-
leri usulen resim ve cezası tahsil edilmedikçe 
tasdik etmekten veya bunlarm suretlerini ihraç 
ve itadan ve resen bu yolda mukavelename ve 
her türlü evrak ve sened tanziminden ve 2459 
numaralı kanuna bağlı cetvelde yazılı noter ev
rakı yerine adi varakalar kullanmaktan mem
nudurlar. Maliye vekâletince hazırlanmış olan 
ferağ ve intikal ilmühaberlerine yazdmamış bu
lunan ilmühaberler tapu dairelerince kabul ve 
üzerine muamele yapılamaz. Bu memnuiyet hi-

60 — 
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MADDE 24 — Hükümetin teklifi âyneû. 

MADDE 25 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 26 — Hükümetin teklifi aynen. 
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MADDE 24 — Hükümetin 
teklifi aynen 

MADDE 25 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 26 — Kanunî mik
darmdan noksan kıymetli kon-
tratolara veya adi kâğıdlara ya
zılmış olan kira mukavelelerile 
ferağ ve intikal ilmühaberle
rinden dolayı mucir veya fa
riğden veya intikali yaptıran
lardan kıymetli evrakm bedeli 
veya noksan kıymetli evraka 
yazılmış ise kanunî kıymetten 
noksan olan kısmı ile bunlarm 
beş misli ceza almır. 

Noterler Maliye vekâletince 
hazırlanmış olan kira kontra-
tolan üzerine yazılmamış veya 
kanunî mikdarmdan noksan 

— 61 — 
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MADDE 22 — Hükümetin 24 
ncü maddesi aynen 

MADDE 23 — Hükümetin 25 
nci maddesi aynen 

MADDE 24 — Kanunî mik
darmdan noksan kıymetli kon-
tratolara veya adi kâğıdlara 
yazılmış olan kira mukavelele
rinden dolayı kontratm bedeli 
veya noksan kıymetli kontra-
tolara yazılmışsa kanunî kıyme
tinden noksan olan kısmile bun
larm beş misli para cezası alı
nır. 

Noterler, Maliye vekâletince 
hazırlanmış olan kira kontrato-
ları üzerine yazılmamış veya 
kanunî mikdarmdan noksan 
krymetli kontrato üzerine ya
zılmış olan kira akdine aid mu-

B.B. 

MADDE 23 — Hükümetin 
24 ncü maddesi aynen 

MADDE 24 — Hükümetin 25 
nci maddesi aynen 

MADDE 25 — Kanunî mik
darmdan noksan kıymetli kon-
tratolara veya adi kâğıdlara 
yazılmış olan kira mukavelele
rinden dolayı kontratm bedeli 
veya kanunî kıymetinden nok
san kısmile bunlarm beş misli 
para cezası almır. 

Noterler, adi kâğıdlara veya 
kanunî mikdarmdan noksan 
kıymeti kontratolara yazılmış 
olan kira akdine aid mukavele
nameleri, asılları pulsuz veya 
noksan pullu evrak ve senedle-
ri, usulen resmi ve para cezası 
tahsil edilmedikçe tasdik et-
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lâf ma hareket eden noterlerle tapu memurların
dan tasdik veya kabul ve üzerine muamele icra 
ettikleri Her evrak için kanunen alınması lâzmı-
gelen cezadan aşağı olmamak ve mükelleflere 
rücu hakkı bulunmamak üzere 25 lira ceza alı
nır, 

İcar bedellerine göre kullanılması lâzmıge-
len evraktan noksan kıymetli evraka veya adi 
kağıdlara yazılmış olan icar ve isticar mukave-
lelerile ferağ ilmühaberlerinden dolayı mucir ve 
fariğden noksan kalan kıymet ve adi kağıdlara 
yazılmış olanlar da yazılması lâzımgelen kıy
metli evrak bedeli ve bunların beş misli para 
cezası alınır. 

Yukariki fıkrada yazılı noksan kıymetli ve
ya kıymetsin evrak üzerine tanzim edilmiş olan 
mukavelelerle mukaveleye bağlanmamış, olan 
icar akidlerine müsteniden açılacak davaların, 
istifası icaibeden resimle beş misli cezası mal-
sandığma yatırıldığına dair resmî makbuz ib
raz edilinceye kadar rüyeti tehir olunur. 
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kıymetli kontrato üzerine ya
zılmış olan kira akdine aid mu
kavelenameleri, asılları pulsuz 
veya noksan pullu olan evrak 
ve senedleri, usulen resim ve 

cezası tahsil edilmedikçe tasdik 
etmekten veya • bunlarm suret
lerini çıkarıb vermekten ve 
2459 numaralı kanuna bağlı 
cetvelde yazılı noter evrakı ye
rine adi kâğıdlar kullanmaktan 
memnudurlar. 

Maliye vekâletince hazırlan
mış olan ferağ ve intikal ilmü
haberleri üzerine yazılmamış 
olan ilmühaberler tapu dairele
rince kabul ve üzerine mua« 
mele icra olunamaz. 

Bu memnuiyetler hilâfına ha
reket eden noterlerle tapu me
murlarından tasdik veya kabul 
ve üzerine muamele icra ettik
leri her evrak için, kanunen a-
İmması lâzımgelen cezadan aşa
ğı olmamak ve asıl mükellefle
re rücu hakkı bulunmamak üze
re yirmi beş lira ceza almır. 
Noterler 2459 numaralı kanu
na bağlı cetvelde yazılı noter 
evrakı yerine adi kâğıd kulla
nırlar ise kendilerinden kul
lanmadıkları her kâğıdm tâbi 
olduğu bedel ile bunun beş 
misli ceza almır. 

Tasdik edilmesi veya sureti
nin verilmesi için ibraz olunan 
pulsuz veya pulu noksan veya 
adi kâğıdlar üzerine yazılmış 
kira kontratolarile sair evrak 
ve senedlerin noksan pulu ile 
cezasmı sahibleri rizalarile öde
mek istedikleri takdirde noter
ler resim ve ceza mikdarmda 
damga pulunu, mezkûr evraka 
yapıştırarak resmî mühür, im
za ve tarihle iptal ettikten son
ra muameleye devam edebilir
ler. 

— 63 — 
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kavelenameleri, asılları pul
suz veya noksan pullu evrak ve 
senedleri, usulen resmi ve ceza
sı tahsil edilmedikçe tasdik et
mekten veya bunlarm suretle
rini çıkarıb vermekten mem
nudurlar. 

Bu memnuiyetler hilaf ma ha
reket eden noterlerden tasdik 
veya üzerine muamele icra et
tikleri her evrak için, kanunen 

almması lâzım gelen cezadan aşa
ğı olmamak üzere 25 lira ceza alı
nır. Noterler 2459 numaralı ka
nuna bağlı cetvelde yazılı no
ter evrakı yerine adi kâğıd kul
lanırlarsa kendilerinden, kullan
madıkları her kıymetli kâğıdm 
tâbi olduğu bedelle bunun beş 
misli ceza almır. 

Tasdik edilmesi veya sureti
nin verilmesi için ibraz olunan 
pulsuz veya pulu noksan veya 
adi kâğıdlar üzerine yazılmış 
kira kontratolarile sair evrak 
ve senedlerin noksan pulile ce
zasmı sahibleri rizalarile öde
mek isterlerse noterler mezkûr 
evraka resim ve ceza mikdarm
da damga pulu yapıştırıb iptal 
ettikten sonra muameleye de
vam edebilirler. 

Maliye vekâletince hazırlan
mış olan ferağ ve intikal ilmü
haberleri üzerine yazılmamış 
olan ilmühaberler tapu dairele
rince kabul ve üzerine muame
le icra olunamaz. Hilâfına ha
reket eden tapu memurlarından 
beher ilmühaber için bir lira 
ceza almır. Sahibleri ilmühaber 
bedelini ödemek istediği tak
dirde tapu memuru bedel mik
darmda damga pulunu adi kâ
ğıda yazılmış olan ilmühaber 
üzerine yapıştırarak resmî mü
hür, imza ve tarihle iptal ettik
ten sonra muameleye devam 

B. E. 

mekten veya bunlarm suretleri
ni çıkarıb vermekten memnu
durlar. 

Bu memnuiyetler hilaf ma ha
reket eden noterlerden tasdik 
veya üzerine muamele icra et
tikleri her evrak için, 25 lira
dan noksan olmamak üzere, ka
nunî cezası alınır. Noterler, 2459 
numaralı kanuna bağiı cetvel
de yazılı noter evrakı yerine 
adi kâğıd kullanırlar ise ken
dilerinden kullanmadıkları her 
krymetli kâğıdın tâbi olduğu 
bedelle bunun beş misli ceza 
almır. 

Tasdik edilmesi veya sureti
nin verilmesi için ibraz olunan 
pulsuz veya pulu noksan evrak 
ve senedlerle adi kâğıdlara ve
ya kanunî mikdarmdan noksan 
kıymetli kontratolara yazılmış 
kira mukavelenamelerinden do
layı almması lâzım gelen bedel 
veya resimle para cezasmı sa
hibleri rizalarile ödemek ister
lerse noterler mezkûr evraka 
bedel veya resim ve para ceza
sı mikdarmda damga pulu ya
pıştırıb iptal ettikten sonra 
muameleye devam edebilirler. 

Maliye vekâletince hazırlan
mış olan ferağ ve intikal ilmü
haberleri üzerine yazılmamış 
olan ilmühaberler tapu dairele
rince kabul ve üzerine muamele 
icra olunamaz. Hilâfına hare
ket eden tapu memurlarmdan 
beher ilmühaber için bir lira 
ceza almır. Sahibleri ilmühaber 
bedelini ödemek istediği tak
dirde tapu memuru bedel mik
darmda damga pulunu adi kâ
ğıda yazılmış olan ilmühaber 
üzerine yapıştırarak resmî mü
hür, tarih ve imza ile iptal et
tikten sonra muameleye devam 
eder. 
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MADDE 27 — Damga resmi kanununun 13 
ncü maddesinin 9 ve 10 ncu numaraları ve 44 n-
cü maddesinin 6, 8 ve 9 ncu numaralarile yu-
kariki 26 ncı madde mucibince alınacak ceza
ların takib ve tahsilinde de damga resmi kanu
nunun 12 nci faslı ahkâmı tatbik olunur. 

MADDE 28 — 1324 numaralı ve 28 - V -1928 
tarihli damga resmi kanununun 13 ncü madde
sinin 6 ncı numarasile 54 ncü maddesi ve 2761 
numaralı ve 3 - VI - 1935 tarihli kanunun ikin
ci maddesi ve hususî kanunlarla tayin edilen re
sim tenzilleri ve muafiyetleri mahfuz kalmak 
üzere bu kanuna muhalif diğer bilcümle hü
kümler lraldırılmıştır. 

MADDE 29 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 27 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 28 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 29 — Hükümetin teklifi aynen. 
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Ferağ ve intikal ilmühaberle
ri üzerine yazılmamış olan tapu 
ilmühaberlerinden almması lâ-
zrmgelen resim ve cezanm sa-
hibleri tarafından rizaen öden
mek istenildiği takdirde tapu 
memurları dahi ayni suretle 
muamele yaparlar. 

Yukarıki fıkrada yazılı nok
san kıymetli veya kıymetsiz 
kâğıdlar üzerine yazılmış olan 
kira mukavelenamelerile muka
veleye bağlanmamış icar akid-
lerine müsteniden açılacak da
vaların rtiyeti istifası icab 
eden resimle beş misli para ce
zası malsandığma yatırıldığına 
dair resmî makbuzlar ibraz edi
linceye kadar tehir olunur. 

MADDE 27 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 28 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

MADDE 29 
teklifi aynen 

— Hükümetin 

— 6 5 -
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eder. 
Noksan kıymetli veya adi 

kâğıdlar üzerine yazılmış kira 
mukavelenamelerile mukavele
ye bağlanmamış icar akidlerine 
müsteniden açılacak davalar
da, istifası icab eden resimle 
beş misil para cezası tahsil o-
lunmadıkça muameleye devam 
olunmaz. 

MADDE 25 — Hükümetin 27 
nci maddesi aynen 

MADDE 26 — Hükümetin 28 
nci maddesi aynen 

MADDE 27 — Hükümetin 29 
ncu maddesi aynen 

fc. fi. 

Noksan kıymetli kontratolar 
veya adi kâğıdlar üzerine yazıl
mış kira mukavelenamelerine 
müsteniden açılacak davalarda 
istifası icab eden bedel ile beş 
misli para cezası tahsil. olun
madıkça muameleye devam edil
mez. 

MADDE 26 — Damga resmi 
kanununun 13 ncü maddesinin 
9 ve 10 ncu numaralan ve 44 
ncü maddesinin 6, 8 ve 9 ncu 
numaralarile yukarıki 25 nci 
madde mucibince almacak be
del, resim .ve cezaların taMb 
ve tahsilinde de damga resmi 
kanununun 12 nci f aslmda ya
zılı hükümler tatbik olunur. 

MADDE 27 — Hükümetin 28 
nci maddesi aynen 

MADDE 28 — Bu kanun 1 
ağustos 1938 tarihinden mute
berdir. 
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MADDE 30 
raya Maliye ve 

Bş. V. 
C. Bay ar 
Da, V. 

Mî. V. 
8. Artkan 

S.Î.M.V. 
Dr. II. Alataş 

— Bu kanunun hükümlerini ic-
Adliye vekilleri memurdur. 

23 - V 
Ad. V. 

8. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. R. Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
G.Î.V. 

Rana Tarhan 

- 1938 
M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Ş. kesebir 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 30 

. 

ÎK.İB. 

Hükümetin teklifi aynen. 
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MADDE 30 '— Hükümetin 
teklifi aynen 

£<LB. 

MADDE 28 — Hükümetin 30 
ncu maddesi aynen 

Ö. S. 

MADDE 29 — Hükümetin 30 
ncu maddesi aynen 

*ı&mm 

(Ö. dayın: 2t2) 





S. Sayısı: 273 
Kütahya mebusu Mehmed Somer ve Naşıd Uluğun, mua
mele vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair kanun teklifi ve İktısad, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (2/76) 

3 - VI -1938 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2430 sayılı ve 10 - V - 1934 tarihli muamele vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklen
mesine dair kanun teklifimizi mucib sebeblerile yüksek katınıza sunuyoruz. Icab eden encümenlere 
havalesini saygılarımızla dileriz. 

Kütahya mebusu Kütahya mebusu 
M. Somer N. JJluğ 

10 - V - 1934 tarih ve 2430 sayılı muamele vergisi kanununun ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine 
dair kanun teklifinin mucib sebebleri 

Asırlardanberi Türk sanatlerinin en nefislerinden olan çinicilik gün geçtikçe bir çok ihmaller 
yüzünden hakikî bir gerilemeğe duçar olmuştur. Bu sanatin bilhassa Ana vatanı olan Kütahyada 
çini imal eden imalâthanelerin adedleri zamanla azalmış hatta bu gün bir kaç müesseseye inmiştir. 
Halı kadar millî sanat bakımından himayeye lâyik olan çiniciliğin her nedense 2430 sayılı muamele 
vergisi kanunu çıkarken bu vergiden istisnası unutulmuştur. 

Bu millî sanatin himayesi için mezkûr kanuna bir fıkra ilâvesini ve bu suretle vaziyetin ısla
hını dileriz. 

İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad Encümeni 

Esas No. 2/76 
Karar No. 63 

10 -VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Tezyini çini imal eden müessesatın muamele 
vergisinden istisnasını teminen muamele ^vergisi 
kanununun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesi hak
kında Kütahya mebusu Mehmed Somer ve Naşid 
Uluğ taraflarından yapılan kanun teklifi Encü
menimize havale edilmekle Varidat umum müdü
rü hazır olduğu halde tedkik ve müzakere olundu. 

Bu çiniler ötedenberi memleketimizde yüksek 
bir sanat eseri olarak imal edilmekte iken son 

asırda ihmal ve himayesizlik yüzünden gerileme
ğe başlamış ve bu gün mahdut bir kaç aileye in
hisara başlamıştır. 

Çok nefis birer sanat eseri olan bu çinilerin 
imal ve terakkisini inkişaf ettirmek maksadile 
yapılan bu kanun teklifini Encümenimiz yerinde 
bulmuş ve esasen bu gün çini imalâtından alı
nan muamele vergisi de ehemmiyetli bir yekûn 
tutmadığından muafiyet arasına alınmasile malî 



— 2 — 
noktaî nazardan mühim bir varidat zıyaı mev-
zubahs olmayacağı mütaleasile teklif maddelerini 
aynen kabule karar vermiştir. 
. Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
îk. En.. Reisi M. M. Ka. 

îzmir Giresun Niğde 
R. Köken î. Sabuncu Dr. B. F. T alay 

2430 sayılı muamele vergisi kanununun ikinci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olub Kü
tahya mebusları Naşid Uluğ ve Memed Somer ta
rafından Yüksek Reisliğe.3 - VI - 1938 tarihli 
takrir ile arzedilen kanun teklifi ve esbabı mu-
eibesi, îktısad encümeninin bu husustaki mazba-
tasile birlikte Encümenimize tevdi buyurulmakla 
teklif sahihleri ve Maliye vekâleti varidat umum 
müdürü hazır oldukları halde okundu ve müza
kere edildi : 

Teklif sahihlerinin esbabı mucibesinden ve 
verdikleri izahattan anlaşıldığı üzere; mazide 
Türk tezyini sanatları içinde pek mühim bir 
mevkii olduğu halde uzun bir ihmal ve hima-
yesizlik devresi içinde sönüb kaybolmak de
recesine düşmüş bulunan millî çinicilik sanatı
nın, halıcılığımız gibi himayeye ihtiyacı aşikâr 
bulunduğunu ve halı imalâthaneleri 2430 sayılı 
kanunla muamele vergisinden istisna edildiği hal
de çini imalâthaneleri her nasılsa işbu istisna
dan hariç kalmış olduğundan işbu muafiyetin 
bunlara da teşmili suretüe millî bir sanatin hi
mayesi istenmekte olub zikredilen sebebler En-

Afyon K. Edirne Ankara 
Berç Türker Mecdi Boysan A. Ulus 

Konya Konya Kocaeli 
A. H. Dikmen K. Okay î. Diblan 

Eskişehir Samsun Çanakkale 
E. Sazak Ali Tunalı Dr. M. Bengisu 

Gümüşane Gazi Anteb 
E. Servet Tor B. Kaleli 

cümenimizce dahi yerinde görüldüğünden bu hu
sustaki kanun teklifi esas itibarile şayanı ka
bul görülmüş ve ancak maddelere dair cereyan 
eden müzakere neticesinde teklif edilen birinci 
madde vazih görülemediğinden maksadı temin 
edecek surette birinci madde yeniden yazılmıştır. 

Bundan başka malî senenin ilk ayına aid mu
amele vergisi zaten temmuzun 15 inden evvel ta
hakkuk etmeyeceğinden işbu kanunla bahşedile
cek olan muafiyetin malî sene ihtidasından baş
lamasını teminen kanunun mebdei meriyetine 
dair olan ikinci maddesi dahi buna göre tadil 
edilmiş, üçüncü madde aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibinee Bütçe encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Maliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Bayazrd Yozgad 

İhsan Tav Emin Draman 
Malatya Diyarbakır İstanbul 

M. Nedim Zabcı Huriye öniz Y. Yazıcı 
' Bursa Manisa 

Dr. G. Kahraman Tahir Hitit 

Maliye, encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 15-VI - 1938 

Esas No. 2/76 
Karar No. 54 

Yüksek Reisliğe 

( S". Sayısı : 273 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 175 

Esas No. 2/76 

18-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisi kanununun ikinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair Kütahya mebusu 
Memed Somer ve Naşid Uluğ taraflarından Yük
sek Meclise sunulan kanun teklifi îktısad ve Ma
liye encümenleri mazbatalarile birlikte Encü
menimize yerilmiş olmakla Maliye vekili hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Memleketimizin bediî ve millî sanayimden 
olan çiniciliği himaye maksadile Kütahya cinsi 
çini fabrika ve imalâthaneleri mamulâtrnın 
muamele vergisinden istisnası maksadile teklif 
olunan bu lâyiha Encümenimizee de yerinde 
görülmüş ve Maliye encümeninin tadili daire

sinde aynen kabul edilmiştir. 
Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu

mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 

Reis V. M. M. Kâtib 
İsparta , Trabzan İstanbul 

M. Unsal R. Karadeniz F. öymen 
Diyarbakır Kayseri Malatya 
R. Bekit N. Kerven O. Taner 

Maraş Ordu Seyhan 
A. Tiridoğlu H. Yalman N. Eldeniz 

Sivas Tokad Trabzon 
R. Çiner S. Genca S. Doy 

KÜTAHYA MEBUSU MEHMED SOMER VE 
NAŞİD ULUĞUN TEKLİFİ 

2430 numaralı, ve 10 - V - 1934 tarihli muamele 
vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra ek

lenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2430 numaralı ve 10 - V -1934 
tarihli muamele vergisi kanununun ikinci mad
desine aşağıdaki «p» fıkrası eklenmiştir. 

P) Tezyinat makamında kullanılan vazo, ta
bak veya kare şeklinde üzeri resim ve nakışlarla 
işlenmiş çini imal eden sınaî müesseseler (mün
hasıran bu işlerinden dolayı) 

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 3 — Bu kanun 
Maliye vekili memurdur. 

hükmünü icraya 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

2430 sayılı ve 10 - V -1934 tarihli muamele vergisi 
kanununun- ikinci maddesine bir fıkra eklenmesine, 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 10 - V - 1934 tarih ve 2430 sa
ydı muamele vergisi kanununun ikinci madde
sine aşağıdaki «P» fıkrası ilâve edilmiştir: 

P) Tezyinat makamında kullanılan üzeri re
sim ve nakışlarla işlenmiş vazo, tabak, saksı, ve 
emsali Kütahya tipi çini imal eden smaî müesse
seler (münhasıran bu işlerinden dolayı). 

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

MADDE 3 — Aynen. 
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S. Sayısı: 274 
İstanbul elektrik şirketi imtiyâzile tesisatının satın alın
masına dair olan mukavelenin tasdiki hakkında kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (l/l 108) 

T. C. 
Başvekâlet 11 - VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü • 
Sayı : 6/2505 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Elektrik Şirketi imtiyâzile tesisatmm satın aimmasma dair olan mukavelenin tasdiki 
hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 10 - VI - 1938 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayat 

îstanbulda Türk anonim elektirik şirketi tesisat ve imtiyazının Hükümetçe mubayaasına dair 23 
mayıs 1938 tarihli satın alma mukavelesinin tasdikine aid kanunun mucib sebebleri 

Osmanlı Hükümeti zamanında 1910 senesinde Nafıa nazırı Halaçyan ile aktedilen bir mukave
leye müsteniden teşekkül eden Îstanbulda Türk Anonim elektrik şirketi; tarihi teşekkülünden bu 
güne kadar olan harb ve mütareke zamanlarında ve Lozan muahedesinin akdi sıralarında ve daha 
sonraki zamanlarda fırsat ve vaziyetlerden istifade ederek daima imtiyaz mukavelename ve şartna
mesinin esas maddelerini kendi meram ve menfa atına göre tadil ettirmek ve şartname ve mukave
lename hükümlerine aykırı bir çok muamele ve hareketlerde bulunmak suretile halkın ve Hükü
metin hak ve menfaatlerini suiistimal ettiği ve taahhüd ve vecibelerini hiç bir zaman doğru yap

madığı ve yapmak istemediği ve tesisat ve vesaitinin selâmeti umumiyeyi tehdit edecek bir dere
cede mühmel bırakıldığı ve fen kaidelerine nazaran noksan bulunduğu yaptırılan murakabe ve tef
tişler neticesinde tesbit edilmişti. 

Bundan maada Şirket teşekkülündenberi mevzubahs olan 528 bin Türk liralık veya 12 milyon 
franklık sermayesini, harb ve mütareke senelerinden mütahassıl ademi kifaye hesabının bakiyesi ola
rak ileri sürülen 627 bin küsur lirayı sermayesine zammetmek suretile 51 milyon rayiç Fransız 
frangına çıkarabilmek salâhiyetini 1923 tarihli Ecadaptasyon mukavelenamesile almış iken 1926 se
nesinde akt eylediği munzam mukaveleye müsteniden bir takım şamalarla sermayesini, o sıralardı 
Fransız frangının temevvücünü ve tesisatın tevsii için iktiza eden sermayenin tedarikini vesile ya
parak, İsviçre frangına tahvil ettirmeğe ve aynı zamanda fiktif olan bu sermayeyi yükseltmeğe 
imkân bulmuştur. 

Şirket bu mukavelenin elde edilmesi için ileri sürdüğüsermaye celbi, santral takatinin tevsr 
gibi vecibelerini de yerine getirmemiş ve bu fiktif sermayeyi alabildiğine kabartmış ve üzerin
den mühim temettüler ve faizler istihsal etmekte devam etmiştir. 

Bunlardan maada mukaveleler ve şartnamenin hükümlerine muhalif olarak halktan fazla para 
aldığı tesbit edilmiştir. 

Bütün bu yolsuzluklar ve suiistimaller Vekâletimizce tayin ve tesbit edildikten sonra Şirketin 
mesuliyeti altında bulunan amme hizmetinin mukavele ve şartname hükümlerine göre islâh edilerek 
emniyet ve intizamla işletilmesini ve sermaye hfsablarının tedkikile hakkaniyet ve adalete uygun 
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olarak tesbit edilmesini temin maksadile Şirket 16 - X - 1936 tarihinde müzakereye davet edilmiş 
ve bu tarihten beri müzakereler devam etmekte olmasına ve zikredilen yolsuzlukların bir çoğu mu
habere ve müzakerelerde Şirket tarafından itiraf ve teslim edilmiş bulunmasına rağmen Şirketin 
müzakerelerle işi daima oyalamak ve zaman kazanmak yolunu tuttuğu görülmüş ve bu müzakere
lerden müsbet bir netice elde edilemiyeceği anlaşılmıştı. 

Bu vaziyet karşısında şartnamenin bahşeylediği salâhiyete istinaden Vekâlet Şirkete karşı, ec
nebi memurların Şirket hizmetinden çıkarılması ve sarfiyatın kontrol altına alınması gibi, bir ta
kım muvakkat tedbirler ittihaz eylemiş ve ayni zamanda Şirket hakkmnda yapılacak kanunî ve 
mukavelevî muamelelerin tayini için 5 - V -* 1938 tarihinde Yüksek Başvekâlete bir muhtıra tak
dim etmişdi. 

işbu muhtıramızın takdimini müteakib Şirketin Balçikadaki ana merkezinden salahiyetli murah
hası vekâlete müracaat ederek vekâletle Şirket arasında mevcud ihtilâfların bizzat müzakere ve 
tamamen halline hazır bulunduğunu bildirmişdi. 

Yukarıdan beri arzedegelen bütün yolsuz ve kanunsuz muameleleri yapmış bulunan ve tesisa
tını ihmal eylemiş, halkı her suretle izrar etmiş olan bu Şirketle yeniden bir mukavele akdi sure-
tile amme hizmetinin dürüst ve emin bir şekilde ve mütekabil bir emniyet ve itimad altında işle

tilmesinin gayri mümkün olduğuna kanaat getiren vekâletimiz başlanılan müzakerenin mecrasını 
raşa istikametine sevketmiş ve bunun üzerine satın almağa doğru müzakerelere başlanmıştır. 

Esasen Şirketin satın alınması amme hizmetlerinin millileştirilmesine dair olan Cumhuriyet 
Hükümeti prensibine ve Hükümetin bu husustakiproğramına ittiba etmek noktasından da lüzumlu 
görülmekte idi. 

Raşa müzakeresine başlandığı zaman Şirketin sermaye ve varidat noktasından vaziyeti şu mer
kezde idi: 

ilk tesisat ve hali inşada bulunan tesisat kıymetleri yekûnu 1937 bilançosuna nazaran 
86 936 657 isviçre frangı yani bugünkü 3,44 kur üzerinden 25 272 284 Türk lirasına tekabül et
mekte ve ayrıca levazım ve mevcudat 1 086 445 liradan ibaret bulunmaktadır. 

Varidatı ise gayrisafi 4 755 546 lira ve safi 1 441 053 liradan ibarettir. 
Şirketin şartnamesine nazaran raşa yapıldığı takdirde ödenmesi lâzımgelen mebaliği iki şıkka 

göre hesab edilmesi iktiza eder: 
1 — Ibtidaî tesisat ve tevsiat masarifinden imha edilmiş mikdarı tenzil edildikten sonra mü

tebakisi imtiyazcıya verilir. Bundan maada (Varidatı gayrisafiyenkt ademi kifayeti) hesabında 
kapatılamayan açık kadar bir meblâğ tesviye olunur. Yukariki kıymetler mükassaten ve % 5 fa
izle ödendikten maada mağaza kıymetleri de peşinen altı ay zarfmda Şirkete ödenir. 

2 — imtiyazın inkizasma nekadar müddet kalmışsa her sene; mubayaanın icra edileceği se
neden yedi evvelki senelerin safi hasılatı yekûnundan en az varidat vermiş olan iki senelerin hâ
sılatı safiyesi tenzil edildikten sonra kalacak beş senenin hâsılatı safiyesi vasatisine müsavi bir 
takisit verilecektir. , 

Bundan maada mubayaanın icra edileceği seneden evvelki 15 sene müddet zarfında yapılmış 
olan ameliyatı tevsiiye masarifinden imalâtın her birinin tarihi ikmalinden itibaren mürur eden 
her bir seneye mukabil bedellerinden 15 de birikadar tenzilât icra edildikten sonra istihsal edi
lecek mikdara müsavi bir meblâğ ita olunacak ve ayrıca mağazada mevcud levazım ve menkul 
eşya bedeli defaten tesviye edilecektir. 

Bunlardan birinci şıkka göre her sene 1 328 3.16 liradan imtiyaz sonu olan 1993 senesine kadar 
ceman 73 046 380 lira mükassaten vermek ve ayrıca mağaza mevcudu için 1 086 445 lira da defa
ten ödemek lâzımgelmekte idi. 

ikinci şıkka göre ise, her sene 1 853 164 liradan 1993 senesi nihayetine kadar 101 924 020 lira 
mükassaten ve aynca 10 178 881 lira da son on beş senelik tesisatın itfa edilmemiş bedeli ile le
vazım ve mevcudat kıymeti olarak defaten ödenmesi iktiza etmekte idi. 

Bu şıklardan her hangi birisini tercih etmek hakkı da şartname mucibince işrkete verilmiştir. 
Vekâletin ise şirketten bir çok iddia ve mutalebeleri bulunmakta olduğundan ve şirket sene-
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lerdenberi şartnamesine ve mukavelelerine aykırı tesisat ve muamelât yapmış olmakla ivazsız 
para tahsil etmiş vaziyetinde bulunduğundan satın alma müzakerelerinde imtiyazın yukarıda mev-
zubahs edilen raşa formülleri bir tarafa bırakılarak ve ayni zamanda 1926 mukavelesile şir
ketin fiktif olarak kabartılmış olan sermaye ve tesisat kıymetleri tanınmayarak şirketin hali 
hazırdaki mevcud tesisatının hesaben takdiri suretile raşa kıymetinin tesbitine tevessül oluna
bileceği şirket murahhaslarına bildirilmiş ve bu teklif çok çetin müzakerelerden sonra mu
rahhaslara kabul ettirilmitşir. 

Şirketin 1937 bilançosunda görülen 25 272 284 liralık tesisatı ibtidaiye ve yapılmakta olan inşaat 
kıymetlerine altın ve kâğıd para farkı olarak ilâve edilen mikdarlar, fazladan zammedilen masa
rifi umumiye, faiz, komüsyon paraları, şirket hesabatile alâkalı görülmeyen hava gazi tazminatı 
ve saire gibi masraflarla kambiyo zararlrı karşılığı namile Hükümetten gizlenen kârlar tenzil 
edildikten sonra şirketçe noksan ayrılmış olan branşmanlar amortismanları dahi hesaben bu-' 
lunarak bakiye tesisat kıymetlerinden indirilmiş ve ayrıca bu son bakiyeden de şirketin , ihmal 
eylediği tesisatın ıslahı için lâzımgelen masrafların mukabili beş milyon liralık bir tazminatla 
halktan almış olduğu fazla paralar karşılığı olarak tesbit edilen bir milyon ki ceman altı mil
yon liranın tenzili suretile satış bedeli maktuan 10 250 000 lira üzerinden tarafeyince kabul 
edilmiştir. 

Bu mikdara; şirket tesisatının 1 - I - 1938 den itibaren devir alınmasına mukabil altı aylık 
safi hasılatının karşılığı olmak üzere 750 bin lira ( ki hakikatta bu safi hasılat 1 milyon lira ka
dardır ). ilâve edilmek suretile tesisatın satış bedeli 11 milyon lira olarak takarrür etmiş ve 
ayrıca levazım ve mevcudat kıymetleri mukabili olan 800 bin liranın ilâvesile umum bedel 
11 800 000 Kra olarak tesbit edilmiştir. 

Sermayedarların heyeti umumiyesi Belçikalı bulunduğundan takarrür eden • bu satış bedelinin, 
mümasil imtiyazlı şirketlerin raşalannda olduğu gibi, müstakar ecnebi bir para ile borçlanılması 
şeklen kabul edilmiş ve bir İngiliz lirası 630 kuruş üzerinden borç 1 873 000 İngiliz lirası olarak 
kararlaştırılmıştır. 

İşbu resülmalin % 5 faizle 20 senede ve 1 - I - 1940 dan itibaren başlamak suretile altışar aylık 
kırk taksitle ödenmesi ve tediye taksitlerinin bir buçuk sene gecikmesine mukabil resülmale %5 
üzerinden bu bir buçuk senelik müddet çin altışar ayda bir yalnız faiz verilmesi takarrür et
miştir. 

Satm alma bedeli olarak şirkete % 5 faizli 1938 Türk borcu tahvilleri verilecektir. Tahville
rin ihracına, tediyesine, malî servislerine ve itfasına müteallik olan ahkâm Türk borcu tahvilleri
nin tâbi olduğu şeraite uygundur. Tahvillere aid taksitlerin Hükümetle eski Osmanlı borçları Dü
yunu umumiye meclisi arasında aktedilen ve elyevm hakkında müzakere cereyan etmekte olan 24 
haziran 1936 tarihli itilâfname hükümleri dahilinde tediyesine ve bahsi geçen itilâfnamede yapıla
cak her hangi bir tadil, teedid, tandid veya temdidin bu tahviller hakkında da tatbiki kabul ettirilmiştir. 

Şirket safi hâsilâtının müessesenin Hükümete intikalinden sonra daha fazla olacağı muhakkak 
görülmektedir. Zira Şirket idaresinde yapılmakta olan geniş israflar ve verilmekte bulunan 
yüksek memur ücretleri , hakkı huzurlar ve ikramiyeler tamamile tasarruf edilmiş bulunacaktır. 

Müessesede yapılacak tasarrufla beraber safi hâsilâtın iki milyon lirayı tecavüz edeceği tah
min edilmekte olub bu safi hâsilâttan anüitelerin senelik baliği olan 950 bin lira ödendikten sonra 
geriye asgarî bir milyon lira bir para artacak ve bununla da tesisatın ıslah ve tevsii temin 
edilmiş olacaktır. ., . 

Daha evvel arzedildiği gibi müessese çok müsait şartlarla satın almmış ve Türkiyede şimdiye 
kadar mubayaa olunan müesseselerin hepsinden varidat noktasından daha müsait bir inkişaf dev
resinde bulunmuş olduğundan işbu şirketin satın alma mukavelenamesinde de diğer şirketlerde 
olduğu gibi bir takım resim ve harçların Hükümete aidiyeti kabul edilmiş ve ayni zamanda 
emsali veçhile ihtilaflı olan vergilerden Şirket ibra edilmiştir. 

Kanunun esaslı maddelerinin tahliline gelince: 
Satın alma mukavelesile Hükümete aid olduğu gösterilen bütün vergiler, resmin, harç ve 
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msraflar mümasil satın alma tasdik kanunlarında olduğu gibi affedilmiştir. 
Müzakere esnasında Şirket murahhasları; mahkemeye intikal etmiş bulunan' gümrük kaçakçılığı 

davasından da (memlekette alâkalan kalmıyacağma göre) sarfınazar edilmesini rica etmiş oldukla
rından bu ricalarının Yüksek Meclisçe tasvib buyurulması için lâzım gelen maddei kanuniyenin 
tedvin edileceği vadedilmiş bulunmakla kanun lâyihamızın üçüneü maddesi bu maksadla kaleme 
alınmış bulunmaktadır. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 13 -VI -1938 
Esas No. 1/1108 
Karar Noi 24 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatı
nın satın alınmasına dair olan mukavelenin tas
diki hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetinin 10 - VI -1938 tarihli iç-
timaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Nafıa 
vekili huzurile tedkik ve müzakere olundu. 

Alınan izahattan ve esbabı mucibesinin ted-
kikından anlaşıldığı üzere Osmanlı İmparatorluğu 
zamanında bir mukaveleye müsteniden teşekkül 
eden «İstanbul Türk Anonim elektrik şirketi» ta
rihi tesisinden itibaren müsaid zaman ve fır
satlarda yalnız Şirketin maddî menfaatini hedef 
tutarak mukavelenamesinde buna göre tadiller 
yaptırdığı gibi halkın menfaatine aid hususu 
ihmal etmiş ve fennen icab eden tesisat ve tev-
siatı yapmamıştır. Şirket muamelâtını ve tesisa
tını yakından tedkik ve murakabe eden Nafıa ve
kâleti memleketin menafii esasi yeşile kabili te
lif görmediği Elektrik şirketinin imtiyazile tesisa
tını satın almak için başladığı uzun müzakere 

neticesinde merbut s:ıtın alma mukavelesini tan
zime muvaffak olmuştur. 

Ecnebi şirketlerin millileştirilmesi gayesine vu
sul itibarile muvafık olduğu gibi bedel ve şeraid 
tediye itibarile de rygun olan mukavelenin tas
dikini tazammun eder kanun lâyihası Encümence 
aynen kabul edilmiştir. 

Na. En. Reisi 
Erzincan 

A. 8. llter 
Afyon K. 

Cemal Akçın 
Elâzığ 

F. Z. Çiyütepe 
İçel 

F. Mutlu 
Tokad 

Gl. 8. Üke 

M. M. 
Kayseri 

A. H. Kalaç 
Afyon K. 
M. Gönenç 
Eskişehir 

Osman Işın 
İsparta 

II. Özdamar 

KÛ. 
Manisa 

Ankara 
E. Demirel 
Eskişehir 

A. Özdemir 
Kastamonu 

V. Izbudak 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 177 
Esas No. 1/1108 

18-Yİ-1938 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Elektrik işrketi imtiyazile tesisatının 
satın alınmasına dair olan mukavelenamenin tas
diki hakkında olub Başvekâletin 11 haziran 1938 
tarih ve 6/2505 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Nafıa encümeni mazba-
tasüe birlikte Encümenimize verilmiş olmakla 
Nafıa vekili Ali Çetinkaya ve Maliye vekili Fuad 
Ağralı hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu : 

Hükümetin gerek esbabı mucibesinde yazdığı 
ve gerekse Encümenimizde verdiği izahata göre; 
istanbul elektrik işleri 1910 senesinde Osmanlı 
Hükümetince Macar Ganj Elektrik şirketile Ma
car Kredi bankası ve Brüksel bankasından müte
şekkil bir gruba verilmiştir. Bilâhare Belçikalı
lar bu gruptan teşekkül eden şirketin bütün ak
siyonlarını ellerine almışlardır. 

imtiyaz şartnamesine göre imtiyaz müddeti 
elli sene olub 1960 yılında hitam bulacaktı. An
cak 7 eylül 1926 mukavelesile bu müddet 1993 
olarak kabul edilmiştir. Raşa hakkrnm esas şart
nameye göre umumî muvakkat kabulünün ya
pıldığı 1914 senesinden itibaren on beş sene sonra 
başlaması lâzımgelirken 1926 mukavelesile bu 
hakkın başlaması tarihi de 1960 senesine kadar 
uzatılmıştır. 

Sermaye : Şirket ilk defa 12 milyon Fransız 
frangi yani 528 bin Osmanlı lirasile teşekkül et
miştir. 1923 tarihinde yapılan readaptasyon mu
kavelesine göre o zamana kadar cari olan ademi 
kifaye usulünün ilgasını sermayedarlarına telâfi 
etmek ve şirketin yapacağı tevsiata karşılık 
olmak üzere 12 milyon franktan ibaret bulunan 
bu sermayenin 34 milyon franga iblâğına ve bu
nun da yüzde elli nisbetinde tezyidine müsaade 
almıştır. Şirket bu müsaadeden istifade ederek 
sermayesini 50 milyon franga yani 2 200 000 
liraya iblâğ eylemiş ve tesisatının tevsiine muk-
tazi parayı yeniden getirmek suretile değil borç 
para almak suretile temin etmek yolunu ihti
yar eylemiştir. 

7 eylül 1926 tarihli mukavele ile Şirketin te

sisatının tevsiine muktazi mebaliğin tedariki ve 
o zamana kadar yapmış olduğu borçların tesvi
yesine medar olmak üzere hisse senedatı serma
yesini 25 milyon isviçre frangına kadar tezyid 
etmeğe ve tekmil sermaye ayni nevi para ile tev-
hid edilmek üzere eski sermayesinin 31 milyon 
isviçre frangına ircama mezuniyet verilmiş ve 
binaenaleyh Şirketin yeni sermayesinin yekûnu 
56 milyon isviçre frangı olabileceği tesbit edil
miştir. 

Hükümetin esbabı mucibesinde izah olundu
ğu üzere bu tesisat ve imtiyazın mukavele hü
kümlerine göre satın alma yoluna gidilecek ol
saydı imtiyaz müddetinin hitamı tarihi olan 
1993 senesi nihayetine kadar her sene 1 853 164 
lira ödemek suretile 101 924 020 lira ödemek 
ve aynca 10 178 881 lira da son 15 senelik te
sisatın itfa edilmemiş bedelile levazım ve mev
cudat kıymeti olarak defaten ödenmesi iktiza 
etmekte idi. 

Halbuki yukarıda izah olunduğu üzere şir
ket muhtelif vesileler ve fırsatlardan istifa
de ederek sermayesini itibarî ve sunî şekilde 
yükseltmeğe muvaffak olduktan başka mukave
lename mucibince fabrikasını ve şebekeyi tevsi 
ve ıslah ve bunların emniyet ve selâmetle işle
tilmesini temin etmesi lâzımgelirken bunları 
yapmadığı gibi ayrıca halktan fuzuli ve ivaz
sız para almak yolunu tutmuştur. Şirketi bu 
vecibelerini ifaya davet yolu ile işe başlanarak 
yapılan müzakereler satın alma mecrasına dö
külmüş ve neticede tesisat ve imtiyazın satış 
bedeli 11 milyon lira olarak tekarrür etmiş ve 
ayrıca levazım ve mevcudat kıymetleri olan 800 
bin liranın da ilâvesile umum bedel 11 800 000 
lira olarak tesbit edilib bu bedel üzerinden 
satın almağa muvaffakiyet hâsıl olmuştur. Mu
kaveleye göre bu para % 5 faiz ve 20 senede öde
necektir. ödeme şartları Türk borcu tahvilleri
nin şartlarının aynidir. 

Bu hesaba göre beher sene ödenecek mikdar 
950 bin liradan ibaret olub müessesenin safi ha-
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sılatı senede 2 milyon lirayı tecavüz edeceğine 
nazaran elde edilen bu hasılattan her seneye aid 
taksit ödendikten sonra 1 milyon lirayı müteca
viz bir varidat dahi elde edilecektir. 

Hükümetçe tasdiki istenen bu mukavele kâr
lı ve Devlet menfaatlerini azamî derecede temin 
eyleyen bir mukavele olarak görülmektedir. 

Şerefli ve müstakil varlığımız içinde bir di
ken gibi yaşıyan ve mütemadi surette millî men
faatlerimizi hiçe saymaktan ve mukavele hüküm
lerini bulduğu her fırsat ve vesileden istifade 
suretile daima kendi lehine tatbik etmekten 
çekinmeyen bu işrketten memleketin kurtarılma
sı tesisat ve imtiyazatın çetin müzakerelerden son
ra en müsaid şartlarla satın alınması suretile 
Hükümetimiz ve bilhassa değerli Nafıa vekilimiz 
teselsül eden muvaffakiyetleri serisine ilâve eyle

diği bu yeni eser ile şükrana lâyik bir vazife 
daha ifa eylemiş bulunmaktadır. 

Hükümetçe mukavelenin tasdikini tazammun 
eden lâyihanın şekle aid bazı değişikliklerle ka
bulüne Encümenimizce karar verilmiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Eeis-
liğe sunulur. 

Reis V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon istanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. öymen 
Diyarbakır Kırşehir Malatya 

R. Bekti M. Seyfeli O. Taner 
Maraş Mardin Seyhan 

A. Tiridoğlu R. Erten N. Eldeniz 
Sivas Tokad Trabzon 

Remzi Çiner 8. Genca Sırrı Day 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının 
satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki-

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İstanbul Türk anonim elektrik 
şirketi imtiyaz ve tesisatının satm almması hak
kında Nafıa vekâletile şirket murahhası ara
sında 23 mayıs 1938 tarihinde imza ve teati edil
miş olan bağlı mukavelename tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — İşbu satm alma mukavelena
mesi damga resimlerinden muaf olduğu gibi bu 
mukavelenamede Hükümete aid olduğu göste
rilen bütün vergilerle resim, harç ve masraflar 
ve bu vergilerin munzam kesirleri, mukavele
namenin (24) ncü maddesi mucibince tasdikinin 
tamamlanması şartile affedilmiştir. 

MADDE 3 — İstanbul Elektrik şirketinin 
Anadolu yakasındaki tesisatında kullanılmak 
üzere gümrük resminden muaf olarak getiril
miş olan malzemeden her ne suretle olursa ol
sun tahsis edildikleri yerlerden gayri yerlerde 
kullanılmış olan malzemenin gümrük resminden 
muafiyeti kabul edilmiştir. 

MADDE 4'— Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin icra
sına Maliye, Nafıa, Gümrük ve inhisarlar vekil
leri memurdur. 

10 - VI -1938 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTIRİŞİ 

Bş. V. 
C. Bayar 
Da. V. 

Mİ V. 

S. 1. M. V. 
T>r. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha.V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
itana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

Ş. Kesedir 
Zr.V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 1 — İstanbul Türk Anonim Elek
trik Şirketi imtiyaz ve tesisatının satın alınma
sı hakkında Nafıa vekâletile Şirket murahhası 
arasmda 23 mayıs 1938 tarihinde imza ve teati 
edilmiş olan bağlı mukavelename ve merbutları 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — işbu satm alma mukavelena
mesi damga resimlerinden muaf olduğu gibi bu 
mukavelenamede Hükümete aid olduğu gösteri
len bütün vergilerle resim, harç ve masraflar ve 
bu vergilerin munzam kesirleri, mukavelename
nin 24 ncü maddesi mucibince tasdikinin tamam
lanması şartile aranmaz. 

MADDE 3 — Aynen. 

MADDE 4 — Aynen. 

MADDE 5 — Aynen. 
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İSTANBUL ELEKTRİK ŞİRKETİ TESİSATI SATIN ALMA. MUKAVELENAMESİ 

Bir taraftan mukavele metninde kısaca (Hükümet) diye gösterilen ve Nafıa Vekili ve Afyon 
Karahisar Mebusu Ali Çetinkaya tarafından i emsil olunan : 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti; 
Diğer taraftan mukavele metninde kısaca (Şirket) diye gösterilen ve bu husustaki salâhiyetine 
İstinaden Mühendis M. Hanri Spesial tarafından temsil olunan : 

Istanbulda Türk Anonim Elektrik Şirketi; 
Arasmda aşağıda yazılı hükümler dairesinde mukavele akdedilmiştir. 

Hükümete devir ve temlik edilen Hak ve mallar 

Madde — 1 

Hükümetle aralarında hâsıl olan mutabakat üzerine Şirket : ' 
A - Hükümetle şimdiye kadar aktetmiş olduğu bütün imtiyaz mukavele, şartname ve zeyillerile 

itilâf namelerden doğan ve yahud Hükümet tarafından her ne suretle olursa olsun Şirkete verilmiş 
olan aslî ve ferî bütün imjtiyaz haklarile menfaatlerini; 

B - Istanbulun gerek Avrupa ve gerek Anadolu yakalarında ve Adalarda Şirketin mülkiyet ve 
tasarrufu altında bulunan bütün elektrik tesisatını; bilcümle aksam ve teferrüatile birlikte muhav-
vile merkezlerini ve yer alstı ve yer üstü isal ve tevzi şebekelerini; her türlü tesisat, müştemilât ve te
ferruatı dahil olmak üzere Silâhtarağadaki merkez fabrikasını; bilûmum depo ve mağazalarile bun
larda mevcud kömür, yağ, eski ve yeni her türlü elektrik al«K edevat ve malzemesini iher nevi ma-
kina ve'muayene cihazlarını ve yedek aksammi; bilûmum nakil vasıtalarını; bütün arsalarla bi
nalarını; Şirkete aid bütün mobilya, mefruşat ve demirbaş eşyasmı ve kırtasiye levazımını; 

velhâsıl; bu mukavelede yazılı diğer hükümler mahfuz kalmak üzere şirketin Türkiyede mev
cud menkul ve gayrimenkul bütün mal, hak ve menfaatlarmı; 

Aşağıda yazılı hükümler dairesinde ve 1 kânunusani 1938 tarihinden muteber olmak üzere Hü
kümete devir ve temlik ve Hükümet dahi bu devir ve temliki kabul etmiştir. 

Binaenaleyh işletme muamelâtının 1 kânunusani 1938 tarihinden itibaren vereceği kâr ve zarar
lar Hükümete aid olacaktır. 

Hükümet, yukarıda sayılan bütün malların şimdiki hal ve vaziyetlerini bildiğini beyan ve 
bunların bu hal ve vaziyetlerile devir ve temlikini kabul etmiştir. 

' Üçüncü şahıslara karşı haklar ve borçlar 

Madde — 2 

1 kânunusani 1938 tarihine kadar Şirketin yaptığı bütün âkid ve fiillerinden veya sebebiyet 
verdiği hâdiselerden doğan haklarla borçlar ve mesuliyetler tamamen Şirkete aiddir. 

Ancak bir kânunusani 1938 tarihinden önce Şirket tarafından yapılıp ta hükümleri bu tarih
den sonraya da sari olan akidler eskisi gibi merî kalacak ve bu âkidlerden 1 kânunusani 1938 tarihin
den önce doğan hak ve borçlar Şirketçe ve bu tarihden sonra doğacak hak ve borçlar dahi Hü
kümetçe istimal ve ifa olunacaktır. Bu kabîl akidlerin mahiyetlerile âkidlerinin isimlerini gösteren 
liste bu mukaveleye bağlıdır. 

Mezkûr listede • yazılı akidler dolayısile 1 kânunusani 1938 den sonraki zamana aid olmak 
üzere Şirket tarafından peşin olarak tesviye edilmiş paralardan bu tarihden sonraya müteallik 
kısmı Şirkete tediye edilecektir. 

1 kânunusani 1938 tarihinden evvel sipariş edilib de mezkûr tarihe kadar mağazaya girmemiş 
malların bedellerine mukabil Şirketin 1 kânunusani 1938 den evvel ödemiş olduğu paralar (1937 

( S. Sayısı : 274 ). 



— 10 -
senesi bilançosunda iptidaî tesisat veya yapılmakta olan inşaat veya levazım ve mevcudat hesab-
lanna geçirilmemiş olmak kaydile) Hükümet tarafından Şirkete ödeneceği gibi bakiyesi de ayni 
kayidle bayilere yine Hükümetçe tediye edilecektir. 

1 kânunusani 1938 tarihinden önce mağazaya girmiş ve yukarıki fıkrada yazılı hesablara kay
dedilmiş bulunan malların bedeli Şirket taraf m dan ödenecektir. 

İşletmenin temini için 1 kânunusani 1938 tarihinden sonra Şirketçe yapılmış olan akidler, oldu
ğu gibi Hükümet tarafından ifa edilecektir. 

Şirketin müşterilerüe olan münasebetlerinin tasfiyesi 

Madde — 3 > " 1 

Şirketin müşterilerile akdeylediği bilûmum mukavelelerle abonman senedlerinden halen meriyette 
bulılnanlar, eskisi gibi meri kalacaktır. 

Faturasının tanzimi tarihi ne olursa olsun, müşterilerin 1 kânunusani 1938 tarihinden evvelki 
zamana taalluk eden boçlan Şirkete aiddir. 

193? ve 1938 senelerine sari olan faturalarda Şirketin alacağı, faturanın taallûk ettiği bütün 
müddet ile 1937 senesine aid günlerin adedi nisbetinde hesab olunacaktır. 

Sarfiyatı her gün kaydolunan büyük müşteriler için hesab, bu, günlük kayıdlar üzerinden ya
pılacak ve günlük kayıdlan olmıyanlar hakkında evvelki fıkra hükmü tatbik edilecektir. 

Yukarıda yazılı esaslara göre Şirkete aid olub da 1 temmuz 1938 tarihine kadar tahsil olunan 
paralar Şirkete verilecek ve tahsil olunmayan paralar mümkün oldukça Hükümetçe tahsil edilecek 
ve tahsil edilen mikdar üzerinden yüzde beş tahsil ücreti alıkonulduktan sonra mütebakisi Şirkete 
verilecektir. Ancak tahsil edilemeyen paralar için Hükümet takibat yapmıyaeağı gibi tahsilat işin
den dolayı da bir mesuliyet kabul etmez. Şirket bu alacaklarını takibde muhtardır. 

Şirketin müşterilerinden gerek nakden ve gerek teminat mektubu olarak almış olduğu her türlü 
avanslar ve depozito akçelerile iştirak hisseleri ve teminatlar, sahihleri malûm olsun olmasın, mu
hasebe kayıdlarma göre 1 temmuz 1938 tarihinde Hükümete teslim edilecektir. 

isimleri malûm olan hak sahibleri için ayni tarihte bir cetvel verilecek ve adresleri malûm 
olanlarının adresleri dahi bu cetvelde gösterilecektir. t 

Şirket her müşterinin hesabında yazılı paralardan veya her hangi teminatlarından alacağının 
ödenilmemiş mikdarmın mahsub edilmesini iştemekhakkmı muhafaza eder. 

r , i ; ı Teslim edilecek evrak ve vesikalar 
f " :*!" ' : ı Madde — 4 

Şirket, bütün şebekelerile Fabrika ve •tesisatına aid plân, proje etüd ve her türlü fennî evrakı, gayri-
menkulelerine aid tasarruf vesikalarını, işletme işlerine aid her türlü , evrak-ve istatistikleri ve grafikleri 
ve tarife etüdlerini Şirketin abonelerile akdedib halen cari bulunan umumî ve hususî bilûmum mukave-
lelerile abonman senedlerini ve bunlara müteallik her türlü evrak ve defterleri, mluhasebe, 
kasa, mağaza, demirbaş eşya defterleri gibi esas ve muavin defterlerini (hem türkçe, hem fransız-
câ tutulan defterlerin yalnız türkçeleri teslim edilecektir). Malzeme siparişlerine aid dosyaları, 
bilâuçd defterlerile anekslerini, şebekeye müteallik fotoğraf ve haritaları, memurlara aid sicil dos
yalarını, kütüpanesinde mevcud bütün kitab ve mecmua ve dokümanları, (2) nci madde mucibince Hü
kümete intikal edecek akidlere müteallik dosyalan Hükümete teslim edecektir. 

Her iki taraf, diğerinde kalan eski ve yeni evrak ve vesaiki lüzumu halinde tedkik etmek ve ica
bında musaddak suretlerini bırakmak şartile asıllarını almak hakkmı muhafaza eder. 

Ticaret kanununun (75) nci maddesi mucibince Hükümete teslim edilen mecburî ticaret defterle
rinin on beş sene muhafaza edilmesi hakkındaki vecibe Hükümetçe ifa edilecektir. 
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Malların tescili 

Madde — 5 
Birinci madde ile Hükümete devir ve temlik edilen gayrimenkullerin ve icabeden menkullerin 

tapu, kadastro ve diğer dairelerde kayid ve tescilleri muamelesinin icrası Hükümetçe temin olu
nacaktır. . 

Şirket, gayrimenkullerin Hükümet uhdesine devir ve ferağı için Hükümetin göstereceği bir veya 
bir kaç şahıs adına tapuca tescile elverişli olacak şekilde bir vekâletname vermekle bu husustaki ta
ahhüdünü ifa etmiş sayılacaktır. 

Şirkete aid arsalar üzerine yapılmış olan binaların tapuda kayidleri icra edilmemiş ise bu kayid-
ların ikmali için yapılacak muamele ve masraflar Hükümetçe ita edilecektir. 

Resim, vergi ve masraflar 

Madde — 6 

Bu mukavele mucibince Hükümete devredilen bilûmum malların devir ve ferağı için yapılması 
icab eden masraflarla harçlar ve damga resimleri ve Evkafa aid taviz bedelleri ve bu mukavelenin 
icrasına taallûk eden muamelenin tâbi bulunduğu bütün resim ve vergiler ve gerek bu mukavelenin 
gerekse bunun Hükümlerine göre verilecek makbuzların tâbi bulunduğu damga resimleri Hüküme
te aiddir. 

Bu mukaveleye göre Şirkete aid bulunan me baliğ tasfiye sonuna kadar her türlü vergilerden 
muaf olacaktır. '"-' 

Şirketin tasfiyesi ve bunun için yapılacak tescil ve diğer muameleler hiç bir vergi ve resimle 
mükellef tutulmayacaktır. 

Şirketin memur ve müstahdemleri 

, Madde — 7 

Umum müdür müstesna olmak üzere Şirketin filî devir tarihi olan 1 temmuz 1938 tarihinde 
mevcud bütün memur ve işçileri Hükümete intikal edecektir. 

Şirket, 31 kânunuevvel 1937 tarihinde (146.469) yüz kırk altı bin dörd yüz altmış dokuz lira 
(45) kırk beş kuruş tutar (ihtiyat sandığı) ve (143/794) yüz kırk üç bin yedi yüz doksan dörd 
lira (72) yetmiş iki kuruş tutan (Muavenet sandığı) ve (30.275) otuz bin iki yüz yetmiş beş lira 
(83) seksen üç kuruşa baliğ olan (Hususî sermaye) ve (3974) üç bin dokuz yüz yetmiş dörd lira 
(73) yetmiş üç kuruş tutan (İkraz ve iane sandığı) mevcudlarını Hükümete teslim edecektir. 

Buna mukabil, Şirketin memur ve işçilerine karşı gerek kanun hükümlerinden ve gerek iş 
akidlerinden doğan her türlü taahhüd ve vecibeleri Hükümete intikal etmiş olacak ve bu sebeble 
Şirket, her ne nam ile olursa olsun hiç bir tazminat vermeğe mecbur olmayacaktır. 

Şirketin 1 - I - 1938 tarihinden evvel memur ve müstahdemlerine vermiş olduğu avanslar, her 
bir avansm tâbi bulunduğu tahrirî şartlar dahilinde Hükümetçe Şirket hesabına tahsil edilecektir. 

Ancak tahsil edilemeyen paralar için Hükümet takibat yapmıyacağı gibi tahsilat işinden do
layı da bir mesuliyet kabul etmiyecektir. Şirket bu alacaklarını takibde muhtardır. 

Şirket, memur ve müstahdemlerinden almış olduğu kefalet paralarile sair her türlü teminatı 
sahiblerinin isim ve hüviyetlerini havi listeleri ile birlikte 1 temmuz 1938 tarihinde Hükümete tes
lim edecektir. 
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Mubayaa bedeli oîarak Hükümetçe verilecek tahviller ve bunların tâbi olduğu hükümler 

Tahvillerin ihracı 

Madde — 8 

Hükümet, imtiyazın mubayaası ve işbu mukavelename mucibince Şirket tarafından devir ve 
temlik olunan mallarla hakların ve menfaaterin bedeli olmak üzere «(% 5) yüzde beş faizli 1938 
Tijrk borcu tahvilleri» namile çıkaracağı itibarî resülmuali (1 873 000) bir milyon sekiz yüz yetmiş 
üç bin İngiliz lirası olan hâmiline muharrer beheri on îngiüz liralık (187 300) yüz seksen yedi 
bin üç yüz <aded birlik tahvilâtı şirkete teslim etmeği taahhüd eder. 

İsmi ıgeçen tahviller; <en geç 1 mart 193,9 tarihine kadar Şirkete Brükselde veya Şirketin gös
tereceği diğer bir yerde teslim edilecektir. 

Hükümet, tahvilleri bu suretle teslim etmekle Şirketin hissedarlarına karşı mubayaa bedelinden 
doğan hier türlü vecibe ve mesuliyetten beri olacaktır. 

Tahvillerin ihraç masrafları ve (% 2) yüzde iki nisbetindeki damga resmi Hükümetçe tediye 
edilecektir. ,; 

Şu k*dar ki bu tahvillerin verilecek damga resmi tahvilâtın itibarî kıymetinin (% 2) yüzde iki
sinden fazla olduğu takdirde bu fazla Şirket tarafından tesviye olunacaktır. 

Tahvillerin evsafı 

Madde — 9 

Bu tahviller Türkçe ve Fransızca yazılı olmak üzere bağlı numune şeklinde ve (1) birden 
(187 300) (yüz seksen yedi bin üç yüz) e kadarmüteselsil numaralı olacak ve her tahvilde kırk üç 
kupon bulunacaktır. 

Tahviller her yıl yarı yanya 1 kânunusani ve 1 temmuz tarihlerinde vacibüttediye olmak üzere 
senede ($> 5) yüzde beş faiz getirecek ve birinci kuponun vadesi 1 kânunusani 1939 tarihinde ge
lecektir. 

Bu itibarla her kupon (5) beş şiling kıymetinde olacaktır. 
Tahviller 1 kânunusani 1940 tarihinden itibaren en çok yirmi senelik bir müddet içinde aşağı

daki (11) nci maddede yazılı şerait dairesinde itfa edilecektir. 

Tediye ve borsa kayıd yerleri, malî servis tayin edüen yerlerin her hangi birinde tediye 

Madde — 10 

Kuponlar ve tediyeye davet oltınan tahviller Ankara, Brüksel, Paris, Londra, Zürich te ve Hü
kümetle Psmank bankası arasında uyuşularak tayin edilecek diğer yerlerde tediye olunacaktır. 

Hükûinet bu tahvillerin yukarıda yazılı yerler Borsalarının resmî kayıdlarcna idhali için salâ-
hiyettar jnakamlar nezdinde lâzımgelen teşebbüsleri yapmağı taahhüd eder. 

Kuponların ve kurada çıkmış olan tahvillerin tediyesi aşağıdaki müesseseler tarafından yapıla
caktır t 

Türk^yede : 
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası; 
Osmanlı Bankası; 

Frangada ve Ingilterede: 
Osmanlı Bankası ve bu Banka tarafından Hükümetin muvafakatile tayin edilecek müesse-

'seler; 
icabı halinde diğer memleketlerde: 
Ayni suretle tayin edilecek müesseseler tarafından. 
Şurası mukarrerdir ki Osmanlı Bankası diğer müesseseleri tayin hususunda, mevcud bulun

dukça Şirketin muvafakatini istihsal edecektir. 
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Tediyeye vazoİunacâk meblâğların mukabilij tediye yerlerinden her hâmilin ihtiyar edeceği 

her hangi birinde kuponların veya kurada çıkmış olan tahvillerin ibraz edildikleri günün rayici 
üzerinden hâmillere mahallî para ile ödenecektir. 

I 

!• ••! , Tahvillerin itfast 

i - • Madde —.11 

1 - Tahvillerin itfası; her yarı yıl esnasında Osmanlı Bankası tarafından Hükümetin menfaat
lerine en uygun şekilde yapılacak ve itfa akçesi her yarı yıl evvelce itfa edilmiş olan tahvillerin 
faizile kabaracaktır. 

İtfa; ya tahvillerin fiati başabaştan aşağı ise; borsada mubayaa suretile veya fiatler başabaşa 
irişmiş, yahud başabaşı geçmişse kura çekmek suretile yapılacaktır. 

Başabaş fiat, işlemiş olan faizler nazarı itibare aimmak suretile hesab edilecektir. 
Her vadede itfaya tahsis edilen bütün meblâğlar müteakib yarı yıl zarfında kullanılacaktır. 
2 - Mubayaalar; Osmanlı Bankasınca Türkiyede: Merkez Bankası ve Osmanlı Bankası, Fran-

şada ve diğer yerlerde: Osmanlı Bankası veya tayin edeceği diğer müesseseler vasıtasile yapıla
caktır. Bu mubayaalar tahvillerin resmen mukayyed bulundukları borsalarda ve bunlar arasmda 
da tahvillerin fiatça en aşağı olanlarından yapılacak ve bu muamelenin istilzam ettiği masraflarla 
icabmda muhtelif yerlerde tahvillerden koparılmış kuponlardan doğan farklar hesaba katıla
caktır. • 

Mubayaa edilen tahvillerin her yerin âdetine göre usul ve teamüle muvafık olarak teslimi lâ
zımdır. 

Mubayaalar, her yan yıknilk beş ayı esnasında mümkün mertebe müsavi bölümlerle sıralana
caktır. " 

Tahvillerin iliştikleri fiatlardan dolayı her hangi bir ay zarfında mubayaada kullanılmayan her 
meblâğ müteakib aya isabet eden mubayaa akçesine ilâve olunacaktır. 

Yan yılm itfaya mahsus tediye karşılığı bu yarı yıl esnasında kısmen veya tamamen mubayaada 
kullanılmadığı takdirde böyle elde kalan meblâğ kura çekmek suretile itfaya tahsis olunacaktır. 

3 - îcabettiği zaman kura keşideleri 1 haziran ve 1 'kânunuevvelde Pariste Osmanlı Bankası tara
fından Hükümetin bir murahhasının huzurunda yapılacaktır. 

Kura listeleri tediye müesseseleri nezdinde hâmillerin emrine hazır tutulacaktır. 
1 Haziranda kurada çıkan tahviller müteakib 1 temmuzda ve' l kânunuevvelde, kurada çıkan 

tahviller de müteakib 1 kânunusanide bu tahvillerin kuponlarile birlikte tediyeye vazolunacaklar 
ve bu kuponların ödendiği tediye akçesile başabaş olarak ödeneceklerdir. ' 

Kurada çıkan tahviller, itibarî baliğleri bilfiil tediyeye vazolunduğu günden itibaren, faiz getir
meyeceklerdir. _!___ j _ _ 

Tediyeye ibraz olunan her tahvilin tediyeye vazolunduğu tarihten sonraki bütün kuponlarını 
hâmil bulunması lâzımdır. Noksan olan kuponların kıymeti, hâmile ödenecek meblâğdan indirilecek
tir. 

Noksan kuponların baliği, tediye edilecek meblâğa müsavi veya bu meblâğdan fazla ise kurada 
çıkmış olan tahvil tediye edilmeyecektir. ^ 

Müruru zaman . 

Madde — 12 

Tahvillerin tediyeye vazolunacaklan tarihten itibaren beş sene zarfında tediyeye ibraz edilmeyen 
kuponları ve kurada çıktıkları halde tediyeye vazedildikleri tarihten itibaren on sene zarfında tediye
ye ibraz olunmayan tahviller, Hükümet lehine müruru zamana uğrayacaklardır. 
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Tahvillerin Türkiyedeki vergi muafiyeti 

Madde — 13 

Tahvillerle kuponları, bu tahvillerin tamamile itfasına kadar Türkiyede bütün vergilerden muaf 
olacaktır. 

Komüsyon ve servis masrafları 

i Madde — 14 

i - Tahvillerin mali servisi için Hükümet tarafından verilecek komüsyonlar şu suretle tesbit 
olunmuştur: 

A - Jb'aız servisi: beher birlik kupon için asgarî mikdar (0,40) yüzde kırk peni olmak üzere hâmile 
tediye edilecek gayrı safı meblâğın (.% J'1) yüzde yarım) i. 

B - İtfa servisi: beher birlik tahvil için asgarî mikdar (4) dörd peni olmak üzere mubayaa fiatmm 
veya kurada çıkmış olan tahvil için tediye olunan ayri safi meblâğın (% 3/8) (yüzde üç taksim 
sekiz) i. 

JM>musyoniar mikdarmm; ahval ve şeraite göre Hükümet ve Osmanlı Bankası arasında uyuşula
rak her zaman yeni bir tedkika tâbi tutulabileceği mukarrerdir. 

2 - Cari servis masrafları: 
Sadece tediye ve müruru zaman ilânlarının ve kurada çıkmış olan tahviller listelerinin tabı 

masraflarım; bu ilân ve listelerin neşri masraflarını, kura masraflarım, damga ile zımba âletleri 
masraflarını, tahvillerin mubayaasına müteallik simsariye ve borsa vergilerile sair masraflarını, 
tediye edilen kuponların ve itfa olunan tahvillerin nakil ve sigorta masraflarını, posta ve telgraf 
ücretlerini ihtiva eder. -

3 - Birinci paragrafta yazdı komusyonlarla ikinci paragrafta yazılı servis masrafları için yıl tak
sitlerinden alınmak üzere senede (1600) bin altı yüz ingiliz liralık bir meblâğ tahsisi kabul edilmiştir. 
Ancak ilk üç yarı yıl taksitlerinin her biri için bumeblâğ beş yüz ingiliz lirasından ibaret olacaktır. 

Her yarı yıl taksiti zamanında bu paradan kullanılmayan mikdar müteakib devrede 11 nci 
madde mucibince istimal edilmek üzere fevkalâdeitfaya tahsis olunur. 

Yıl taksitlerinin tediyesi ve tediye karşılıklarının tesisi 

Madde — 15 

1 - Hükümet; 10 birinci kânun 1938, 10 haziran 1939,10 birinci kânun 1939 tarihlerinde (46.825^ 
kırk altı bin sekiz yüz yirmi beş ingiliz lirası tahvillerin faizine ve (500) beş yüz ingiliz lirası da 
(14) ncü maddede yazılı komüsyon ve servis masraflarına aid olmak üzere Osmanlı Bankası Lon
dra merkezine beheri (47.325) kırk yedi bin üç yüz yirmi beş ingiliz liralık üç taksit tediye ede
cektir. 

Bu tediyelerden başka tahvillerin tamamen itfasına kadar Hükümet, 1 kânunusaniden başlıyan 
ve ayni senenin kânunuevvel sonunda biten ve 1 kânunusani 1940 da başlayacak olan her malî se
ne için (149 226) yüz kırk dokuz bin iki yüz yirmi altı înğiliz lirasını tahvillerin faiz ve amortisman 
servisine ve (1 600) bin altı yüz ingiliz lirasını da (14) ncü maddede yazılı komüsyon ve servis mas
raflarına aid olmak üzere Osmanlı Bankası Londra merkezine ceman (150 826) yüz elli bin sekiz 
yüz yirmi altı İngiliz liralık ıbir yıl taksiti ödeyecektir. 

2 — Yıl taksiti, her biri (75 413) yetmiş beş bin dört yüz on üç İngiliz liralık iki müsavi yan 
yıl taksitinıe ayrılacak ve birinci yan yıl taksitinin tediye vadesi, 10 haziran ve ikincisinin ki bunu 
takibeden 10 kânunuevvelde olacaktır.. 

3 — Osmanlı bankası Londra merkezi kendisine verilen yan yıl taksitinden evvelemirde her vade 
anmda henüz itfa edilmemiş bulunan tahvillerin (% 5) (yüzde beş) ten faizlerini ve bu faizlere aid 
banka komüsyon ve servis masraflarını ve ondan sonra da işbu mukaveleye merbut amortisman 
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cetveline göre itfa edilecek tahvillerin adedinin başabaş kıymetine tekabül eden meblâğı ve bu it
faya müteallik banka komüsyonlan ve servis masraflarına ayıracak ve bu mukavele mucibince isti
mal edilmek üzere tahsis edecektir. 

Bu mikdarlar ayrıldıktan sonra artacak her meblâğ 11 nci madde mucibince istimal edilmek üze
re fevkalâde itfalara ve bu itfalara müteallik banka komüsyonlan ile servis masraflarına hasroluna-
caktnr. 

Bu maddede yazılı komüsyon ve servis masrafları işfyu mukavelenin 14 noü maddesinde gösteril
miş olanlardır. 

4 — Hükümet her yan yıl taksitini Osmanlı bankası Londra merkezinde tesis edince hâmillere 
karşı işbu yan yıl için her türlü borçtan kurtulacaktır. 

5 — Osmanlı bankası tahvillerin faiz ve itfa servisini, tahvillerin tamamile itfasına kadar Hü
kümetçe tediye olunacak yıl taksitleri vasıtasile ve işbu mukavelenamede kararlaştırılan şartlar da
iresinde temin edecektir. 

Hâmillerin temsili 

ÜVTadde — 16 

Hâmiller; Hükümete karşı münhasıran Brükselde Bank dö Brüksel tarafından temsil olunacak ve 
tahvillere aid işbu mukavelenin malî hükümlerine müteallik maddelerine icabında • Hükümetin mu-
vafakatile vuzuh vermeğe mezun olacaktır. 

İşbu malî hükümlerin tefsir veya icrasında Hükümetle Bank dö Brüksel arasmda zuhur edebi
lecek her ihtilâf diğer tarafın yazılı tebliğinin vusulünden itibaren (30) otuz gün zarfmda her iki 
tarafça tayin edilecek iki hakem tarafından hallolunacaktır. 

Bu hakemler tayinleri tarihinden itibaren iki ay zarfında ihtilâf hakkında ittifakla karar vere
cekler yahud icab ediyorsa, reyler arasındaki tesaviyi izale için, bir üst hakem tayin eyliyeceklerdir. 

Gerek otuz günlük mehil zarfında iki taraftan birinin hakeminin tayin edilmemesi, gerek üst 
hakemin intihabı hususunda hakemler arasında ittifak hâsıl olamaması halinde, bu cihet en zi
yade süratle davranan tarafın müracaati üzerine İsviçre Federal mahkemesi Reisi" tarafından hal
lolunacaktır. 

Hakem" kararı katği ve derhal vacibülinfaz olacaktır. 
İki taraftan her biri kendi hakeminin masraflarını deruhde edecek ve üst hakemin ücreti ile 

hakeme müracaat yüzünden doğan müşterek masraflara yarı yanya iştirark eyliyecektir. 
İşbu mukavelede kararlaştırılan yıl taksitinin Hükümet tarafından tediyesi hiç bir halde Hü

kümetle Şirket veya işbu mukavele mucibince ihraç edilecek tahvilât hâmilleri mümessili ara
sında çıkacak ihtilâflar yüzünden tehir veya tatil edilemeyecektir. 

Brükselde (Bank Dö Brüksel) bu madde ile kendisine tevdi edilen vazifeyi kabul etmediğini 
bu mukavelenin imzası tarihinden itibaren üç ay zarfında bildirdiği takdirde bunun yerine Hükü
metin muvafakatile Şirketçe diğer bir müessese ikame olunabilecektir. 

Osmanlı ve Merkez Bankalarının Hükümete karşı .vaziyetleri 

Madde — 17 

1 - Hükümet her yarı yıl taksitini Osmanlı • Bankasına yatırmca bu banka İstanbul, Paris, 
Londra, Brüksel ve Zürihte gazetelerle hâmilleri kupon bedellerini tahsile davet edecek ve bu 
ilânın bir suretini de resmî gazete ile neşredilmek üzere Ankarada Cumhuriyet Merkez Banka
sına gönderecektir. 

2 - Osmanlı Bankası, her üç aylık devre zarfında tediye edilen kuponları ve itfa için mubayaa edi
len tahvilleri iptal ile bordroları ile bu devreyitakib eden en geç üç ay zarfında Ankarada Cum
huriyet Merkez Bankasına göndereceği gibi usulen tediye ettiği masraf evrakını dahi müfre
datlı cetvellerile ayni müddette bu bankaya gönderecek ve Merkez Bankasma karşı vereceği hesab 
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neticesidde Hükümete karşı olan mesuliyetten beri olacaktır. 

3 - MJerkez bankası, tediye edilmiş kupon ve tahvilleri ve yapılan masrafları tedkik ve alelusul te
sis edeceği defterlere kaydedecek ve tahvillerle kuponların emarjemanmı yapacak ve her yan yıl 
muamelâtını müteakib altı ay zarfmda bir hesab hulâsası ile Hükümete bildirecek ve tediye evrakı 
ile itfa edilmiş tahvil ve tediye olunmuş kuponları Hükümet emrine amade tutacaktır. 

Merkez bankasının deruhde edeceği bu vazifenin icabettireceği masrafların mukabili Hükümet
le merkez bankası arasında tesbit ve Hükümetçe bu bankaya ayrıca tediye olunacaktır. 

Harici alacaklar hakkında müsavi muamele 

Madde — 18 

Hükümet Türk Devletinin haricî alacaklarının cümlesine tatbik edilmek üzere umumî tedbirler 
almağa lüzum gördüğü takdirde Hükümete sırf banka avansı mahiyetinde yapılmış olan avansların 
alacaklıları hariç kalmak üzere işbu tahviller hâmilleri hâl ve istikbalin diğer haricî alacaklıları ara
sında en müsaid muameleye mazhar olandan daha âz müsaid bir muameleye tâbi tutulmayacaktır. . 

Müteferrik hükümler 

Devir ve temlikten hariç kalanlar 

Madde — 19 

Şirketin 31 kânunuevvel 1937 tarihinde gerek kasalarında ve gerek bankalarda mevcud parala-
rile cüzdanını teşkil eden esham ve kıymetler vealelitlak tahakkuk etmiş ve edecek alacakları ta
mamen Şfirketin mJalı olarak kalacaktır. 

Hakeme müracaat 

Madde — 20 

Bu mukavelenin tefsir veya icrasından dolayı Hükümetle Şirket arasında çıkacak her türlü ihtilâf 
(16) ncı maddede-yazılı hükümler dairesinde hakem usulü ile hal ve tesviye edilecektir. -

! Osmanlı bankasınca vazife ve salâhiyetlerin kabul sureti 

Madde — 21 

işbu mukavelenamenin bir sureti, imzasını müteakib Hükümet veya Şirketçe Osmanlı bankasına 
tevdi olunacak; ve mezkûr Banka tarafından bu mukavele ile kendisine tevdi olunan vazife ve 
salâhiyetlerin tamamen kabul edildiği bir ay zarfında Akitlere bildirilmediği takdirde bu vazife ve 
salâhiyetler, Hükümetle Şirket arasında uyuşularak diğer bir banka veya müesseseye tevdi oluna
caktır. 

tbra 
Madde — 22 

Hükümet ve Şirket, şimdiye kadar aktedilmiş olan bütün imtiyaz mukavele, şartname vezeyilleri-
le itilâf nameler ve Şirkete tebliğ edilmiş olan her türlü kararlar mucibince birbirlerine karşı haiz olduk
ları bütün frak ve vecibelerle 1 kânunusani 1938 tarihinden evvelki zamana aid (vergi ve resme - Be
lediye vergi ve resimleri hariç - müteallik her türlü mükellefiyet ve mesuliyetler de dahil olduğu 
halde) her türlü iddia ve mütalebelerden birbirlerinin zimmetlerini (işbu mukavele hükümleri 
mahfuz kalmak kaydile) mütekabilen ibra etmişlerdir. 

Şirket imtiyaz mukavelelerinin, müşterilerden tahsil olunan paralara mütedair bulunan tatbika-
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tından dolayı da her türlü mesuliyetten tebriye edilmitşir. Şu kdar ki Hükümetin ve Hükümete 
mensuıb dairelerin ve istanbul belediyesinin ve bu belediyeye bağlı daire ve müesseselerin 1 kânu
nusani 1938 tarihinden evvelki zamanlara aid abonman mukavelelerinden, yapılan işlerden, güm
rükler ve mahkemeler ve sureti umumiyede sair daire ve makamlar nezdinde para teminatı veya te
minat mektubu suretile yapılan tevdiattan mütevellit Şirket alacakları bu ibradan hariçtir. 

Ancak Şirketin 1937 senesi bilançosunda ilk tesisat, yapılmakta olan inşaat, malzeme ve mevcu
dat hesablarîna geçirilmiş olan inşaat ve tesisat bedellerile gümrükteki depozitolardan mütevellid mat-
lubatı istemeğe hakkı olmıyaeaktır. 

Tesisatın Hükümete fîlen, devir ve teslimi 

Madde — 23 

Şirketin birinci maddede yazılı bütün tesisatının Hükümete devir ve teslimi muamelesine 1 ha
ziran 1938 tarihinde başlanacak ve bu muamele 1 temmuz 1938 tarihinde ikmal edilerek bu tarihte 
işletme filen Hükümete geçmiş olacaktır. 

Devir ve tesellüm muamelesi, Hükümet ve Şirket tarafından intihab olunacak muhtelit bir he
yet marifetile yapılacaktır. 

Mukavelenin tasdiki 

Madde — 24 

Bu mukavele, bir taraftan Hükümetçe Büyük Millet Meclisinin ve diğer taraftan Şirketçe his
sedarlar umumî heyetinin tasdikma arzedilecek ve neticesi her iki tarafça diğerine alelûsul tebliğ 
olunacaktır. 

Mukavelenin muteber metni 

Madde — 25 

Bu mukavele, Türkçe ve Fransızca olarak 23 mayıs 1938 tarihinde imza ve teati edilmiştir. 
ihtilâf vukuunda Türkçe metin muteberdir. 

Ali Çetinkaya H. Speciael 

Tahvil numunesi 

% 5 faizli 1938 Türk borcu tahvilleri hâmiline muharrer bir kıta tahvil senedi 

Türkiye Cumhuriyeti % 5 faizli 1938 Türk borcu tahvilleri tarihli ve nu
maralı kanuna tevfikan Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından tasdik edilen 23 mayıs 1938 ta
rihli mukavelename mucibince beheri (10) on ingiliz lirası kıymetinde* (187 300) yüz seksen yedi 
bin üç yüz tahvile taksim"edilmiş (1 873 000) bir milyon sekiz yüz yetmiş üç bin ingiliz lirası iti
barî resülmal ile ihraç olunmuştur. 

Hâmiline muharrer bir kıta tahvil senedi 

No: 

itibarî iresülmali (10) on ingiliz lirasıdır. Yarı yarıya 1 kânunusani ve 1 temmuzda vacibüttedi-
ye olmak üzere senede (10) on Şilin faiz getirecek ve (5) beş Şilin kıymetinde olan birinci kupon 
1 kânunusani 1939 vadesinde ödenecektir. 

Kuponların tediyesi ve kurada çıkmış olan tahvillerin ödenmesi aşağıda gösterilen müesseseler 
tarafından yapılacaktır: 

(S . Sayısı: 274), 
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îstanbulda: 

Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası ve Osmanlı bankası. 
Londrada ve Pariste: 

Osmanlı bankası ve icabında Türkiye Hükümetinin muvafakati ile, bu banka tarafından 
tayin edilecek müesseseler. 

Brüksel, Zürih ve icabı halinde diğer yerlerde: 
Ayni suretle Osmanlı bankası tarafından gösterilecek müesseseler. ' 

îşbu tahvillerle kuponları Türkiyede bütün vergilerden muaf olacaktır. 
Tediye akçesi: 
îşbu tahvilin resülmal ve faizi İngiliz lirası olarak vacibüttediyedir. 
Tediyeye vazolunan meblâğların mukabili hâmillerin ihtiyar edeceği tediye mahallerinin her hangi 

birinde kuponların veya kurada çıkmış olan tahvillerin ibraz edildikleri günün rayici üzerinden 
hâmillere mahallî para ile ödenecektir. 

îtfa : 
îşbu tahviller her yarı yıl ve 1 kânunusani 1940 tarihinden azamî yirmi sene zarfmda itfa edile

cek ve itfa akçesi her yan yıl evvelce itfa edilmiş olan tahvillerin faizile kabaracaktır. Her vadede 
itfaya tahsis edilen meblâğlar müteakib yarı yıl zarfında tamamen kullanılacaktır. î tfa tahvillerin 
fiatı başabaşdan aşağr ise borsada mubayaa suretile ve fiatler başabaşa ermiş veyahud başabaşı geç
miş ise kura çekmek: suretile yapılacaktır. îcab ettiği zaman kura keşideleri 1 haziran ve 1 kânunu
evvelde Osmanlı Bankası tarafından Londrada yapılacak ve 1 haziranda kurada çıkan tahviller 
1 temmuzda; ve 1 kânunuevvelde kurada çıkan tahviller 1 kânunusanide, bu vadelerin kuponlarile 
birlikte tediyeye vazolraıacaktır. Kurada çıkan tahviller, itibarî baliğleri bilfiil tediyeye vazolunduğu 
günden itibaren faiz getirmiyeceklerdir. 

Müruru zaman: 
Bu tahvillerin tediyeye vazolundukları tarihdenitibaren beş sene zarfında tediyeye ibraz edilmemiş 

kuponları ve kurada çıktıkları halde tediyeye vazedildikleri tarihden itibaren on sene zarfında 
ibraz olunmıyan tahviller Hükümet lehine müruru zamana uğrayacaklardır. 

Tediye karşılıklarının tesisi: 
îşbu tahvillerin faiz ve itfa servisine aid tediye karşılıkları Osmanlı Bankasında tesis olunacaktır. 

Yarı yıl tediye karşılıklan bir defa teessüs edince, Türk Hükümeti bu yarı yıl için; hâmillere karşı 
her türlü borçtan beri olacaktır. 

Hâmillerin temsili: 
Türk Hükümeti nezdinde hâmiller münhasıran Brükselde Bank dö Brüksel tarafından temsil 

edilecektir. 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti namına 

Maliye vekili 
(matbu imza) 

Osmanlı Bankası bu tahvillerin faiz ve itfa servisini, tahvillerin tamamile itfasına kadar.. Hükü
metçe tediye olunacak yıl taksitleri vasıtasile ve 23 mayıs 1938 tarihli mukavelenamede kararlaş
tırılan şartlar dairesinde, temin edilecektir. 

Osmanlı Bankası namına 
(matbu veya yazı ile imza) 

Not: I — 
Hükümetçe arzu edildiği takdirde bu tahvil Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti mümessilinin de 

matbu imzasmı taşıyacaktır. 

Not: II — 
Tahvillerin tabı esnasında Hükümetle Şirket arasmda taati olunub (3a) ve (3â) numaralı zeyil

lerde tmünçieriç, bulunan mektublann mevzuunu teşkil eden anlaşma nazarı itibare alınacaktır. 

( S . Sayısı: 274J 
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% 5 faizli 1938 Türk borcu tahvillerinin itfa cetveli 

yılların sıra 
ımarası 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

Tedavülden çekilecek 
tahvil adedi 

2.779 
2.847 
2.920 
2.992 
3.068 
3.145 
3.221 
3.304 
3.385 
3.472 
3.557 
3.647 
3.737 
3.831 
3.926 
4.024 
4.125 
4.228 
4.334 
4.442 

Yekûn 70.984 

Yarı yılların 
numarası 

21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

sıra 

Umumî yi 

Tedavülden çekilecek 

ekûn 

tahvil adedi 

4.553 
4.668 
4.784 
4.904 
5.025 
5.152 
5.282 
5.411 
5.549 
5.686 
5.828 
5.974 
6.124 
6.278 
6.433 
6.595 
6.759 

6.929 
7.102 

7.280 

187.300 

3 a 
Ankara : 23 mayıs 1938 

îstanbulda 
Türk Anonim Elektrik şirketine 

Hükümetle Şirketiniz arasmda bugünkü tarihle imzalanan mukavelede yazılı (% 5 faizli 1938 
Türk borcu tahvilleri) mürettebatının 31 kânunuevvel 1940 tarihine kadar muvakkat ve istisnaî 
tarzı tediyesi hakkında aramızda takarrür eden aşağıda yazılı mutabakatı işbu mektubla teyid ey
lerim: 

Bu müddet zarfında mezkûr tahvillere aid taksitlerin Türkiye Hükümeti ile eski Osmanlı borç
lan Düyunu umumiye meclisi arasında aktedilen ve elyevm hakkında müzakere cereyan etmekte 
olan 24 haziran 1936 tarihli itilâfname hükümleri dahilinde tediyesine ve bahsi geçen itilâfnamede 
yapılacak her hangi bir tadil, tahdit, tecdit veya temdidin 1938 tahvilleri hakkında tatbikine Hü
kümetçe muvafakat edildiğini beyan eylerim. 

Nafıa vekili 
Ali Çetinkaya 

( S. Sayısı : 274), 
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23 mayıs 1938 
Nafıa vekâletine 

Bugünkü tarihle imzaladığımız mukaveleye atfen % 5 faizli 1938 Türk borcu tahvillerinin tarzı 
tediyesi hakkında tarafı Devletlerinden yazılmış olan bugünkü tarihli mektubu aldığımı ve münde-
ricatını kabul etmekte olduğumu arzeylerim. 

îstanbulda Türk Anonim elektrik 
şirketi mümessili 

H. Speciael 

3 b 
23 mayıs 1938 

Türk Anonim Elektrik şirketine 

Hükümetle Şirketiniz arasında bugün imza edilmiş olan mukaveleye atfen, Türkiyede azamî mik-
darı takriben (1 600 000) bir milyon altı yüz bin Türk lirasına kadar baliğ olan nakid mevcudu
nuzun tarafınızdan intihab edilecek malların mubayaası ve aşağıda yazılı memleketlere ihracı sure-
tile «transferine» müsaade edileceğini beyan ederim. 

1 — Türkiyeye bir kliring mukavelesile bağlı bilcümle memleketler; 
2 - Bu gün cari kararnamelerde gösterilen «interchangeables» memleketler; 
3 - Türkiye ile bir ticaret muahedesile bağlı olmayan memleketler; 
2 ve 3-numaralı fıkralarda yazılı memleketlere îktısad vekâletinin müsaadesi istihsal olunmak 

kaydile bu ihracat gerek Şirketiniz tarafından doğrudan doğruya ve gerek başkaları tarafından 
Şirketiniz hesabma yapılabilecektir. 

Bundan başka Türkiye. Cumhuriyeti Hükümetinin kliring mukavelesile Türkiyeye bağlı mem
leketlere gönderilecek mallar bedellerinin kliring hesablarmdan hariç kalmasına muvafakat eyle
diğini ve ancak mezkûr memleketlerin muvafakatinin istihsalinin tamamen Şirketinize aid alaca
ğını ve diğer memleketlere gönderilecek eşya bedellerinin memlekete getirilmemesini şimdiden kabul 
ettiğimi beyan eylerim. 

Nafıa vekili 
A. Çetinkaya 

23 mayıs 1938 3 c 
Nafıa vekâletine 

Bu günkü tarihle imza edilen mukaveleye atfen Hükümete ve Şirkete aid olacak mebaliğ he
sabının aşağıdaki şekilde tanzim edilmesini teklif ile mübahiyim. 

1938 senesi 30 haziranda aşağıdaki mevaddı ihtiva eden ilk bir hesab tanzim edilecektir; 
A - Şirketin matlûbunda: 
1 - 31 kânunuevvel 1937 tarihindeki kasa ve banka mevcudlarile cüzdandan koparılmış ku

ponlar. (Banka meveudlarına 1 kânunusaniden 30 haziran 1938 tarihine kadarki banka faizleri 
ilâve edilecek ve koparılmış olan kuponlara da tahsilleri gününden 30 hazirana kadarki banka 
faizleri ilâve edilecektir.) 

2 - Hükümetle bu günkü tarihle aktedilen işbu mukavelenamenin 2 nci maddesine tevfikan Şir
kete aid olan mebaliği; 
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3 - Müşterilerden tahsil edilib işbu mukavelenin 3 neü maddesi mucibince Şirkete aid olan 
mebaliğ; 

4 - 1 kânunusani 1938 - 30 haziran 1938 tarihleri arasındaki müddet zarfmda tahsil edilib mu
kavelenin 19 ncu maddesi mucibince her ne nam ile olursa olsun Şirkete aid bulunan diğer her 
nevi mebaliği; 

5 - 1 kânunusani 1938 tarihinden sonra akdeylediği istikrazlar üzerinden yapmış olduğu tahsi
lat için Türk Anonim Elektrik Şirketinin borçlu bulunduğu mebaliğ; 

6 - 1 mayıs 1938 tarihinde işlerine nihayet verilen ecnebi müstahdemler hesabının tasfiyesine 
mahsus (20.000) yirmi bin liralık bir meblâğ. 

B -Şirketin zimmetinde: 
1 - Yukarıda ismi geçen mukavelenin 7 nci maddesinde derpiş edilen müstahdemine aid paralar; 
2 - Mezkûr mukavelenin 3 ncü maddesinde derpiş edilen avans ve depozito akçeleri, iştirak his

seleri ve nakdî teminat ile Şirketin müstahdemini tarafından tevdi edilen teminat; 
3 - Mezkûr mukavelenin 2 nci maddesi mucibince Şirkete terettüp eden 1 kânunusani 1938 den 

evvelki vecibelerden dolayı 1 kânunusani ile 30 haziran 1938 arasında yapılan'tediyat: 
4 - 1 kânunusani 1938 den sonra ikraz edilen mebaliğ için Türk Anonim Elektrik Şirketinin 

alacaklı bulunduğu mebaliğ; 
5 - Brüksel murahhaslarının seyahat ve ikamet masrafları; 
Tibiletti oğlunun ücreti, Gümrük davalarına veya müessesenin satın alınmasına aid avukat 

ücretleri yani bariz bir şekilde Hükümete raci bulunmayan masraflar gibi 1938 senesinin ilk 
altı ayı zarfında yapılan istisnaî mahiyetteki masrafları itibare almak üzere bir meblâğ. 

îşbu masrafların mahiyetinin takdirinde, mubayaanın toptan fiatına 1938 senesi ilk altı ayı 
işletmesinin kân olarak Şirkete aid bulunan ve mikdarı 720.000) yedi yüz yirmi bin Türk lira
sını geçmiyen maktu bir meblâğın idhal edilmiş olduğu nazarı itibare alınacaktır. 

İcabında Şirket hesabına zimmet kaydedilmesi lâzımgelen meblâğın tesbiti hususunda nazarı 
itibare alınacak masrafların başka yerlerde nazarı itibare alınmış olan masraflarla hiç bir suretle 
tekerrür teşkil etmemesi mukarrerdir. 

Nafıa vekâletile bilittifak tanzim olunacak bu hesabdan Şirket lehine tehassül edecek bakiye 
Şirket tarafından 30 haziran 1938 tarihindeki kasa ve banka mevcudlanndan almaeak ve geri 
kalan mikdar Hükümete devredilecektir. 

Bu hesaba girmemiş olan ve mukavele mucibince Şirkete aid bulunan paralar için her ay ni
hayetinde bir hesab cetveli tanzim edilecek ve bu cetvel mucibince tahakkuk edecek meblâğlar 30 
gün zarfında Şirkete tediye edilecektir. 

Bununla beraber haziran ayı nihayetinde kendisine aid bulunacak olan paralara mahsuben 
Şirketin haziran ayı içinde (400.000) dört yüz bin liralık bir meblâğ almağa hakkı olacaktır. 

îstanbulda Türk Anonim Elektrik 
Şirketi mümessili 

\ , îmza: H. Speciael 
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1/1/1938 den evvelki mukaveleler ve taafahüdler 

w 
uı 

-o. 

I. Sigortalar 
Öz Âkıdler Müddet Meblağ Tarih 

î lk tesisatımızın binlara, ambar
lar, avadanlık envanterleri ve mo
bilyanın yangma karşı sigortası 
beş senelik prim tediye olunmuş
t u r : 49.675,35 lira. 

Umumî sigorta 
şirketi 

5 sene 
1/1/1938 den 
1/1/1943 e ka
dar 

1938 de sigor
taya konan ser

maye: 1.008.695 
ingiliz lirası 

23/10/1937 

Malî mesuliyet tehlikelerine karşı Union de Paris 13/5/1938 den Sigortaya ko- 29/4/1933 taa 
sigorta, (birinci yangm) 644 lira
sı diğer şirketlerin iştirak hissesi 
olmak üzere tediye olunan yıllık 
pr im: 2.955,52 lira. 

(İkinci yangm) 
261 lirası diğer şirketlerin işti
rak hissesi olmak üzere tediye olu
nan yıllık prim: 1.188,24 

13/5/1939 

Union de Paris 

nulan meblâğ 
100.000 lira 

Sigortaya ko
nulan serma
ye: 100.000 li
ra 

hüdlü mektub i 
her iki tarafta 
biri 3 ay evv 
haber vermedi 
çe zımnen tecd 
edilmiş olur. 

II. Muhtelif mütedhhidler 
Âkidler Mebaliğ 

Umumî tenvirat direk ve konsol
ların boyanması. İsmail Pişmiş 

III. Telefonlar ve su 

230.— 

Tarih 

6/10/1937 

Telefon : Şirketimizin muhtelif müesseseleri muhavvile merkezleri ve saire için takriben 
Tafsilâtı bağlı listededir. 

Su : Silâhtar santralı ve muhtelif müesseseler için . • • • • ' 
i Tafsilât bağlı listededir. 

Bu fiatlarm faturaları telefon konuşmaları ve su sarfiyatının ehemmiyetine tâ 
dan katği surette tesbit olunamadı. 



IV. Mü§terüeHn geri verilecek teminat ve iştirak / ^? 

Müşterilerin 
öz isimleri Müddet i Türk lirası 

^Branşmanlar üzerinden iştirak 
îıissesi Kibrit inhisarı On sene 4.000 

Cereyan sarfiyatı üzerinden beş 
senelik teminat Sıdıka Erkut 5 sene "* 706,85 

Cereyan sarfiyatı üzerinden beş 
senelik teminat Büyükada er- 5 sene 1.512,— 

kek yetim mek
tebi 

V - Tekaüd maaşları 

îsim Müddet Mebaliğ 

Sabure (Müteveffa Muharremin 
karısı) 

Kaydi hayat şartile Ayda (12) Türk lirası 

Evvelce iade 

1.200 

141.37 

— 

Tarih 

15/10/1934 



Yi. Muhtelif taahhüdler 

Öz Âkidler Müddet 

Belediye hesabına 2 000 ücretli İstanbul bele- Yapdacak t&si-
umamî aydınlatma lâmbasının te- diyesi satın nevine gö* 
sisi re muhtelif 

m 
TJl 
•ep 

32.930 tesisat numaralı müşteri 
taahhüdlerini ifa ettiği takdirde 
1 - 1 - 1943 de 7 motor ve 6 reos
tanın kendisine terki. 
Silihtar - Köprü ve aksi istikamet

te amelelerin meccanen nakli. 
Kartalda, Adalarda ve sair yerde 
cereyan kesildiği esnada fennî mu
avenet. 
Büyük çarşı cemiyetinin telefon 
abonmanında tavassutumuz. 

Kartal çimento fabrikasına cere
yan veren çifte havai hattın, Ya
kacığın tağdiyesini teinin etmek 
üzere elektrik şirketi tarafından 
kullanılması hakkı. 

Yedikule iplik 
fabrikası Whit-
tall ve Şüre
kâsı 
Haliç vapurla
rı idaresi 
Mahir ibrahim 

Büyük Çarşı 
Emnü ümran 
cemiyeti. 

1/1/1943 e 
kadar 

Gayrimuayyen 

Gayrimuayyen 

Gayrimuayyen 

Anadolu çimen
toları Türk a-
nonim şirketi. 

1/6/1955 e 
kadar 

Sovyet Ataşe Navalinin meccanen Sovyet Ataşe 
cereyan sarfiyatına mukabil 76 Navali. 
No. lı merkez yerinin meccanen is
ticarı. 

Mebaliğ Tarih 

Mebaliğ tedri
cen tesis edil
dikçe hesab o-
lunmaktadır. 

Tahminen 
150 000 T.L. 

4 500 lira 

Ayda 355 lira 

Ayda 20 lira 

Normal bir a-
bonman bedeli 
(550 mükâle-
me) 1938 için 
25,40 lira tedi
ye olunmuştur. 
Senede 50 lira 
ve hattin daimî 
tamirat masra
fının % 50 si 

21/7/1937 

1933 bidayeti 

4/12/1936 

28/2/1935 

2/7/1934 

25/6/1934 

Birinci teşrin 
1937 



02 Akidler Müddet Mebaliğ farili 

Grenoble'da tahlilini ikmal etmek Sadık Şevki E-
için. > * rengil 

Mühendis nam
zedi. 

Mart 1939 

Liâge'de tahsilini ikmal etmek için Nedim Büğeti 
(Institut Montefioro) Mühendis. 

Q Q ' • • . • . • • • ' : « • • • • - . : • 

fi? 

«g Denizaltı kablolartnm tamiri için Barzilay- Ben. 
^ bir dubanın isticarla l jamen. 

Birinci teşrin 
1938 

1938 için 

65,75 lira ay
da + .1938 bi-
rinei teşrininde 
mektebe duhul 
resmi 87 lira 
(1937 de tedi

ye olunmuş) + 
125 lira seya
hatten avdet 
îçin. 
100 lira iâyda 
125 lira avdet 
seyahati için N 

Ayda 100 lira 
tekmil daimî 
tamirat, mah
rukat, sigorta, 
masarifi, resim 
ve vergi, elek
trik ; şirketine 
aid olmak üzere 

16/3/1937 

16/9/1937 

VII Kiralar 
.Elektrik şirketinin isticarında 

Posta; No. sı Mevkii Sahibi 

îZ Ş$$l$ATrİMv% deposu Tramvay şirketi 
•$ Feriköy Sular; idaresi Sular idaresi 
6 Nişaüta^ıa^;;;: Sâliha Kocataş u 

'•% T,; ' » € ; - Teşvikiye Narinanlı zadeleri 
-- 13 Firuzağa Alman hastahanesi 

' 1 5 ^Cihangir; r^.'' 1 Huber<;hanesi 

bulunan muhavvile 
Senelik kira 

1 
0,10 

150 
. 300 

3 
0,05 

Lira 
» 
> 

'.>.:' 
» 

; ;';» 

merkezleri mah 
Müdd 

imtiyaz» son 
. » ' • = - • • - ' » 

30 - sene 
• ' -25 » 

45 > 
48 » ;v 
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Posta No. sı Mevkii Sahibi 

91 
92 
93 
95 
98 

102 
104 
105 
106 
108 
111 
112 
118 
121 
122 
124 
127 

128 
131 

133 
135 
136 
139 
141 

Cendere 
Kabataş 
Feriköy 
Kocaeli 
Kasımpaşa 
Sultan Bayazit 
Babıâli 
İstanbul Emacryan kan 
Sultan kamam 
İstanbul 
Sultan Akmed 
Cağaİoğlu 
Balat 

Cibali 
Taktakale 
Edirnekapı 
Balat 

Saraçhane 
Harikzedekân apart
manı 
Eyüb Bahariye 
Topkapı 
^İDşaray 
Şelızadebaşı 
Zeytinburnu 

Sular idaresi 
İspirto inkisarı 
Bomonti fabrikası 
Tramvay şirketi 
Şeyrisefain 
Evkaf 
Emniyet sandığı 
Kmacıyan 
Evkaf 
Bıktım şirketi 
Sanayi okulu 
Emniyet sandığı 
Yusuf Ziya 
Tütün inhisarı 
Telefon idaresi 
Sular idaresi 
QeneraJ Süreyya 

AJımed Hilmi 

Hava kurumu 
Mehmed mahdumlan 
Atf 
Tramyay şirketi 
M. Münir 
Hacı Emin 

142 Yedikule Şark şimendiferleri 

143 
144 

Peshane 
Ayvansaray 

Sanayi maadin bankası 
Kozmeto 

Senelik kira Müdd 

0,25 
1 
0,25 
1 
0,25 

100 
24 

180 
18 
0,50 
0,50 
0,50 
1,50 

I4ıa 

Şifahî muvafakat 
1 
0,25 

ite 
* 

83 No. lı abonman 
müracaatı 

6 

10 
1 
0&O 
1 

«8 

Lira 

> 
» 
f 
* 
» 

Abonman senedine 
müracaatı 

151 numaralı abonman 
senedine müracaati 

Sahib değişm esimuka-
vele yok 

0,25 
o,ıo 

Dira 
» 

2Ş 
25 
25 
60 
25 
34 
5 

20 
H 
25 
30 
3 

25 

sene 
» 
> 
* 
» 
» 
> 
> 
>, 
» 
w 

senede 
sene 

Müddeti ga 
İmtiyaz son 
25 sene 

MHiddeti ga 

5 

25 
2 5 

58 

sened 

sene 
» 
> 

İmtiyaz aon 
47 sene 

Gayri mua 

Müddeti ga 
25 
3 

sene 
sened 
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W 
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Posta No. 

145 

146 

147 
±ââ 
.14? 
150 
151 
152 
153 
154 
155 
156 
157 
158 
25? 
160 
161 

162 
163 
;İ64 
167 
169 
170 
171 
173 
174 
175 
177 
178 

sı . Mevkii 

Unkapanı 

Cibali 

İstanbul 
4/ 

Kazlıçeşme 
Bahariye Eyüb 
Bayazıd 
Eyüb 
Azapkapı 
Balat 
Kazlıçeşme 
Bakırköy 
Yedikule 
Ahırkapı 
Cerrahpaşa 
Bayazıd 
Bakır köy 

» 
» 
» 

Fatih 
Kumkapı 
Samatya 
Bakırköy 
Topçular. 
Bakırköy 
Yedikule 
Kamız * 
Tütün gümrüğü 

Sahibi 

îş. bankası ...... 

D. Korpi 

Darphane. 
Üniversite 
R. Arraan-
Tıığjaeı Hasan 
Ali Haydar ve Süleyman 
Evkaf 
Abdullah değirmeni.. 
Değirmenciyan Birad. 
Bohor Menda 
Mensucat fabrikası 
Rum hastanesi 
îzak Beykan 
Belediye „._ 
Karamursal fabrikası 

Senelik kira 

Abonman senedine 
müraeaati No. 222 

- . , » • ' -

> 
0,25 
0,50 
Aio 
i OiŞO 

» • - , ; -

, » 
Lira 

» 
» 
* 
* 

Tahliyeye mecburuz 
0,10 
0,10 
0,25 
0,10 

'"'i 
1,25 
0,50 

Hükümeti mahalliye tarafından 
meecanen terkedilmiştir* 
Şark şimendiferleri 
Ermeni kilisesi 
Sanayi Maadin bankası 
Evkaf ' 
Bay Kleman 
Apostol ve Yani 
Çimento fabrikası 
Gfalib ve Hüseyin 
Tımarhane 
Kavukyan 
Receb 
A. Said 

1,25 
2,5Q 
0,25 

24 
2,50 

25 
0,50 
0,25 
0,25 
0,50 
5 

Lira 
» 

.*.>. 
. - - • ' > 

> • 

» 
• • . - - : * ' : . • 

> 
> 
> 
» 

. » 

. > 
» 
» 
» 
> 

- > 
40 sene için 0,50 lira 

Müdd 

.-. . , . •. ' : 
Müddeti ga 

No. 18 
> 

İmtiyaz son 
25 sene 

İmtiyaz son 
5 senede 

45 sene 
Yeni yer a 
20 sene 
Û Y 
3 » 

72 % 
5 senede 

25 sene 
15, » 

5 senede 
25 "sene 
25 » 
39 sene 
20 sene d 
25 sene 
25 » 
Defaten im 

» 
25 sene 
4Q > 
25 % 



Posta No. sı Mevkii Sahibii Senelik 

179 
İ80 
181 
182 
183 
184 
186 
188 
(89 
W) 
191 
193 
194 
195 
ıö$ 
198 
200 
203 
204 
208 
220 
211 
212 
213 
214 
219 
220 
211 
212 
2l3 
214 

Bakırköy 
* 

Yedikule 
Yeşilköy 
Eminönü 
İstanbul Alemdar 
Möllagürani 
Silihtar 
Möllagürani ...... 
Gedikpaşa 
Yedikule 

» 
Ayyansaray 
Fener caddesi 
Beyazıd 
Sirkeci amban' caddesi 
Kâğıdhâne 
Osmaniye 
Beşiktaş 
Arnavutkoy 
Ortaköy 
Halıçıoğlu 
Kurtul aş 
Sütlüce , ..•-,«•-• 
Karaağaç 
Kâğıdhane 
Hürriyet tepesi 
Jlalıcıoğlu 
Kurtuluş 
Sütlüce 
Karaağaç 

Hükümet tarafından meccanen 
Türk Kireç ve çimento fabrikası 0,50 
îç Amram 
Gramofon şirketi 
Rıhtım şirketi .'.., :..,....,..-.. 
Şon Posta 
Samih Salih 
Lâstik fabrikası. . . 
t Ziya 
Tevfik ve izzet 
Aspasya Manbl 
Gaz şirketi 
Nuri 
A. Fazlı 
Üniversite 
Gazete ve matbaacılık şirketi 
Sular idaresi 
Posta.ve telgraf 
Bay Niaci 
Robert Kolej 
Perkin 

Tel çivi şirketi Ltd. 
Kurtuluş kilisesi 
Belediye 
..'.,..». J 
İhtiyar meclisi 

» * ...; 
Tel çivi şirketi Ltd. 
Kurtuluş kilisesi 
Belediye 

» 

6 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
0,50 
5 

11 
1 
ı 
1 

15 
15 
0,25 
0,50 
5 
1 

15 
i.,.. 
0,10 
0,25 
0,10 
* 

20 
1 

.0,10 
0^5 
1,10 

Müdd 

25 şene 
25 » 
25 » 
25 > 
20 » 
imtiyaz son 
25 sene 
25 ....*. 
60 "» 
25 > 
tmtiyaz son 
25 sene v 
25 '•» 
imtiyaz son 
15 sene 
10 senede 
5 senede 
5 sene 

25 » 
25 » 
İC » , 
67 » 
$5 t-
70 » 
imtiyaz son 

» » 
10 sene 
6 7 » 
35 > r 
70 » 



Posta No. sı Mevkii Sahibii Senelik kira Mjüdd 

S 

219 
220 
221 
m 
225 
228 \ 
228/C } 
230 
231 
232 
233 

"235 
236 
238 
239 
240 
24S 
244 
248 
301 

502 
511 
512 
513 
514 

515 
518 
524 
530 
540 

Kâgıdhane 
Hürriyet tepesi 

ICecidiyekoy 
> 

Feri<3fye 
Sarıyer Büyükdere 

ŞîşB 
Takmm Şehid Muhtar. 
Mertebani 
Taksini 
Karaağaç 
Bomonti 
Feriköy 
Kasımpaşa 
Ahidei Hürriyet 
Bomonti 
Beşiktaş 
Beyoğlu 
Eyüb 

Kacjıkcıy, Bahariye 
Kuzguncuk 
Çengelköy 
Selimiye 
Kadıköy Sen Jozef mek
tebi 
Haydarpaşa 
Çengelköy 
Kısıklı 
Paşaliman 
Kadıköy 

İhtiyar meclisi 
t > 

Bayan keman 
HaJil Hasan 
Rafael 
Kibrit inhisarı 

Dapei 
®aMk şirketi 
Şatie 
Belediye 
Matra fabrikası 
Sular idaresi 
A. Kayalı 
Havuzlar idaresi 
Zekî Şmnan 
Sadede 
Sokony Vakum 
Ali Kenan 
Mustafa 

5 
20 m 

250 
W 
Q,50 
0,50 m 

10 
eo 

9,50 
1 
0,50 
1 , -
ı,-
i*** 
î , -
% -

30Qr-
%,-

Lira 
» 
i 
t 
* 
t 
> 
* 
t 

• % • 

* 
* 
t . 
* 
* 
» 
* 
i 
t 
i 

îmtiyaz son 
» > 

40 
40 
25 

24 
İŞ 
32 
30 
61 
m 
58 
57 
57 
57 
57 
îmt 
20 

sene iç 
% > 

s©n© 

* 
f 
» 
* 
* 
t 
t 
» 
* 
* 
* 

iyaz şpn 
sene 

îmtiy*? son 

Anadolu cthetindeki muhavvile merkezlerinin Ura liste 

Süreyya paşa 
t . Hakkı ve şürekâsı 
Kuleli Askerî lisesi 
3 neü Kolordu 
Sen Jozef mektebi müdürlüğü 

Harbiye mektebi 
Tevfik Cenanı 
Hasan ve Hemşiresi 
Nemli Mitat 
Sen Ogü^ten kilisesi 

300 
0,50 

0,50 
0,50 

L 

Q,50 
0,50 

15 
10 
12 

T ^ 
Lira 

1 
? 

> 
> 

defaten 

2 
25 
25 
25 
25 

25 
25 
30 
10 
50 

sene 
? 
t 
* 
* 

* 
» 
» 
» 
» 



Posta No. 

546 
547 
550 
558 
573 
577 
578 

sı Mevkii 

Suadiye 
Bostancı 
Kartal 
Pendik 
Anadolu Hisarı 
Paşabahçe 

> 

Sahibii 

Hacı Emin zade Mustafa 
M. Rifat 
Anadolu Çimentosu 
Bakteriyoloji enstitüsü 
Kendir keten fabrikası 
Belediye 
îş Bankası 

Senelik kira 

23 
6 
1 
0,50 
1 

250 
1 

defaten 
» 

-> • 
> 
> 

defaten 
> 

Müd 

İmtiyaz so 
40 sene 
57 > 
İmtiyaz s 
12 sene 
İmtiyaz, s 
1993 sene 

Mevkiler Sahihleri 

B) Bina ve arsalar 

Kiracı Senelik kira 

60 lira 
Mertehani sokak No. 14. Galata 

co mağaza Satie 

| K a * * * Çanağa Be,ediye . , 
8 ta sokak No. 9 bina. Apostol Doster Satie ve ondan Elek. Ş. 1 500 » 

Elek. No. 232 muhavvile 
merkezi 

30 sen 

tN9 

Mühürdar caddesi 73 - 75 No.lı 
ev (büro) Bodui 
Kadıköy Caferağa Mühürdar 
No. 31 arsa (depo) Eczacı Nail 
Kadıköy Mühürdar No. 26 (ar
sa) Bayan Naciye 
Büyükada Kozalak sokak ev No. 
3 (montör ikameti) Bayan Anik 
Beyoğlu Erkânıharb sokak No. 
13 mağa. Bayan Mahmud 
Cumhuriyet meydanı No. 9 da 
1/2 mağaza Bay îzzet Hasan 

Elektrik Şir. 1 200 

120 

96 

300 

330 

2 800 

lira 

» 

» 

» 

» 

' » 

3 sene 

3 sene 

2 sene 

3 sene 

1 sene 

1 sene 

3 sene 
(3 sene peşin) (3 er 

1 nci 
2 nci 



O) Devlet demiryollarmdan geçen kablo ve havaî hatlarm kira 

9»-f 430 kilometrede geçiş (BostaikCi) 
^uadiyede > 7+78& kilometrede ve Yel-
dejjhmenincle Ö+975 kilometrede (107 
m. 20 kanıştan) 
Feneryoln ve Pendik arasmda (180 m. 
20 kanıştan) 
t^ımıstâr (Kartal) 
Knrbağkderede (Km. 1+420) 
Maltepede (Km. 14+125) 

^ Pendikte (Km» 24+7014) -
3 Km. 19.195 - 20.237 (54 m. 20 kanıştan) 
İQ Km. 2+644, 3+411, 1+213, 3+780 
«3 (Haydarpaşa :* Ankara hattı) 

Senelik tara 

Senede 5 lira 

Tarihinde tediye 
edilmiştir 

8/1/1938 

H a l a 

15/ 

Senede 21,40 lira 

» 36.— » 
> 5.— «» 
> 7.— » 
> 18.40 »*-- Û: 
> 5.— » 
» 10,80 » 
» 22.— » 

» 

» 
29/1/1938 
5/3/1938 

» 
11/10/1937 
10/1/1938 

22/ 
18/ 

30/ 
- 26/ 

17/ 
19/ 



— 33 — 
3 $ Ankara: 23 mayıs 1938 

îstanbulda 
Türk Anonkn Elektrik Şiı?ketine 

Hükümete ve Şirkete aid mebaliğ hesablannm sureti tanzimine mütedair bu günkü tarihli mektubu
nuzu alıb münderioatı ile mutabık bulunduğumu beyan eylerim. 

Nafıa vekili 
İmza: A. Çetirikaya 

Telefonlar 

U 

i. 

(Abonman, Posta, Fabrika) 

Müteahhid K. tarihî 
Meblâğ 1937 

Müddet Lira Masraf Lira 

Metro Han 
Beyazid 
Silihtar 
K. Köy Abonman 
K. Köy mühürdar 
Ayaz Paşa 
Taksim 
Üsküdar 
Büyükada 
Bakırköy 
Yeşilköy 
Edirnekapı 
su deposu 
Yedikule P. 157 
Arnavutköy 
îstinye 
"V?aniköy 
Kandilli P. 516 
Cendere 
Tozkoparan 
Kartal 
Karaca Ahmed 
Komiserlik 
4547 
43746 

İst. Tel. T. 
> » 
> » 
» > 
> » 
> > 

Direk 
îst. Tel. T. 
» » 
> > 

Direk 
îst. Tel. T. 

» . » 
» > 
> » 
> » 
» > 
> » 
» » 
» » 
» » 

Direk 

A. Ş. 
> 
> 
> 
» 
> 

A. Ş. 
» 
» 

A. Ş. 

> 
» 
> 
> 
» 
» 
> 
> 
» 

1/1/1921 1 t 
19/11/1929 1 
4/H/1932 1 

18/11/1932 1 
7/12/1927 1 
2/5/1929 1 

23/9/1933 1 
21/6/1915 1 
1/8/1931 1 
2/8/1923 1 
7/4/1934 1 
2/5/1925 1 

21/8/1928 1 
2/5/1929 1 
1/1/1921 1 

18/2/1929 1 
8/10/1930 1 
3/1/1928 1 
1/1/1921 1 
8/10/1930 1 

10/8/1933 1 
5/11/1936 1 

sene 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 

> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
> 
> 
» 

7515,29 
328,98 

1083,96 
333,08 
326,76 
566,35 
31,43 
39,11 
35,91 
47,47 
26,55 
35,92 

35,91 
93,18 

135,18 
32,69 
27,71 
38,68 
47,18 
71,73 
35,91 
25,40 

7752,85 
1047,15 
1144,50 
1772,10 
1245,50 
922,85 
585,60 
607,90 
135,65" 
124,60 
33,35 
25,40 

25,40 
52,05 

164,85 
116,10 
25,40 
38,80 
79,90 
88,80 
25,40 

131,50 
79,26 
10,55 

16215,02 

( S. Sayısı : 274 \ 
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A. — Mühendisler 

2. - Mühendisler ve müdürler nezdinde 
1937 masrafı 

Müddet T. L. Lira 

Haşim Altan 
Gumilin 
Niego 
Karay 
Refi Türeğün 
Muzaffer Boran 
Seyfettin 
Fııad Ersan 
Nevzad 
Zeki Direk. 
Memed Ali (D.) 

B. — Müdürler ve daire müdürleri 
Lazian 22/12/1931 
Perkev 16/12/1924 
Osman Kemal • 31/12/1924 
Sami Kâzım 6/ 7/1935 
Sadi Sarç 
Dr. Nazif 

26/ 4/1923 
3 / 1/1925 

29/ 9/1925 
2/11/1930 
3 / 6/1931 
1/ 9/1937 

18/ 8/1933 
20/12/1930 
8/ 7/1932 

30/ 3/1937 
11/ 3/1936 

42,56 
32,69 
32,69 
44,16 
26,55 
25,90 
32,69 
32,69 
32,69 
25,90 
25,2? 

32,69 
32,69 
32,69 
25,22 
25,90 
25,90 

Yekûn L. 
Mülâhazat : 14/5/1938 Metro handa altıncı kat 

ta Başmüfettişlik namına ayrı numaralı bir telefon 
konduruldu. 

75,40 
43,50 
56,80 
42,10 
39,55 

105,70 
53,40 
7 7 , -
63,20 
51,26 
55,25 

25,40 
26,11 
25,40 

293,12 
25,40 
26,14 

1 136,71 

Mülâhazat 

65,90 

iş 

Metro han lokan
tası 
Silihtar 
Taksim sergi 
Ayazpaşa 
Beyazid 
îstinye 
Arnavutköy 
Tozkoparan 

Kadıköy Abonman 

Mühürdar 
Vaniköy 

Müteahhia 

îst. Sular tdar. 

» T. A. Su Şirk. 
» Su idaresi 
» T. A. Su Şirk. 
» » » 
» » » 
» » » 
»- » » 

Üsküdar ve Ka
dıköy T. A. Su 
Şirketi 

» » » 
» » > 

Sular konturatı 

Kontrat 
tarihi 

2 / 5/1936 

5 / 6/1934 
17/ 9/1931 
28/ 1/1921 

1/ 1/1921 
1 / 1/1923 

18/ 1/1923 
1 / 4/1923 

6/10/1932 
22/10/1928 
22/10/1928 

Müddet 

1 sene 

1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 
1 » 

1 sene 
1 » 
1 » 

Lira 

13,30 

2 273,55 
17,60 
60,99 
29,08 
29,08 
29,08 
29,08 

3,60 
1,80 
3,60 

Mülâhazat 

Konturatlardaki senelik 
abonman bedeli o za
manki tarifeye göredir. 
ödenen mikdar 3 ayda 
bir vasati 1 200 lira se
nelik su masarifi 4 800 
liradır. 

( S. Sayısı : 274 ) 
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Direk 
No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

34 
35 

36 

Vanikoy - Kartal hattı direkleri yerlerinin icar mukavelenamelerinin listesi 

Mahalli 

Vanik. 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
>• 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

Kartal 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 

» 

» 
» 

» 

* 

Sahibi 

Satgazel 
Emlâk ve Eytam bankas] 

» » 
» » 
> > 
» > 

* * 
» » 
> » 
» » 
» » 

Ahmed ve Mehmed 
» » » j 

Emlâk bankası 

» » 

Albay Ali Said 

» » » 
Dimitri Angel 
Salih Sabiha 

» » 
» » 

Fatime ve Nesime 
» •» » i 
» » » 

Mustafa ve Faik 
Mihale H. Hikmet 

» » » 
Millî Emlâk 

» » 
» » 
» » 
» » 

Emine ve Tahsin 

» » 
Şerafettin ve annesi 
Fethiye 

» » 

Verilen kira 
bedeli 

[ 

850.— 

50.— 

300.— 

25 

125 

140,— 

25 

59 

' 

J 70 
" 

50 

Kontrat tarihi 

1/V1930 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

16/5/1930 
» 

16/7/1930 

1/7/1930 
» 
» 
» 

1/5/1930 
» 

> 

1/5/1930 
1/11/1930 

> 

1/5/1930 

» 
1/8/1930 

» 

Kontratın sonu 

Kontratı yoktur 
1955 

> 
> 
> 
> 
» 
? 
» 
> 
> 

1974 
» 

850 liranm içinde 
dahildir. 

> 

1974 

» 
» 

1974 
» 

1974 
> 

» 
1974 
1989 

» 
Kontratı yoktur. 

1974 

» 
» 

» 

( S. Sayısı : 274). 



t>irek 
No. 

37 

38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 

63 
64 

65 
66 
67 
68 
69 
70 
71 
72 
73 

74 
75 
76 

Mahalli 

Vanik. • 

» 
» 
• » 
> 
» 
> 
» 
» 
» 

* • 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
* 
» 
> 
» 
> 
» 

» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 

- Kartal 

» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 

» 
> 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» . 
» 
» 

- — 
Sahibi 

- 5 6 -

Bay Ahmed Hiza kar
deşleri 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

ve Bay 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yusuf İzzettin 
» 
» 
> 

» 
» 
» 

Sezai 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
> 
> 
» 
> 
> 
» 
> 
> 

Bay İbrahim Rifat Ha-
sib Paşanın vereseleri 

»' > > 
Bay İbrahim Rifat Ha-
sib Paşanın vereseleri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

İsmail 

' » 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

Hakkı 
vereseleri 

» 
» 
> 

» 
» -
» 

» 
1 

» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 

Paçanın 

» 
» 
» 

Verilen kira 
bedeli 

-

1,096 

> 

-

400 

275 

. . 

105 

Kontrat tarihi 

18/7/1930 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

13/11/1929 
» 
» 
» 

16/7/1930 
» 

16/7/1930 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1/1/1930 
» 
>. 

Kontratın sohli 

1990 
> 
> 
» 
> 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

_ > 
» 
> 
> 
> 
» 

1974 
» 
» 
> 

1989 
» 

1989 
» 

1989 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» " 
» 

( S. Sayısı : 274 } 
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Direk 
No. 

77 
78 
79 
80 
81 
82 
83 
84 
85 

86 
87 
88 
89 
90 
91 
92 
93 

94 

95 
96 
97 

98 
99 

100 
101 
102 
103 
104 
105 
106 
107 
108 
109 
110 
111 
112 
113 
114 
115 
116 
117 
118 

Mahalli 

Vanik. 
» 
» 
'» 
» 
» 
» 
» 

' » 

» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 

> 

» 
» 

' » 

> 
» 
» " 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

-Kartal 
» 
» 
» 
» 
» . 
» 
» 
> 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
* 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sahibi 

Elektrik şirketi 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » ' 
» » 

Ahmed Hasan 
Hayriye varisleri Bay 
Eafet 
Emine H. Tevfik 

» » 
BayBifat 

» » 
> > 

Bay Atıf 
» > 

Memed Pehlivan, Ahmed 
ve Mustafa 
Ahmed Pehlivan ve Mus
tafa 

» » » 
» » » 

Bay Hayri ve kız kar
deşi 
Bay Mehmed eski aza 
İbrahim Emin 
İmam oğulları İbrahim 
Mahmud ve Mustafa 
Şodrali Ali ağa 
Yüzbaşı Mustafa 

Derinceli Hüseyin 
Ömer Sezai 
Dr. Esad paşa 

» » 
» » 
» » V 
» » 
> > 

Bay Ali Rafat 
Darıcalı Hüseyin ) 

» » j 
Çiftçi Hayreddin 

» » 
» » 

( S. SayL 

Verilen kirst 
bedeli 

i 

I 
1 
) 

25 

25 
50 

50 

) . " . 

40 

75 

80 
25 
25 
45 
12,50 
25 
75 
— 
25 
25 

186 

25 
75 

125 

3i : 274 \ 

Kontrat tarihi 

Konturatı yoktur. 

3/5/1929 

1/5/1930 
4/12/1929 

» 
18/7/1930 

» 
» 

17/11/1929 
» 

1/11/1929 

1/11/1929 
» 
> 

1/11/1929 
» 
» 
» 

1/5/1930 
1/9/1930 

14/1/1930 

1/5/1930 
l/ll/1929 r 

18/7/1930 
> 
» 
» 
» 
» 

1/11/1929 
1/5/1930 

» 
1/11/1930 

» 
> 

Kontratın sonu 

1 

/ 
1989 

1974 
1989 

» 
1989 

» 
» 
» 
> 

• 
» 

» 
» 
» 

1989 
> 
> 
» 

1974 
1989 

» 

1974 
1989 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

1974 
» 

1989 
> 
> 
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— 40 
Direk 
No. 

208, 
209 
210 
211 
212 
212 
213 
214 
215 
216 

217 
218 
219 
220 
221 
222 
223 

224 
225 
226 
227 
228 
229 
230 
231 
232 
233 
234 
235 
236 

. 237 
238 
239 
240 
241 
242 
243 
244 
245 
246 
247 
248 
249 
250 

-
Mahalli 

Vanik. 
» 
» ' 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
> 

» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

1 » 

» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

- Kartal 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
> 

» 
> 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 

» 
> 
» 
> 
» 
> 

Sahibi 

Başı Büyük Otlaki 
» » > 
» » » 

Başı Büyük Otlaki 
» » » 
> > » 
» > > 

Ali Galib v. No. 251-2-3 
Hamid İbrahim 
Mediha (sabık Samuel 
Levi) 

» » 
> » 
» » 
* , » 
» » 
» > 

(Mediha (Sabık Samuel 
Levi) 

» > 
> > 
» » 

Hacı Kosanm Mustafa 
> > » 

Albay Mehmed Tevfik 
»' » > 

Salihoğlu Aziz 
Hacı Ahmed Nuri 
Hacı Hüseyin David 
Hacı Serdar Hasan 

•» » * 

Ali Ekber 
> » 
» •» 

Şevket Hüseyin 
Kunduracı îkbal 
Hacı Serdar Hasan 
» > » 

Mübaşir Hasan 
Azizoğlu Kâzım 
Kunduracı Yusuf 
Fatma ve Saide 

» » 
Emin Ağa 

Verilen kira 
bedeli 

300 

25 

• 
275 

60 

65 
35 
25 
25 
25 

25 
40 
50 

25 
25 
65 
25 

25 

Kontrat tarihi 

18/7/1930 
> 
» 

18/7/1930 
» 
» 
» 

1/5/1930 
» 

2/Ş/1930 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

2/8/1930 
» 
> 
» 

10/9/1930 
> 

10/7/1930 
16/7/1930 
16/5/1930 
16/7/1930 

» 

10/8/1930 
16/7/1930 

» 
» 

1/6/1930 
16/7/1930 
16/7/1930 
20/7/1930 

> 
16/7/1930 

Kontratın sonu 

1974 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
> 
» 
» 

> 
> 
> 
> 

» 
» 

» 

» 
» 
> 
> 
» 

Kontratı yoktur 

1974 
»̂ 

. » 
» 
» 
» 
» 
» 
^ 
» 

( S. Sayısı : 274 y 



— 41 -
Direk 
No. 

251 
252 
253 
254 
255 
256 
257 
258 
259 
260 
261 
262 
263 
264 
265 
266 
267 
268 
269 
270 
272 
272 
273 
274 
275 
276 
277 
278 
279 

, 280 
281 
282 
283 
284 
285 
286 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
293 
294 
295 
296 

Mahalli 

Vanik. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

- Kartal 
» 
» 
» 
» 
» t 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sahibi 

Ali Galib 
» » 
» » 

Şekerci Saim 
» » 

Aziz Ağa 
Bay Cemil 

» » 
» » 
» » 

* 
Gesaryan 

» 
» 
» 

Ayşe Abla 
Süleyman Habib 

» > 
Bayan Ayşe Galib 
Hasan Zihni V. N. 274 
Pembe 

» 
Ali Kerim 
Hasan Zihni V. N. 270 
Bay Said 
Hasan Zihni V. 270-274 

» » > 
» » » 

Vafir 
Ethem 
Emline Hayriye 

> » 
Kadıköy nüfus memuru 
Salih Çavuş 
Ali Ef. Ferders 
Uzun Mehmed veresesi 
Vafir Ef. 
Arnanvil Arditti 
Pepron 
Harem ağaları 
Sıdkı 
Said Ef. 
Kartal otlağı 
Şah îsmail 
Maruke Mardiros 
Mihran 

Verilen kira 
bedeli 

125 

60 

80 

100 

> 
150 

40 
65 

25 

70 

1/25 

35 

650 

25 
25 
75 

25 
25 
35 
25 
25 
35 
30 
25 
55 
35 

25 
40 
25 

Kontrat tarihi 

1/5/1930 
. > 

» 
16/7/1930 
16/7/1930 

> 
» 
» 
» 
» 

28/5/1930 
» 
» 
» 

16/7/1930 
» 
» 

16/7/1930 

1/5/1930 
» 
» 
» 
» 

16/7/1930 
» 
» 

1/5/1930 
» 
> 
» 
> 

1/5/1930 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» 
» 

... ... ~—, 
Kontratın sonu 

1974 " 
» 
» 

' > 
» 
» 
» 
> 
» 
» 

» 
» """ 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» • 

> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
* 
» 
» 
» 
> " 
» 
» 

» 
» 
» 

( S. Sayısı ; 274 ) 



- 4 2 -
Direk 

No. 

2»T 
298 
299 
300 
301 
301 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
321 
322 
323 
324 
325 
326 
327 
328 
329 
330 
331 
332 
333 

Mahalli 

Tanik. - Kartal 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» ( » 
» > 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 
» » 

Sahibi 

İffet ve Hatice 
Artaki V. No. 312 

» 
» 

Kartal otlağı 
» » 
> » 
» » 

Şamlı Abdurrahman 
Kartal otlağı 
Feride H. 
Bay Ali 
Bay Ali V. 314-317-31!: 
Kartal otlağı 

» •» 

Artaki V. 298-99-300 
İbrahim Sıdkı 
Bay Alî V. 309/317/31^ 
Diyaman Vidavil 
Kaymakam Şerafettin 
Bay Ali V. 309 - 314 

> 
Bay Şerif Ali 
Talât 

» 
Anna Haçik 

» » 
Kartal Otlağı 

» » 
» » 
» » 
» » 
> » 

Diran Kevork 
Mardik 

> 
Kartal, Çimento 
fabrikası 
Abdülkadir Sadi 
(Kullanılmayan mahal 
1in kontratı dahildir.) 

Verilen kira 
bedeli 

40 
125 

25 

40 
!6 

' 
25 
75 

200 

25 
50 

50 

300 
• 

25 
75 

50 

Kontrat tarihi 

1/5/1930 
» 
> 
> 

* 

» 
» 
» 
» 

1/5/1930 
> 
» 
» 
» 

1/8/1930 
1/5/1930 

» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 

1/5/1930 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 

Kontratın sonu 

1974 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 

1993 

1974 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

(S. Sayış;: 274). 
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Kartal - Yakacık hattı direkleri yerlerinin icar mukavelenamelerinin listesi 

Direk 
No. 

7 
3 

. 6 
2 
3 
2 
3 
1 
3 
1 
3 
2 
1 

Mahalli 

Kartal. Yakacık 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Sahibi 

. Tevfik P. Haremi 
Ethem, İbrahim, 
İsmail Hamidiye 
Mahmud Nedim 
Muhtar Kâmil 
Ethem ve Hamidiye 
Salihoğlu Emin 
Bay Tevfik vereseleri 
Bay Emin 
Ahmedoğlu Muhdddin 
Tahsin vekili Emin 
Ömer Salih Nazıme H. 
Köy 
Beykoz 

Verilen kira 
bedeli 

150 
60 

40 
60 
40 
60 
20 
60 
20 
60 . " 
40 

120 

Kontrat tarihi 

28/6/1934 
4/8/1934 

. 11/8/1934 
28/6/1934 
23/6/1934 
28/6/1934 
26/7/1934 
12/8/1934 
28/7/1934 
28/7/1934 
28/6/1934 
28/7/1934 
14/9/1935 

Kontratın somı 

1993 
» 

» 
» 

• » 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Direk dikilmesi için Elektrik şirketile arsa sahihleri arasmda mukavele listesi 

Direk 
adedi 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

10 
15 
6 
1 
2 
1 
1 
1 

Mahalli 

Topçular kışla 
cadde. 

» » 
Edirnekapı Bay 
rampaşa 
Yedikule 
Topçular 

» 
» 

Kışla cadd. 

Topçular 
» 
» 
> 
» 
» 
» 

Fatih Takkeeiler 
Bayram paşa 
Takkeeiler 

» 
» 

Kliçük Balıklı 

Sahibi 

Gaüh 
Halit -

ErnLenâ cemjaati 
Balıklı Rum hastanesi 

Asım bin Mahmud 
Hüseyin 
Iffi&eyin 
Halil 

Hüseyin Şevki 
Sava 
Hüseyin Sadettin 
Osman paşa veresesi 
Sadettin 
Evkaf 

» 
Mezarlık mütevellisi 
Mustafa 
Yorgi Panayor 
D. Apostol 
Arnavut Hamit 
İsmail Halit 

Verilen kira 
bedeli T. L. 

25.— 
25.— 

. 30.— 
30.— 
25.— 
25.— 
25.— i 
12,50 (Y, 

hisse 
25.— 
25.— 
25.— 
50.— 
25.— 
15.— 
45.— 

1000.— 
200.— 
200.— 
200.— 
200.— 
225.— 

Kontrat 
tarihi 

5/7/1927 
12/7/1927 

1/5/1927 
15/5/1927 

10/10/1931 
21/5/1927 
21/5/1927 

arım 
6/9/1927 

21/5/1927 
29/9/1927 
21/8/1927 

3/8/1927 
1/5/1927 
1/6/1927 

1/10/1930 
4/V1934 

16/4/1934 
16/4/1934 
16İ/4/1934 
1Ş/4/1934 
24/1/1938 

Kontratın 
sonu 

1993 
1993 

1993 
1993 
1993 
1993 
1993 

1993 
1993 
1993 

< 1993 
1993 
1993 
1993 
1993 
1993 

' 1993 
1993 
1993 
1993 
1993 J 
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Elektrik şirketinin Feriköy - Kurtuluş arasındaki arsa sahiblerile direkler 

için yapılan kontratlar 

Direk 
adedi 

4 
3 

7 tel 
hava 
geçidi 

1 
6 

, Mahalli 

Kurtuluş, Çinar 
Feriköy 

» 

» 
» 

Sahibi 

Rum kilisesi 
Culia 

Simon Muhal 
Culia 
Emine 

Verilen kira bedeli 
T. L. 

100 lira 
75 » 

• - u ' 

50 ». 
25 » 

150 » 

Kontrat tarihi 

8/9/1930 
18/9/1930 

24/10/1930 
13/10/1930 
16/10/1930 

Kontratm sonu 

1993 
» 

> 
» 
» 

Silihtar - Ortaköy arasmdaM arsa sahiblerile Elektrik şirketi arasmda direkler 
için yapılan kontratlar 

Direk 
adedi 

6 

4 
8 
1 
2 

2 
4 
5 

31 

19 

Mahalli 

Ortaköy Ambar-
lıdere 

» » 
» » 

Zincirlikuyu 
Şişli Tuğlahar-
manı 
Ortaköy 
Ambarlıdere 

» 
Kâğıdhane Hür
riyet tepesi 

Zincirlikuyudan 
Silâhtara 

Sahibi 

Orhan Mitat 
> » 

Sofi Kazar 
Hasan Ahmed 

Muhtar 
Yervant Bedros 
Ali Mahir 
Hüseyin 

Kâğıthane ihtiyar 
meclisi 

Defterdarlık 

Verilen kira 
bedeli 

250 lira 
325 » 
380 » 

50 » 

225 » 
50 » 

250 » 
225 » 

30 » 
senede 

19 » 
senede 

Kontrat tarihi 

1/2/1934 
1/9/1928 

1/12/1933 
5/8/1933 

27/9/1928 
12/9/1928 
1/2/1934 

27/11/1928 . 

1/3/1928 
1/4/1928 

Kontratın sonu 

1963 
» 

1993 
» 

» 
» 

1963 
1993 

» 
» 
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Türk anonim elektrik 

şirketi 1 - 1 -1938 tarihinden evvel sipariş edilmiş olub 31 -12 -1937 tarihine 

Siparişin cinsi ve nevi 

Mücerred kablo 
Demir konsol ^ 
Çelik kablo 
Saçtan ecza dolabı 
Jömon motörü parçalan 
Motor için rezistans 
Toprak hattı dökme levha 
Kaideli küçük direk 
Bronz parçalan 
Kalaylı bakır kablo 
Benzin 
Dökme katu 

» * 
Oksijen 
İzolatör 
Çelik kablo 
Baker boru 
Dökme parça 
Dört köşe bobin teli 
Brizza halkası ve pensi 
Kaynatıcı boru 
Dökme kutu 
Akümülâtör bataryası 
Emaye levha 
Seksiyoner ve muhtelif 
Modelli dö%me rabit kutusu 
Levha ve boru kauçuk 
3 kutuplu enterüptör ve teferruatı 
A. E. G. Komple armatür 
Çimento 
Makbuz tabı 
Pön için rezistans 
Paçavra 
Ampul Set 
Palto 
Su geçmez tulüm 
Priz 60 amp. 550 wat 
Anahtar 6 amp. 
Kablo 50 m/m 
Cereyan klemensi 
Şapka 

>JCostüm 

Sipariş 
Mo. su 

3688 
1360 
1126 
3952 
3442 
1198 
1230 
2741 
1306 
1330 
6011 
370 

1505 
1566 

713 
1582 

30 
5333 
1197 
1339 
6278 
327 

1675 
1692 
1567 
1839 
1723 
1618 
1293 
1816 
5188 
387 

1361 
1838 
1424 
1528 
1614 
820 

1674 
1761 

928 
3559 

( S . Sayı 

Tarih 

8- 7-1937 
30* 9-1937 
27 - 8 -1937 
12 - 7 -1937 
25- 6-1937 
25- 8-1937 

4 - 9-1937 
18- 5-1937 
8- 3-1937 

27- 9-1937 
23 -11 -1937 
3 1 - 3-1937 

6 -11 -1937 
4 -11 -1937 
9 - 6 -1937 
6 -11 -1937 

2 1 - 1-1937 
15-10-1937 
25- 8-1937 
27- 9-1937 

9 -12 -1937 
3 1 - 3-1937 
24-11-1937 
24 -11 -1937 
21-10-1937 
22 -12 -1937 

6-12-1937 
20 -10 -1937 
17- 9-1937 
22 -12 -1937 
6 -10 -1937 
9- 4-1937 
2 -10 - 1937 

23 -12 -1937 
15-10-1937 
9 -11 -1937 

15 -11 -1937 
18- 6-1937 
22 -11 -1937 
15 .12 -1937 
12- 7-1937 
1- 7-1937 
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Müteahhid 

Y. Çizmeciyan 
Hasan Tahsin 
L. Faraci 
Y. Yarakâris 
L. Faraci 
Tarponol 
Aleksiç 
Yarman 
Demenengas 
Tarnopol 
Sokoni Vakum 
Karloti 
Karloti 
Omniom 
Tarnopol 
Paskalides 
Kazes 
Demenegas 
Tarnopol 
Koçakyan 
V. Gesar 
Demenegas 
Tarnopol 
Emaye fabrikası 
Tarnopol 
Demenegas 
L. Faraci 
A. E. G. 
Kovaks Karoli 
Yadigâroğlu 
Cumhuriyet matbaası 
A. E. G. 
Lûtfi 
Lukides 
Orosdi - Bak 
Eus eşya deposu 
Şvartz 
Tarnopol 
Tarnopol 
Tarnopol 
Eabkıoviç 
Orosdi - Bak 

Tutarı 
T. L. 

26 194,50 
1 159,97 

574,05 
875,— 

1 397,03 
556,50 

2 275, 
25 500,— 

— 
650,— 

6 510,— 
2 341,50 
2 350,— 
1 310,— 

784 — 
700,— 
546,— 
— 

1 600,— 
875,— 

6 400,— 
1 260,— 

• 1 600,-
880,— 

3 787 — 
1 780,— 

733,64 
4 055,— 

875,— 
980,— 

2 200,— 
1 6 , -

250,— 
38,— 

420,— 
2 2 , -
95,— 

8,75 
162,50 
2 1 , -

136,— 
1 920,— 



— 47 — 

kadar tutarları muhasebece mahsub edilmeyen piyasa malzemesi 
31-12-1937 

tarihine 
kadar kıs
men verilen 

T, L. 

19 130,72 
711,14 

— 
227,50 

—- , 
29, 

— 
10 500, 

1 4f2,— 
— 

1 147,— 
1 341,— 

— 
330,— 

— 
— 

3 380,— 
— 
— 
— 
955,— 

—-

— ı 

—-
— • 

— 
„ — 

—. 
— 

137,— 

336,— 

— 

113,90 
1 512,— 

t 

Mahsubu 

Yapı ambarı 
» » 

— 
işletme ambarı 

— 
îşletme ambarı 

— 
Yapı ambarı 
îşletme ambarı 

— 
îşletme ambarı 
Yapı ambarı 

— 
îşletme ambarı 

— 
_ 

îşletme ambarı 
—. 
— 
— 
— 

Yapı amban 
— 

—, 
— 
— 
—. 
— 
— 
— 

îşletme ambarı 

îşletme ambarı 

—. 

îşletme ambarı 
» » 

Bilanço 
folio 

No. 

34 
34 

— 
55 

— 
16 

— • 
34 
55 

— ' 
55 
34 

— 
55 

— 
1 

55 
— 
— 
— 
— 

34 
— • 

— 
.—. 
— 
— 
— 
—. 
— 

55 

55 

— 

55 

m 

1 - 1 -1938 
den sonra 

ödenen 
T. L. 

8 451,41 
460,22 
574,05 
647,50 

1 397,03 
593,— 

3 005,87 
10 500,— 
3 097— 

650,— 
2 526,— 
1 067,— 
1 545,— 

950 — 
738,— 
550,— 
546,— 
377,— 

1 600,— 
905,— 

6 400 — 
115,50 

1 600,— 
880,— 

3 777 
208,— 
740,49 

— 
—i-

196,— 
1 547 — 

— 

4 2 -

— 

11,90 
240,— 

Tediyesi 
icab eden 

T. L. 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

" — 
4 500 

— 
— • 

2 836 
52 

805 
30 

—. 
— 
.— 

3 700 
— 
—. 
— 

305 
— 

— 
1 572 

— 
4 055 

875 
784 
680 
16 

125 
38 
42 
22 
95 

8.75 
162,50 

2 1 , -
10,20 

168,— 

Teslim 
edilen 

— 
— 
— -

37 
— 
— 
— 
— 
— 
500 
— 
— 
— 
— ' 
• • — 

—. 
— 
— 
— 
— • 

— 
— 
— 

.— 
— 
— 
—-
— 

Teşdim 
tariM. 

— 
— • 

— 
14-1-1938 

— 
4-1-1938 

— 
— 

' ' ' -̂ ~ 
15 - 1 -1938 

— 
— 
— 
— 
— 

Mflâhaza* 

— 
— 
-r— 

— 

' 

— 
— 

— Babıyesi ibtal 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

4 - 4 -1938 
18 - 4 -1938 

edilmiştir. 
Melhuz 

— 
— 
— 
— 
— 

12 - 4 -1938 10 T.L. avaria 
12 - 4 -1938 

7 - 5 -1938 
— • 

— 
Muhtelif Tes. 

» 

— 

— 

— 

__ 
—.-

» 

— 

— 

— 

— 

~-

— 
— 
— 
— 

• — 
— • 

— 

— 

— 

— 
— • 

'(-& SavIS? ; #7#) 
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Siparişin cinsi ve nevi 

Tahakkuk hulâsalarının ciltlenmesi 
Ambar muhasebesinin aylrk vaziyeti cilt
lemesi 
831 lu matbu 

——. 
402 » » 
Masa takvimi 
Relevaj karnelerin tamiri 
Hava derecesi 

Sipariş 
No.su 

133 

292 
288 

380 
396 
107 

1452 

Tarih 

4- 5-1937 

5 -10 -1937 
1 -10 -1937 

8 -12 -1937 
21 -12 -1937 
12- 4-1937 

— 

Müteahhid 

Eftaksiyades 

Eftaksiyades 
Kâğıtçılık ve mat
baacılık 
Marifet basımevi 
Horasanciyan 
Asrî mücellithanesi 
Sosa (Kamhi) 

Tutarı 
T. L. 

9,60 

14,40 

10,50 
27,50 
82,50 

600,— 
2 , -

Yekûn 104 584,94 

Kömür 
10 ikinci teşrin tarihli kontrat mektubumuz : 

31 447 ton 0/10 luk tonu T. L. 10,87 den 
22 125 » 10/18 » » » 12,21 » 

Birinci teşrinden 31/12/1937 ye kad 
11 302 ton 0/10 luk 
7 163 » 10/18 » 

1/1/1938 den nisan 1938 nihayetine kadar ge 
7 640 ton 0/10 luk . 
3 893 » 10/18 

29 998 ton 

Bu gün kalan bakiye : 
0/10 12 505 ton 

10/18 11 069 > 

Aşağıda görüldüğü üzere eski kontrattan baki 
kurdur. 

30 mart 1938 den 30 mart 1939 a kadar kontrat : 

90 000 ilâ 100 000 ton « Marin » kömürü to 
Bu güne kadar teslim edilen : 

Nisan 1938 3 849 ton 
Mayıs » 11 604 » 
Teslimat ayda 4 000 ton ve eski kontrattan da 
Birinci kontratın teslimatı kamilen hitanı bul 
edilecektir. 
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31-12 -1937 
tarihine 

kadar kıs
men verilen 

T. L. 

— 

9 , -

* -
— 
— -
498,40 

—" 

Mahsubu 

— 

-

— 
— 
— 

îşletme ambarı 
— 

i 

Bilanço 
folio 
No. 

— 

— 

_ 
— 
__ 

16 
— 

1-1-1938 
den sonra 

ödenen 
T.li. 

— 

— -

_ 
— 
— 
102,— 

ıiec IÎTFABÎ 

icab eden 
T, L. 

9,60 

5,40 

10,50 
27,50 
82,50 
36,80 
2 , -

Teslim 
edilen 

— 

— 

— 
., — 

— 
— 

, 

T«üm 
tarihi 

— 

— 

— > 

. — 
: 

— 
*^ 

Mülâhazat 

— 

— 

— 
- — • 

— 
-— 

41 849,66 

vaziyeti 

58 039»Ö7 M 076,75 

ar gelen ; 

len : 

T. L. 122 853 
» 87 460 

T. L. 83 047 
> 47 534 

T. L. 

T. L. 
» 

T. L. 

340 894 

135 929 
135 152 

271 081 

ye kalan mikdarm tasfiyeye kadar ayda 8 000 ton olarak verileceği yseni kontratta 

nu T. L. 11,83 den 

T. h. 45 534 
» 137 275 

6 000 ton. 
duktan sonra 2 nci kontrattan kalacak bakiye geri kalan zaman ile mûtenasiben taksim 

2 1 - 5 - 1 9 3 8 
(S.Sayıs ı : 274) 
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Türk anonim elektrik şirketi (A) 1 ikinci kânun 1938 den evvel yaba 

Siparişin nevi 

Türbinler için yedek malzeme 
5 No. lı Türbine aid malzeme 

» » > 

Sayıcılar için parçalar 
Şebeke için sayıcı kutuları 
1500 geçid mücerridleri 
3 aded toz çıkarma tesisatı 

1600 muzap için sap 

I aded 620 KVA trifaze transformatör 
51 trifaze ve monofaze sayıcı ve saatler 

3000 m. arme kablo ve teferruatı 
24 transformatör 
I I > Mod. 
Transformatöre aid teferruat 

Sipariş 
No. 

6358 
6357 
6357 

Mod. 

6355 
7268 
7267 
7266 

7264 
7263 

7262 
7261 
7261 
7261 

Sipariş 
tarihi Müteahhidin ismi Ecnebi pa 

12-11-1937 A. E. G. Berlin RM. 
22-10-1937 Brown Boveri Bruxell. F.S. 
5- 1-1938 » » » > 

23 - 8 -1937 Ganz et Co. 
5 -11 -1937 Felten Guiliaume, Koln RM. 
8 -10 -1937 A. E. G. 
4 -10 -1937 Abwanne - Ausnutzu-

nu Berlin 
7265 21- 9-1937 Zettlitzer - Kaolinwer-

ker, Karlesbad 
15- 9-1937 Siemens SW. Berlin 
3 - 8-1937 Landis et, Gyr 

Cr. Tch. 
RM. 
F.S. 

29- 7-1937 Ste. İtaliana Pirelli L. İt. 
28- 7-1937 Metropolitan Vjckers Lstg. 
1- 9-1937 » » » 

26-11-1937 » » • » 

2095 kontakt saat 

1000 D. T. sayıcıları 
1277 » » 
15 enterüptör, 110 seksiyonör ve 40 mü-
cerrid 
3500 sayıcı 

7260 

7259 
7258 

7257 
7251 

9-

24-
21-

18-
16-

7 -1937 

6 -1937 
6-1937 

6 -1937 
4 -1937 

Siemens S. Werke 

Ganz et C. Budapest 
Danubia, Vienne 

A. E. G. 
Ganz 

> 
RM. 

S. Aut. ' 

RM. 

200 > 7177 21- 2-1935 A. E. G. RM. 

60 > 
J0 transformatör, 2 saat, 2 sayıcı 

7154 
7145 

16- 7-1934 
14- 6-1934 

» 
» 
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— 51 — 
ncı memleketlere verilen siparişler 

31-12-1937 1-1-1938 
Annexe. 7. 

rası tutarı 

15 839,00 
5 046,00 

504,60 

5 550,60 

3 617,50 
11,100 

8 350+50 

12 096,00 
7 119,00 
7 100,60 

370,574 
8 173,16 
6 570,00 

9,00 

14 752,16 
61 137,40 

54 410,05 

15 010,00 

12 832,15 

4 195,80 
1 102,00 

T. L. ola
rak tutarı 

8 000 

1 604 

64 
1 836 
5 600 

4 239 

533 
3 600 
2 100 

25 000 

93 000 
31 034 

6 200 
13 600 

7 619 
10 850 

6 514 

2 130 
550 

alelhesab 
verilen 

557 

29 273 

3 100 

2 791 

504 

den sonra 
Mahsubu ödenen 

Yapı 
işleri 

Yapı 
işleri 

Yapı 
işleri 
Yapı 
işleri 

Yapı 
işleri 

1 604 

64 
1 836 

4 239 

533 

143 

13 000 

1 761 

4 000 
13 567 

7 619 
3 100 

3 723 

2 130 
46 

ödenecek 
bakiye 

8 000 

5 600 

3 600 
1 400 

12 000 

93 000 

2 200 
33 

4 650 

Teslim tarihi 

15-7-1938 -

Teslim edilmiştir. 

» » 
> » 

4 - 7 ay 

Teslim edilmiştir. 

Teslim edilmiş 
5 ay 
Teslim edilmiş 48-3 gümrükte 

8 makara teslim edilmiş 2 makara ve 
teferruatı gümrükte 5 makara bek
leniyor. 

4 ilâ 6 ay 
Teslim edildi. 

660 teslim edildi. 340 gümrükte 
1275 teslim edildi. 2 bekleniyor. 

Teslim edildi. 
2000 teslim edildi, 1500 gümrükte 

Teslim edildi. 

» » 
> » 

224 073 36 225 57 365 130 483 
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Türk Anonim Elektrik Şirketi ' 

Mukavele ile Şirket hizmetine alman memurlar 

İsimler 
Mukavelenin 

tarihi. Şerait 

Bayi . Perkev 16/23/1924 

Bay Âlf anderi 

Bay Haşim Altan 19-22/5/1920 

Bay Osman Kemal Görener 28/1/1924 

Bay Benearon (S. Benar) 8/10/1913 

Bayan Grazya Rasano 15/9/1918 

Bay Mustafa Fehmi Canal 15/4/1923 

Bay Basil Dukides (Vasil D uyak) 1/7/1913 

Bay Jozef - Fua 

Bay Marko Kalvo 

Dr. İbrahim Nazif Ahyüz 

Bay Izak Anjel 

istanbul, 22 mayıs 

1/6/1915 ve 
13/10/1935 de 
yeni Şeraitler 

V5/1914 

1/1/1924 

4/5/1914 

1938 

Maaşının yekûnu 306.50 T. L, feshi ihbar müd
deti 3 ay 
Maaş 336.50 T. L. 
2 ay evvel yapılacak bir ihbar ile mukavelesi fes-
hedilebilir. 
Maaşı 860,75 T. L. 
Feshi ihbar müddeti 3 ay 
Maaşının yekûnu 750 T. L. 
Feshi ihbar müddeti 3 ay 
Maaşı 1913 de 5 T. L. 
Feshi ihbar müddeti 1 ay 
Maaşı 1918 de 16 T. L. 
Feshi ihbar müddeti 1 ay 
Maaşî 71,50 T. L. 
Meccani ikametgâh 
Feshi ihbar müddeti 1 ay 
Maaşı 1913 de 7 T. L. 
Feshi ihbar müddeti 15 gün 

Maaşı 1915 de 5 T. L. 
Feshi ihbar müddeti 1 ay ve tahsilat üzerine % 1 
komüsyon 
Maaşı 1914 de 4 T. L. 
Feshi ihbar müddeti yoktur. 
Maaşı 60 T. L. 
Feshi ihbar müddeti yoktur. 
Maaşı 5 T. L. 
Feshi ihbar müddeti 1 ay 

- . .> .« » > • « .<.... 
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S.Sayısı: 275 
Devlet demiryolları ve limanlan teşkilât ve vezaifine dair 
olan 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkında 

kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümeleri 
mazbataları (1/1096) 

T.C. 
başvekâlet • . 8-VI-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2457 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları, ve limanlan idaresi teşkilât ve vazâifine dair olan 1042 sayılı kanunun 
32 nci maddesinin tadili hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
7-VI-1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
- G. Bay ar 

1042 sayılı kanunun 32 nci maddesinin tadiline dair olan kanunun esbabı mucibesi. 

Memleketin umumî emniyet ve asayişini muhafaza ve bakasını temin vazifesile mükellef olub her 
ikisi de Dahiliye vekâletine bağlı bulunan emniyet ve jandarma teşekküllerinden jandarma kısmının. 
Devlet demiryolları ve limanları nakil vasıtalarından ötedenberi istifade edegeldiği sülüs ücretle 
seyahat ve nakliyatının ayni vazife ile aslen mükellef bulunan polise de teşmilinin: İşbu teşekkül-
lerdeki vazifenin mahiyet ve ayniyeti icabatına • istinat etmesi gibi hukukî ve meslekî ve zaten 
muhtelif sebebler tahtında muayyen hâl ve zamanlara tahsisen nakliyat tarifesindeki vaki bazı ta
dilât ile umumî yolcu ücretlerinin yüzde yetmişe kadar tenzil edilmiş olması ve Nafıa vekâletince 
yapılan tedkikat ve hesabat neticesine göre polis âmir ve memurlarının, mikdar itibarile de, bu 
kabîl nakil vasıtaları geliri üzerinde menfi bir tesir yapabilecek raddede olmadığının tesbit edilmiş 
bulunması gibi malî mülâhazalar, dolayısile Devlet demiryolları ve limanları nakil vasıtalarında, 
berrî ve bahrî ve jandarma zabitanile efradı misillu, emniyet teşkilâtı polis âmir ve memurlarının da 
sülüs ücretle seyahat etmeleri esası her iki vekâletçe muvafık görülmüş olduğundan bu hususun 
taknini için, 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesinin (İlişik kanun lâyihasında gösterildiği gibi) 
tadili cihetine gidilmiştir, 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

Esas No. 1/1096 
Karar No, 22 

13-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları idaresi teşki
lât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı kanunun 
32 nci maddesnin tadili hakkmda Dahiliye vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
7 - VI - 1938 tarihli içtimamda Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatası Hükümeti temsil eden memur
lar hazır oldukları halde tedkik ve müzakere 
olundu. 

Şifahen alınan izahattan ve esbabı mucibe-
sinden anlaşıldığı üzere memleketin emniyet 
ve asayişinin muhafazası vazifesile mükellef 
olan ve Dahiliye vekâletine bağlı bulunan po
lisin de ötedenberi jandarmada olduğu gibi 
Devlet demiryolları ve limanlan nakil vasıta
larında sülüs ücretle nakledilmeleri hususunu 
istihdaf eden kanun lâyihası esas itibarile kabul 
edilmiş ve nakil vasıtaları meyanma hava nak

liyatı da girmiş bulunduğundan maddeye «Ha
va» vasıtaları da ilâve edilmek suretile tadil 
olunmuştur. 

Kabul olunan lâyiha havalesi mucibince Büt
çe encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur.. 

Nafıa E. Reisi 
Erzincan 

A. S. îlter 
Afyon K. 
C. Ahçm 

Elâzığ 
F. Z. Çiyiltepe 

îçel 
F. Mutlu 

Samsun 
Dr. A. S ir el 

M. M. 
Kayseri 

A. H. Kalaç 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Eskişehir 

0. Işın 
İsparta 

H. özdamar 
Tokad 

Gl. 8. Ühe 

Kâtib 
Manisa 

Ankara 
E. Demirel 

Eskişehir 
A. Ozdemir 
Kastamonu 

V. hbudak 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.-M.M. 
Bütçe enenmeni 

Mazbata No. 174 
Esas Nû. 1/1096 

18 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanlan idaresi teş
kilât ve vazaif ine dair olan 1042 sayılı kanu
nun 32 nqi maddesinin tadili hakkmda olub 
Başvekâletin 8 haziran 1938 tarih ve 6/2457 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Nafıa vekili hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Devlet demiryolları ve limanları idarei 
umumiyesinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 
1042 sayılı kanunun 32 nci maddesile verilmiş 
olan salâhiyet mucibince kara, deniz ve jan
darma zabitlerile eratı Devlet demiryolları üze
rinde sülüs ücretle nakledilmektedirler. Bu 
hükümden emniyet teşkilâtı polis âmir ve me
murlarının.' dahi istifade ettirilmeleri için teklif 

olunan kanun lâyihası Nafıa encümeninin tadi
lâtı dairesinde encümenimizce de kabul olun
muştur. Şekle ve ibareye aid değişiklikle hazır
lanan kanun lâyihası müstacelen müzakere edil
mek dileğile Umumî heyetin tasvibine konul
mak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

R. V. 
İsparta 

Mükerrer», Unsal 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Mardin 

R. Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Malatya 
O. Taner A 

Ordu 
E. Yalman 

Tokad 
8. Genca 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 
Maraş 

. Tiridoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Trabzon 
Sırrı Day 

(S. Bayisi : 275 ) 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumi-
yesinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sayılı 
kanunun 32 nci maddesinin tadili hakkında ka

nun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan idarei umumiyesinin teşkilât ve vezaifine 
dair olan 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur: 

(Berrî, bahrî ve jandarma zabitan ve efradı 
askeriye ve emniyet teşkilâtı polis âmir ve me
murları nakliyatı, Nafıa, Millî Müdafaa ve Da
hiliye vekaletleri arasmda tesbit edilecek şera
it dairesinde, sülüs ücretle icra olunur. Nakli
yatı askeriye dahi bu hükme tâbidir. Ancak as
kerî müteahhidlerine aid bilûmum nakliyattan 
tam ücret alınır), 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Dahiliye, Nafıa vekilleri 
memurdur. 

T-VI-1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bay.ar 8. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

8. Arikan A, Çetinkaya Ş. kesebir 
S.Î.M.V. G.Î.V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumi
yesinin teşkilât ve vezaifine dair olan 1042 sa
yılı kanunun 32 nci maddesinin tadili hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan idarei umumiyesinin teşkilât ve vezaifine 
dair olan 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil olunmuştur. 

(Berrî, bahrî, hava ve jandarma zabitan ve 
efradı askeriye ve emniyet teşkilâtı polis âmir 
ve memurları nakliyatı, Nafıa, Millî Müdafaa ve 
Dahiliye vekâletleri arasmda tesbit edilecek şe
rait dairesinde, sülüs ücretle icra olunur. Nak
liyatı askeriye dahi bu hükme tâbidir. Ancak 
askerî müteahhidlerine aid bilûmum nakliyattan 
tam ücret alınır). 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen. 

( S. Sayısı : 275 ) 



- 5 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRlŞt 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları idarei umumiyesinin teşkilât ve vezaifine 
dair olan 1042 sayılı kanunun 32 nci maddesi 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Kara, hava, deniz ve jandarma subaylarile 
erleri ve emniyet teşkilâtı polis âmir ve memur
ları Nafıa, Millî Müdafaa ve Dahiliye vekâlet
leri arasmda tesbit edilecek şartlar dairesinde 
Devlet demiryolları üzerinde sülüs ücretle nak
lolunurlar. 

Askerî nakliyat dahi bu hükme tâbidir. An-
cak askerî müteahhidlerine aid bilûmum nakli
yattan tam ücret alınır. 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 —• Aynen. 

(S. Sayısı :â7â) 





S. Sayısı: 276 
Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülüne dair olan 
i 452 sayılı kanuna bağlı cetvelin Millî Müdafaa vekâleti 
kısmına askerî hasta bakıcı hemşirelerin ilâvesi hakkında 

kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/989) 

T. C. 
Başvekâlet • 17 - IV -1933 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1361 

Büyük Millet Meolisi Yüksek Reisliğine 

1452 sayılı kanuna bağlı (2) numaralı cetvelde gösterilen. Millî Müdafaa vekâleti memurları me-
yanına askerî hasta bakıcı hemşirelerin ilâvesi haUanda Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 21 - I I I -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştu v. 

' • - , Başvekil 
C. Bay ar 

Mucib sebebler 

Her zaman çetin ve yorucu olan askerî hayatta, hastalanmak ihtimalinin arttığı ve hastalığın iyi 
olmasında ilk önce hatıra gelen tabib kadar bakımın da şifada rolü bulunduğu inkâr edilemez. Tabibin, 
hastaları için tertib ettiği ilâcın, bu işten anlayan şefkatli ve bilgili eller tarafından verilmesi ve 
tıbbî tavsiyelerinin gereği gibi yapılması şifayı tezleştirir. Tabib ne kadar iyi bir mütehassıs olsa, 
vazifesinden ayrıldıktan sonra verdiği direktife göre hastalarına iyi bakılmazsa alınacak randı
man eksik olur; hastaları askerî talim ve terbiyelerine bir ayak evvel yetiştirmek mümkün olmaz. 

Kurulacak bir teşkil ile bu eksik kapatılabilecektir Çünkü, bu gün askerî hastanelerimizde ça
lıştırılan hemşireler, meslekî bir talim ve tedris görmeden, nafakalarını temin etmek için bu işe 
giren ve istediği zaman vazifesini kolayca terkedebilen serbest kimseler olduklarından, hasta ba
kımında aksaklıklar görülmektedir. 

Bu çığırda Kızılay cemiyeti tarafından açılan hasta bakıcı okulundan yetişen hemşirelerden 
istifade hatıra gelirse de bunların bağlantıları dolayısile askerî hastanelerimizde istifadeye im
kân yoktur. Bu mahzur' bertaraf edilse bile bu okulun kadro ve teşkilâtı ancak sivil ihtiyaçlarına 
tekabül etmektedir. Pratik bir örnek olan -hasta bakıcı hemşire okuluna, en aşağı orta okul me
zunlarından istekli bayanlar alınmakta, bunlara okulda bedava yemek, üstbaş, yatak ve ayrıca 
okuma müddetince ayda 5 lira ücret verilmektedir. Burada 3 yıl nazarî ve amelî tedrisata tâbi tutulan 
okurlar; okulu bitirdikleri zaman Sıhhat ve İçtimaî muavenet bakanlığının göstereceği yerde 5 yıl 
çalışmak mecburiyetindelirler. Bu hemşireler bir memurun bütün haklarından istifade etmekte
dirler. Kendilerine gerek okur iken ve gereksememur bulundukları vakit içeri ve dışarı elbisele
ri ve çamaşırları parasız veriliyor, ilk mezunlar 14 lira aslî maaş alıyor, becerikli ve işe yarar gö
rülenler üç yılda bir terfi ettirilerek aslî maaşları 16 - 20 liraya kadar çıkarılıyor. 25 yıl hizmet 
edenler bir memur gibi tekaüdlüğünû isteyebiliyor ve tekaüd maaşını almağa hak kazanıyor. Bu 
hemşireler istihdamları müddetince maaşlarının % 10 nu hasta bakici hemşireler yurduna verdik-



lerinden, geçici bir hastalığa yakalandıkları zaman, veya işten çıkarılıb başka bir işe verilinceye k'i 
dar geçen bekleme müddeti esnasında, veyahud ihtiyarlıklarında bu yurdda kalmağa hak kazan
maktadırlar. 

Yukarıda arzolunan mucib sebebler dolayısile ve Kızılay hasta bakıcı hemşire okulunun esasları
na uygun olarak, Gülhane tatbikat okulunda (Hasta bakıcı hemşireler okulu) açılması zarurî görül
müştür. açılması düşünülen okul 3 sınıflı olacaktır. Tedrisat ve tatbikat, Gülhane tatbikat oku
lunda görüleceği için bu hususta ayrıca masraf etmeğe hacet kalmayacaktır. Yalnız, bu okurların 
gerek mektebde tahsilde bulundukları müddetçe ve gerekse mektebden çıkıb da Devlet hizmetinde 
bulundukları esnada daima hastalar ve mikroplarla temas haltnde bulundukları nazarı itibare alına
rak kuvvetli bir gıda ile beslenmelerini temin için, bunların Tıbbiye okul talebesine kıyasen iaşe
lerini temin edecek bir kanun lâyihasının kabulü, ileride lüzum görüldüğü zaman arttırılmak ve 
şimdilik ordumuzun 12 yılda hemşire ihtiyacını temin etmek ve mahrut esasma uygun olmak üzere 
beher sınıf 35 şer kişi olarak 105 hasta bakıcı hemşire okulu okurunun kadroya idhali, 357 sayılı 
kanunda mekteblerin altına (Hasta bakıcı hemşire okulu) kaydini koyub hizasına birinci sınıf 120, 
ikinci sınıf 130, üçüncü sınıf 150 kuruş aslî maaş sözünü yazmak ve 1452 sayılı Devlet memurları 
kanununa bağlı cetvelin M. M. vekâletine aid kısmma da ufak bir ek yaparak bunları bir çerçeve 
içine almak kâfi gelecektir. Bundan başka bunların gerek okulda, gerekse okulu bitirdikten 

sonra hizmette bulundukları müddet zarfında giyecekleri çamaşır, elbise ve sair teçhizatlarının KIZT-
layın açtığı'hasta bakıcı hemşireler okulunda olduğu gibi, Devlet, tarafından temini için ayrıca 
bir kanun tanzimi icab etmektedir. Bu okula gireceklerin tâbi olacakları öbür şartlardan başka, en 
aşağı 5 yıl mecburî hizmet edeceklerini ve (Kızılay hemşireler yurdu) na bağlı kalacaklarına dair 
bağlantıya sokulacaklardır. Bu okul mezunu hemşireler, askerî hastanelerimizde çalışmaya başla
yınca sivil teşkillerdeki benzerleri gibi memur haklarına malik olmaları ve ilk memuriyetlerinde 14 
lira aslî maaş almaları ve liyakatlerile alacakları sicillere göre 3 yılda bir terfi ettirilerek aslî ma
aşlarının 16 liraya, daha sonra 17,5 ve 20 liraya .'kadar çıkarılması, hastalıklarında askerî hastane
lerinde tedavi edilmeleri, maluliyetlerinde veya 25 yıllık hizmetlerinin sonunda istekli bulunduk
ları vakit tekaüd edilmeleri, kendilerine tekaüd maaşı bağlanması ve. nihayet orduda hasta bakıcı 
hemşireliğin müstakil bir meslek ve memuriyet olarak, kabulü, askerî hastanelerimizde iyi bakımın 
temini ve ölüm sayısmı azaltması ve fennî çalışma bakımından çok gerekli ve zaruridir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B. M, M. 
M. M, Enenmem 4 - V - 19dB 
Esas No. İ/989 • 
Karar No. 40 

Yüksek Başkanlığa 

1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelde Hastabakıcı okulundan yetişib askerî sıhhat 
gösterilen Millî Müdafaa vekâleti memurları me- müesseselerinde istihdam olunacak hemşireleı» 
yanına askerî hastabakıcı hemşirelerin ilâvesi verilecek maaş hakkında Hükümetin, esbabı 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan- mucibesi yerinde görülmüş-: ise de bunların a»*-
ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzjr kerî sıhhat müesseselerindeki hizmetlerinin yo* 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile ruçu ve yıpratıcı olması ve tahsil derecelerinin» 
birlikte sunulduğuna dair olup Encümenimize lise hakkını haiz birinci derece orta okulu olması: 
verilen Başvekâletin 7 nisan 1938 tarihli ve ve ilk memuriyetin 1452,sayılı.kanunun 7»nei-
6/1361 sayılı tezkeresi ve bağlı kanuni lâyihası, maddesine göre on beşine! dereceden başlaması» 
Millî Müdafaa vekilüe Sıhhat ve istimal muaye- ve bunlardan vazifeye bağlılıkları ve meslekti eh« 
net vekilinin huzurile okundu ve görüşüldü-: liyet ve dirayetleri musaddâk olanların terfih's 

(S, Sayısı : 2.76) 



hususu düşünülerek üç sene asgarî müddeti dol
duranların 14, 13, 12 ve 11 nci dereceye kadar 
yükseltilmesi Encümenimizce muvafık görülül) 
lâyihanın başlığile birinci maddede tadilât yapı
larak kanun lâyihası Encümenimizce kabul edil
miş ve Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur. 
M M. E. Reisi M. M. Kâtib 

Diyarbakır Erzurum Samsun 
K. Sevüktekin Ş. Koçak 

Balıkesir 
C, Eaener 

Â. 

Muğla 
N. Tuna 

Tokatf 
M. Konay 

Bilecik Elâzığ 
8. Bozaük Ahmed Soffet Ohkay 

fir\ M. $. EM H. R. fankuİ 

Sinob Tekirdağ 
Ğ. K. încedayt R. Apak 

Asım Vs 

Bütçe encümeni nTa"zbatasl 

T. m M. M. 
Bütçe encüitfem 
Mazbata No. 173 

Esas No. l/m 
Yüksek Reisliğe 

fğ-ff. 1938 

1452 sayılı kanuna bağlı 2- numaralı cetvelin 
Millî Müdafaa vekâleti kısmma askerî hastaba
kıcı hemşirelerin ilâvesi htfkkinda olûb Baş
vekâletin 7 - IV - 1938 tarih ve 6/1361 sayılı tez-
keresile Yüksek Reisliğe sunulan kânun lâyi
hası M. M. Encümeni mazbatasile birlikte Encü
menimize havale edilmiş olmakla Maliye vekili 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 
3433 sayılı kanun mucibince yetiştirilecek hasta
bakıcı hemşirelerin mektebi bitirdikten sonra 
dahil olacakları derece, smrf ve maaşları ile sa
yılarını tesbite aid olan bu lâyiha esas itibarile 
Encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Hemşire maaşları Hükümetçe 17 nci derece
den başlamak üzere teklif edilmişse de Millî Mü
dafaa encümenince bu derece 15 olarak tesbit 
edilmiştir. Bu nokta üezrinde Encümenimizde 
cereyan eden müzakere neticesinde Yüksek Mec
lisçe bu mektebe gireceklerin orta mekteb mezunu 

olmaları esası kabul edilmiş olması ve bunların 
mektebde üç sene meslek tahsili yapacakları da 
goz' önünde' bülu^ıdurulara^: maaşlarının 15 nci 
dereceye tekabül eden 17 buçuk liradan başla-
ma&nm müv$$İler dlada#r düpmümü^' v^ Millî 
Müdafaa en(^mMiöİri*Haz#ladtgrn4etîn EncÖm& 
nimMö de âjsneır kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî HeyetiriHasvibine^ konulmak üzere YüksW Re
isliğe sunulur. 

ReîsT\ 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Diyarbakır 
R. Bekti 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Srvas 

Remzi Çiner 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Kayseri 

N. Kerven 
Ordu 

H. Yalman 
Tokad 

S. Genca 

Kâtib 
îstaribül 
F. Öymen 
Malatya-
0. Taner 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Trabzon 
Sırrı Doy 

(&" Sayısı ^276^ 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1452 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı cetvelde gös
terilen Millî Müdafaa vekâleti memurları mey anı
na Askerî hastabakıcı hemşirelerin ilâvesi hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1452 numaralı kanuna bağlı 
cetvelin Millî Müdafaa vekâletine aid kısmma 
aşağıdaki memuriyetler, ilâve edilmiştir: 

Maaş 
Derece Memuriyetin nevi Aded Lira 

14 

15 
1.6 
17 

1 nci sınıf mektebli hastaba
kıcı hemşire 30 
2 nci smıf hemşire 70 
3 ncü smıf hemşire 110 
4 ncü smıf hemşire 150 

.20 
17,5 
16 
14 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

M 

Îk 

MADDE 3 
M. ve Maliy 

Bş. V. 
C. Boyar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
M İ V. 

S. Ar ikan 
V. ve Zr. V. 
Ş. Kesebir 

— Bu kânunun hükmünü icraya 
re vekilleri memurdur. 

21 -
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T, Rt Araş 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
V. S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 

I I I - 1938 
M. M."V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F: Ağ raiı 

G. 1. V. 
R. Tarhan 

" 'M. M. ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞ 

Askerî hastabakıcı hemşireler kadrosu hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 145k2 numaralı kanuna bağlı 
cetvelin Millî Müdafaa vekâletine aid kısmma 
aşağıdaki memuriyetler ilâve edilmiştir: 

Maaş 
Derece Memuriyetin nevi Aded Lira 

15 

14 

13 

12 

11 

5nci sınıf mektebli hastaba
kıcı hemşire 
4 ncü sınıf mektebli hastaba
kıcı hemşire 
3 ncü smıf mektebli hastaba
kıcı hemşire 
2 nci smıf mektebli hastaba
kıcı hemşire • 
1 nci sınıf mektebli hastaba
kıcı hemşire 

MADDE 2 — Ayen. 

MADDE 3 — Aynen. 

120 17,5 

100 20 

80 22 

40 25 

20 30 

(S. Sayısı : 276) 



S. Sayısı: 277 
Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 2443 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (l/l103) 

T. G. 
Başvekâlet 8 - VI - 1938 , 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı : 6/2458 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2443 numaralı teşkilât kanununa ıek olarak Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 
Heyetince 6 - VI - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci-
besile birlikte sunulmuştur. " 

Başvekil 
C. Bayar 

Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 2443 numaralı kanuna ek kanun lâyihasına -aid 
esbabı mucibe 

Madde 1 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair olan 2443 numaralı kanuna bağlı 3 
numaralı cetvelde; 4 ncü dereceden bulunan «90» liralık Sular ve Nafıa, Şirket ve müesseseleri 
umum müdürlüklerile 2799 sayılı kanuna bağlı 1 numaralı cetvelde 4 ncü dereceden bir aded «90» 
liralık Yapı işleri umum müdürlüğü kadrolarının kendilerine tahmil edilen ve vazaifin ehemmiyet 
ve kesreti ve diğer vekâletlerde bu gibi umum müdürlere 3 ncü dereceden «100» lira aylık maaş 
verilmesi dolayısile bağlı kanun lâyihasında yazılı umum müdürlük maaşlarının «100» zer liraya 
ve zat işleri ve sicil müdürlüğü maaşı, da «80» liraya iblâğ edilmiştir. 

Madde 2 — 16 - XII -1935 tarih ve 2865 numaralı kanuna merbut 1 numaralı cetvelde yazılı «70» 
lira maaşlı iki aded müşavir muavini mimar hakkında, bu kere Birinci umumî müfettişlikten alı
nan 24 - V -1938 tarih ve 3 numaralı yazıda bu mimarlara çok ihtiyaçları olduğu halde «70» lira 
maaşla bu vazifeyi ifaya mimar bulamadıkları ve binaenaleyh iki mimar kadrosundan birini kad
rodan çıkarmak suretile tasarruf edilecek tahsisatla bir fenmemuru ilâvesi teklif edilmiş ve vaki 
teklif Vekâleti acizice de muvafık görülerek iki aded «70» lira maaşlı müşavir muavinliği kaldırıla
rak mukabili % 50 fazlasına kadar ücret vermek kaydile «70» lira maaşlı bir mimarla «35» lira, 
maaşlı bir fenmemuru ilâve edilmiştir. 

Birinci madde ile 3 umum müdürün maaşlar* «90» liradan «100» liraya ve zat işleri ve sicil mü
dürlüğünün maaşı «70» liradan «80» liraya çıkarılmakla beraber mezkûr mum müdürlüklerin em
sali hasılının bir misli fazlasına kadar verilebilen ücret mikdarı % 50 ye indirilmiş olduğundan 
arada pek cüzi kalan fark için bütçemize yaniden tahsisat ilâvesine lüzum olmadığı gibi ikinci 
madde ile Birinci umumî müfettişlik Nafıa teşkilâtında yapılmakta olan değişiklik dolayısile bütçe
ye tahsisat ilâvesine de lüzum olmadığını mübeyyin işbu esbabı mucibe tanzim edildi. 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

(Esas No. 1/1103 
Karar No. 23 

13 -Yi - 1938 

Yüksek Reisliğe 

2443 sayılı teşkilât kanununa ek olarak Na
fıa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri he
yetinin 6 - VI - 1938 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve eŝ -
babı mucibe mazbatası Hükümet memurları ha
zır öldüğü halde tedkik ve müzakere olundu. 

Vekâletlerin bir kısmında aslî maaşları üçün
cü dereceden (100) olan müdürü umumilere mu
kabil Nafıa vekâletinde sular ve yapı işleri, 
-Nafıa ve şirket, müesseseler umum müdürlük-
>lem 90 lira aslî maaşlı ve dördüncü dereceden 
bulunmaktadır. 

Keza issat işleri müdürü ile birinci umum. 
müfettişlik müşavir mimarı maaşlarında da va
zifenin icabı tadil yapılması muvafık görül

müştür. Buna göre hazırlanan kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiş olduğundan havalesi mu
cibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Nafıa En. Reisi 

Erzincan 
A. Samih İlter 
Afyon K. 

Cemal Akçtn 
Elâzığ 

F. Z: Çiyiltepe 
îçel 

M. M. Kâtib 
Kayseri 

A. Hilmi Kalaç 
Afyon K. Ankara 
M. Gönenç E. Demirel 

Eskişehir Eskişehir 
A. özdemir O. Işın 

İsparta Kastamonu 
F. Mutlu H. özdamar Veled İzhudak 

Samsun Tokad 
Dr. A. Sirel Gl. S. Üke 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
encümeni 

M. No. 179 
Esas No. 1/1103 

18-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine dair 
olan 2443 sayılı kanuna ek olmak üzere hazırlanıb 
Başvekâletin 8 -VI-1938 tarih ve 6/2458 sayılı 
tezkeresi Nafıa encümeni mazbatasile birlikte en
cümenimize verilmiş olmakla Nafıa vekili hazır 
olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Teklif olunan lâyiha ile elyevm maaşları dok
sanar lira olan sular, nafıa şirket ve müessese
ler ve yapı işleri umum müdürleri maaşlarının 
yüzer liraya ve yetmiş lira maaşı olan zat işleri 

•müdürü maaşının da seksen liraya çıkarılması 
ve birinci umumî müfettişlik kadrosundan yetmiş 
lira maaşlı iki nafıa müşavir muavini indirilerek 
bunun yerine bir aded yetmiş lira maaşlı bir mi
mar ve bir aded de 35 lira maşlı fen memuru 
konulması istenilmiş olub verilen izahata göre 

bir ihtiyaç mahsulü olduğu anlaşılan bu değişik
lik encümence kabul edilmiştir. 

Şekle aid değişiklikle yeniden hazırlanan lâyi
ha müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunuldu. 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Diyarbakır 

R. Bekit 
Mardin 

R. Erten H. 
Sivas 

Remzi Çiner S 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Malatya 

0. Taner 
Ordu v 

Yalman 
Tokad 
. Genca 

Kâtib 
İstanbul 
F. öymen 

Maraş 
T. Tiridoğlu 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Trabzon. 
Sırrı D ay 

( S. Sayısı : 277 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2443 numaralı teşkilât kanununa ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve 
vazifelerine dair 2443 numaralı kanuna merbut 
3 numaralı cetvelde; 4 ncü dereceden bir aded 
(90) liralık sular umum müdürü ve ayni cet
velde yazdı 4 ncü dereceden bir aded (90) li
ralık Naf aı şirket ve müesseseleri umum müdü
rü ve 2799 numaralı kanuna merbut 1 numaralı 
cetvelde 4 ncü dereceden bir aded (90) liralık 
Yapı işleri umum müdürü ve 6 ncı derecede 
bir aded (70) lira maaşlı, zat işleri ve sicil 
müdürü kadroları kaldırılarak yerine bu kanuna 
bağlı 1 numaralı cetvel konulmuştur. 

MADDE 2 — 2865 numaralı kanuna merbut 
1 numaralı cetvelde; Birinci umumî müfettişlik 
kadrosunda yazılı (70) lira maaşlı iki aded na
fıa müşavir muavini mimarlık kadroları kaldırı
larak yerine bu kanuna bağlı 2 numaralı cetvel 
konmuştur. 

MADDE 3 — îşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — îşbu kanunun icrasma Maliye 
ve Nafıa vekilleri memurdur. 

6 - VI - 1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bay ar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

F. Ağrah 
Mf.V. Na. V. Ik. V. 

8. Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. 1. M, V. G. 1. V. ' Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarkan F. Kurdoğlu 

! BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİBİŞİ 

I Nafıa vekâleti teşkilât kadrosunda değişiklik 
J yapılmasına dair kanun lâyihası 

\ MADDE 1 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve 
| vazifelerine dair olan 2443 sayılı kanunun 28 nci 
i ve 2799 sayılı kanunun 7 nci maddelerine bağlı 
i cetvellere dahil memuriyetlerden bu kanuna 

bağlı (1) saydı cetvelde yazılı olanların derece 
ve maaşları cetvelde gösterildiği üzere değişti-

I rilmiştir. 

MADDE 2 — 2865 saydı kanunun 1 nei mad
desine bağlı cetvelin Nafıa vekâletine aid kıs
mı bu kanuna bağlı (2) saydı cetvelde gösteril
diği üzere değiştirilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

( S. Sayısı : 277 ) 
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D. 

Hükümetin teklifine bağlanan cetveller 

[1] Numaralı cetvel 

Memuriyetin nevi Aded Maaşı 

3 Sular umum müdürü [1] 
3 Nafıa şirket ve müesseseler U. 

müdürü [1] 
3 Yapı işleri umum müdürü [1] 
5 Zat işleri ve sicil müdürü 

[2] Numaralı cetvel 

6 Birinci umumî müfettişlik na
fıa mimarı [2] 

10 Birinci umumî müfettişlik na
fıa fen memuru [2] 

100 

100 
100 
80 

70 

35 

[1] Emsali hâsılının % 50 fazlasına kadar üc
retle istihdam olunabilir. 

[2] Emsali hâsılının % 50 fazlasına kadar üc
retle istihdam olunabilir. 

D. 

Bütçe encümeninin değistirişine bağlı 
cetveller 

[1] Numaralı cetvel 

Memuriyetin nevi 

3 Sular umum müdürü [1] 
3 Nafıa şirket ve müesseseler U. 

müdürü [1] 
3 Yapı işleri umum müdürü [1] 
5 Zat işleri ve sicil müdürü 

[2] Numaralı cetvel 

5 Birinci umumî müfettişlik mü
şaviri 

6 Birinci umumî müfettişlik mü
şaviri muavini 

6 Birinci umum müfettişlik na-
fia mimarı [1] 

10 Birinci umumî müfettişlik na
fıa fen memuru [1] 

5 Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri 

6 Üçüncü umumî müfettişlik mü
şaviri muavini [2] 

Aded 

1 

1 
1 
1 

Maaş 

100 

100 
100 
80 

1 
2 

1 

1 

1 

4 

80 
70 

70 

35 

80 

70 

[1] Emsali hâsılının % 50 fazlasına kadar üc
retle istihdam olunabilir. 

[2] İkisi mimar olacak 
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S. Sayısı :27& 
İstanbul elektrik" işleri1 umum müdürlüğü teşkilât ve işlet

mesi hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri' mazbataları (1/1109) 

TC. 
Ba§vekâlet 11* VI-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/2506 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İstanbul Elektrik işleri umum müdüılftğüaHİSi £e§Mlât: v«: i ş k t m e s i h a k k ı n a Nafta veMlliğıniee 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 10- VI -1938 tarihinde Yüksek M4elise! a m kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil. 
G. Bayat* 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün teşkilât ve işletmesine dair kanunun esbabı mucibesi 

Satın alınan İstanbul Elektrik şirketi tesisatı? Şirket tarafından sen^lerdenberi mukavele ve şart* 
namenin sarih hükümlerine rağmen ihmal ile idare edilmiş bulunduğundan bu tesisatta bir takna 
esaslı ıslâhatın, tadilât ve tevsiatın yapılması lâzım gelmektedir. 

ötedenberi bu Şirketin idare ve tesisatının mu rakabesile meşgul olan Hükümet gecikmeden ya
pılması lâzım gelen bütün bu işler üzerinde tam bir' vuknif "ve ihata ile vaziyeti kavramış bulun
duğundan devir alınan müessesenin Hükümet elile muvakkat bir zaman için işletilmesi suretile icab 
eden ıslâhat ve tadilâta tevessül' olunması imkân dahiline girmiş olacaktır. 

Mahallî vaziyeti, sanayii ve mebanisi en fazla inkişaf etmiş olan ve nüfusu en mütekâsif bulu
nan istanbul şehrinde elektrik enerjisi günlük hayat faaliyetinin her sahasında rol almış bulun
maktadır. Şehrin tenvirine, nakil vasıtalarının tağdiyesine, fabrikaların ve küçük sanayiin iş
lemesine lâzım gelen kudret elektrikle temin olunmaktadır. 

Bu müessese senede' (65 000.000) insan * nakle den tramvaylara (1&) milyon kilovat saafcı Y& hu-* 
susî ve sokak tenviratına (22) milyon kilovat saat, büyük- ve küçük-sanayie (53) milyom kslotfgtt 
saat tevzi etmekte olub elektrikten istifade eden abonelerin mikdarr da (112) Hne^b&MğralmUiŞsb:»;-
lunmaktadır. 

Santralın senelik istihsali (121) milyon kilovat saate çdsmıştıriBü mikdar, Tüririyede^aiMMeî hizs-
meti görmekte olan bütün elektrik santrallannm istihsal etmekte oldukları sefiseHkv enerinin dftftte? 
üçünden fazladır. 

Bu kadar mühim bir vaziyeti -bulunan bîr müessesenin millîleştirilmesinden sonra, her hangi bh* 
sakatlık ve arıza dolayrsile işletmenin bir vsya^biı kaç gün muattal kalması büyük* zarar ve nıesuâi*-
yetlerrtevlîd edebileceği gibi umumî efkârım karşı da fennî rüştünü isbat etmiş; olmak, gibi» şerefli ı 
bir dava ile yapılmış, -olan raşa keyfiyetinin-bihakkın doğurmuş olduğu büyük sevinç v« gururu* ze 
deleyecek- bir vaziyet" meydana getireceği-mülahazasile dahi bu işin normal,ve-haitt&.n©¥m&ldöffH 
üstün mütekâmil bir hale ifrağ edilinciye kadar Hükümet elile işletilmesine zaruret hissedilmiştir' 

Diğer taraftan satın alınan Şirketin hissedarla rina karşı girişilen teaahhüd çok mühim bir mikda-
ra baliğ olduğundan bu teahhüdün tamamen ifası için gereken acil tedbirlerin zamanında ve yine Hü
kümet elile en emniyetli bir şekilde alınması lüzumlu görülmüştür. 



Bn yoldaki hareketle Hükümet İstanbul halkına karşı en selâmetli ve parlak ve hizmet yapmış 
olacaktır. 

kanunun belli başlı maddelerinin tahliline gelince: 
ı Müessesenin kısa bir zamanda faaliyete geçebilmesi için Nafıa vekâletine bağlı hükmî şahsiyeti ha
iz bir Umum müdürlük halinde idare edilmesi zarurî görülmüştür. 

Umumî idare, kanun lâyihasının ikinci maddesinde de yazıldığı veçhile Şirketin tesisatı ve mevcu
datı teslim alacak ve şimdiden sonra İstanbul ve civarında elektrik tevzi işlerini deruhde ederek tesi
satın ıslahı, tanzim, tadil ve tevsii işlerile meşgul olacaktır. 

Elektrik şirketinin tatbik etmekte olduğu tarifelerle işletme ve tesise müteallik usul ve esasların 
lüzum hâsıl oldukça tebdiline Nafıa vekâleti makamı salâhiyettar kılınmış ve bu hususlar için kanun, 
kararname veya emir iktiza edeceğine göre hareket olunacağı üçüncü maddede kaydolunmuştur. 

Bu kanunla teşkil olunan İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün göreceği islerin ehemmi
yetine, müstaceliyetine ve hususiyetine bmaen ticarî usullere göre tedvir edilmesi kabul edilmiş ve 
beşinci madde buna göre tedvin edilmiştir. 

Müessesenin serian inkişafile artacağına çok ihtimal verdiğimiz varidat fazlasından ıs lalı ve tevsi 
işleri ikmâl edildikten sonra Istanbulun imarına da hisse ayrılabileceği mütalea ve ümid edilmiş ve bu 

^ftusus kanun lâyihasının (9) ncu maddesinde derpiş edilmiştir. 
, Umumî hizmetler görmekte olan hükmî şahsiyeti haiz diğer Devlet müesseselerinde olduğu gibi 

Elektrik işleri umum müdürlüğü için de (17) nci madde ile rüsum ve tekâlif muafiyeti kabul edil
miştir* x • -

Islahat ve tevsiat işlerinin beş senede bitirilebileceği tahmin edilmekte olduğundan bu müddetin 
hitamında 1580 sayılı belediyeler kanununun (157) nci maddesi mucibince tesisat ve teferruatının İs
tanbul belediyesine devri meselesi (18) nci madde ile şimdiden temin edilmiştir. 

Şirketin mukavele ve şartnamesine uygun olmayan bazı gizli ve hileli muameleleri Hükümete ih
bar edib bu ihbarları sabit görülenlere İcra Vekilleri Heyetince münasib görülecek ikramiyelerin ve
rilebilmesi için kanun lâyihasına muvakkat bir madde ilâve olunmuştur. Zira işbu ihbarlar 1905 nu
maralı kanunun çerçevesi dahiline girmemektedir. 

Nafra encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafıa encümeni 23 - VI - 1938 

Esas No. 1/1109 
Karar No. 25 

Yüksek Beisliğe 

İstanbul elektrik işleri umum müdürlüğü
nün teşkilât ve işletmesi hakkında Nafıa vekil
liğince hasırlanan ve İcra Vekilleri heyetinin 
10 - VI - 1938 tarihli içtimamda Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibe mazbatası Nafıa vekili huzurile tedkik 
ve müzakere olundu: 

İmtiyaz ve tesisatı satm alman İstanbul elek
trik şirketinin Hükümet elinden muntazaman 
işletilmesi ve Şirket zamanında ihmal edilen te
sisat ve tevsiatm yapılabilmesi gayesini hedef 
tutan, karnin lâyihası esas itibarile kabul edil
miş ve maddelerde icab eden ve encümence lü
zumlu görülen tadilât yapılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev
di Duyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Nafıa En. Reisi M. M. Kâtib 
Erzincan Kayseri 

A. Samih tlter A. H. Kalaç 
Afyon K. Afyon K. Elâzığ 
M. Gönenç Cemal Akçın F. Z. Çiyiltepe 

Eskişehir Eskişehir İçel 
O. Işın A. özdemir F. Mutlu 

İsparta Kastamonu Samsun 
H. özdamar Veled îzbudak Dr. A. Sirel 

Tokad 
Gl. 8. Üke 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 178 
Esas No. 1/1109 

18 - VI -U938 

Yüksek Reisliğe 

İstanbul Elektrik işleri umum müdürlüğünün 
teşkilât ve işletmesi hakkında olub Başvekâletin 
11 haziran 1938 tarih ve 6/2506 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Nafıa 

, encümenince tedkik edildikten sonra bu encüme
nin mazbatasile birlikte Encümenimize verilmiş 
olmakla Nafıa vekili hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu: 

Alman izahata göre lâyihanın İstanbul Elek
trik şirketinden devir alınacak olan İstanbul 
elektrik tesisatının beş sene sonra İstanbul 
belediyesine devredilmek üzere hükmî şahsiyeti 
haiz bir umum müdürlük tarafmdan idaresi 
düşünülerek bu müdürlüğün vazife ve salâhi
yetlerini tesbit eylemek maksadile sevkedildiği 
anlaşılmıştır. 

Elektrik tesisatının ıslahı, takviyesi ve bakı
mı işlerinin beş sene içinde ikmal edildikten 
sonra iyi bir halde İstanbul belediyesine teslim 
edilmesini her bakımdan uygun gören Encü
menimiz lâyihayı esas itibarile kabul eylemiş 
ve müzakereye esas ittihaz eylediği Nafıa en
cümeni metninde aşağıdaki tadilleri yap
mıştır : 

16 ncı maddede Nafıa vekâletile bu vekâ
lete bağlı idareler memurlarından İstanbul elek
trik işleri umum müdürlüğü kadrosunda istih
damlarına lüzum görülecek olanların bir müd
det maaştan mahrum olacakları nazarı itibare 
almarak bunlarm mağdur olmamalarını temin 
için bu idarede geçirecekleri müddetlerin terfi 
haklarma müessir olacağı tesbit edilmiş bulun
maktadır. Verilen izahata göre işlerin tanzimi 
lüzum ve zaruretile bu idarede Nafıa vekâletile 
bu ̂ vekâlete bağlı müesseseler memurlarından 
bazılarının da muvakkaten veya vekâleten 
istihdamlarına ihtiyaç hâsıl olacağı anlaşılmış 
olub bunu temin maksadile mezkûr maddeye ayrı 
bir fıkra eklenmiş ve bu suretle muvakkaten veya 
vekâleten mezkûr idarede çalıştırılacak olan bu 
memurların vaziyetleri de tesbit olunmuştur. 

17 nci maddede elektrik cereyanının açılması, 

kesilmesi ve anza hakkında aboneler tarafından 
Umum müdürlüğe yazı ile vukubulacak müraca
atların damga-resminden muafiyeti yazılı olub 
bu tarzı ifade bu müracaatların behemehal tahri
ren yapılması lâzım geleceği manasını vermekte 
olub verilen izahattan ise maksadm bu olmadığı, 
anlaşıldığından yazı ile müracaatm abonelerin 
ihtiyarına bağlı olduğunu tasrih maksadile mad
de metninde değişiklik yapılmıştır. Nafıa encü
meni bu madde nihayetine idarenin yapacağı is
timlâk muamelelerinde belediye istimlâk kanunu 
hükümlerinin tatbik edileceğini kaydeylemiş 
olub encümenimiz evvelâ idarenin ne gibi husus
larda istimlâk yapabileceğini tesbit eylemek ve 
ondan sonra istimlâkte tatbik olunacak usulü gös
termek maksadile bu kaydi değiştirmiş ve bu hu
susu ayrıca tanzim eylediği 18 nci maddede tes
bit eylemiş bulunmaktadır. 

Nafıa encümeni 18 nci maddesinde tesisatın 
beş sene sonra İstanbul belediyesine devredilece
ğini kaydeylemiş olub bu kaydi vazıh bulmayan 
encümenimiz hem devredilecek tarihi açık olarak 
madde metninde göstermek ve hem de bu tarih
ten sonra müessesenin devredilecek hale gele
memesi ihtimalini de derpiş ederek devir zama-
nmm tayinini İcra Vekilleri Heyetine bırakmak 
maksadile bu hükmü «Umum müdürlük uhdesin
de bulundurduğu bütün tesisat ve teferruatı ve 
mağaza mevcudlarmı 1 - 1 -1944 tarihinden ev
vel olmamak üzere İcra Vekilleri Heyeti kara-
rile İstanbul belediyesine devreder» şeklinde 19 
ncu madde olarak tesbit eylemiş bulunmaktadır. 

Bundan başka maddelerde yapılan değişiklik
ler şekle ve yazıya aiddir. 

Bu esaslar dairesinde encümenimizce yeniden 
hazırlanan lâyiha müstacelen müzakere edilmek 
dileğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Eeisliğe sunulur. 

Reis V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal B. Karadeniz F. öymen 
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îfît^İÖMIîTtN'TB^DÎFÎ 

İstanbul elektrik :%şlevi umum mMütlfyğünm 
teşkilât ve işletmesine dair kanun lâyihası 

?BdADDE 1 — numaralı kanun ile sfttrn 
•abaan İstanbul ̂ Elektrik şirketi tesisatmm idare 
;veüfl«tilmesii$iıı hükmî şahsiyeti haiz ve (îs-
^ a ^ ü l ^ k t f i k içlen umum mudürlüp) adile 
•Nafıa ̂ v4fealetine bağlı bir idare kurtdmuştmr. 

MAEÛ0E % — Bu idarenin vazifeleri : 
numaralı kanuna haglı satm.alma,mu

kavelenamesindeki .şartlara göre tesellüm mm-
melesini ̂ yapmak; 

Satm jilma _muİ6avelesintu temin .ettiği Otıak 
ve menfaatleri istifa ve tahmil ettiği .vecibe-
ieri iffttfitmek;; 

îstanbulun Rumeli. Aaadolu yakalarile ci
varında Ye .Adalarda elektrik kudreti tevzi et
mek üzere elektrik tesisatmm tanzim, islâh tev
si ve .tadiline ve işletmesine hadim bütün mua-
jnete ve teşebbüslerde »bulunmaktır. 

nüADDE 3 — ıHalen tatbik edilmekte ^lan 
{tetif eterinwe -idare ve işletme re (tesise *müteal-
Jiteaısmlîve esaalaırıniimbnıa göre'uaulü daireshı-
»3iectûdil ve i tebdiline-îSatıa vekili salahiyetlidir. 

"MADDE '4 — tJmum müdür uhdesinde hu-
'lunthtfdiigu vazife ve hizmetleri ve girişeceği ta-
ahhüdleri'Nafıa vekilinden alacağı direktif da

hilinde jfa eder. 

J/B&DDE <ö — (istanbul Elektrik î leri-umttm 
a3jüdürli|#ü) ticarî -usullere, göre işletilir. /Mua
meleleri arttırma, eksiltme ,ve-ihale ve muhase-
bei ıımumiye.kanunlarınıı v_e J#vjmı,muhasebatm 
»vizesine .tâbi j&ağildir. 

^APIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRDİ 

jsümbul,Elektrik .işleri.ummn müdürlüğünün 
teşkilât ve işletmesine dair kanun lâyihası 

men. 

.MADDE 2 
men. 

Hükümetin 1 nci maddesi ay-

Hükümetin 2 nci maddesi ay-

îMADDE 3 
nen. 

' Hükümetin 3 ncü maddesi ay-

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 5—(İstanbul elektrik işleri umum 
müdütlüğü) ticarî usullere göre işletilir. Mua
meleleri arttırma, ekâiltme ve ihale ve muhase-
bei umumiye kanunlarına ve Divanı muhaseba-
; tın'vizesine tâbi değildir. iBu idarenin memurları 
memurin, maaş ve teadül kanunları hükümlerine 
tabi delildir. 

,'(îS. Sayöi.>: M8) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEGİŞTİRİŞI 

MADDE 1 — Satm alman İstanbul elektrik 
şirketi tesisatmm idare ve işletilmesi için hükmî 
şahsiyeti haiz ve (istanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğü) adile Nafıa vekâletine bağlı bir 
idare kurulmuştur. 

MADDE 2 — Bu idarenin vazifeleri : 
Satm alma mukavelesindeki şartlara göre 

tesellüm muamelesini yapmak; 
Satm alma mukavelesinin temin ettiği hak 

ve menfaatleri istifa ve tahmil ettiği vecibeleri 
ifa etmek; 

îstanbulun Rumeli, Anadolu yakalarile civa
rında ve adalarda elektrik kudreti tevzi etmek 
üzere elektrik tesisatmm tanzim, ıslah, tevsi ve \ 
tadiline ve işletmesine hadim bütün muamele 
ve teşebbüslerde bulunmaktır. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 nuü maddesi ay-; 
nen s 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5 — İstanbul elektrik işleri umum 
müdürlüğü ticarî usullere göre işletilir. Muame
leleri arttırma, eksiltme ve ihale ve muhasebei 
umumiye kanunlarma ve Divanı muhasebatın 
vizesine tâbi değildir. 

Memurin, maaş ve Devlet memurları maa-
şatmm tevhid ve teadülü hakkındaki kanunla
rın •.hükümleri bu idare memurları hakkmda tat
bik edilmez. 
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MADDE 6 — Her takvim senesinin hitamın
dan itibaren altı ay içinde idarece usulü daire
sinde bir bilanço tertib edilerek tedkik edilmek 
üzere bir nüshası Divanı muhasebata tevdi edi
lir. 

MADDE 7 — Divanı muhasebatça bilanço 
hesabat kayidlerile tatbik ve muhtevi olduğu 
makbuzat ve sarfiyat muameleleri idarenin mev-
cud usul, nizam ve kararlarına uygun olub ol
madığı araştırılmak suretile tedkik olunur. 

Tedkikatm hitamında bilanço Divanı muha
sebattan tanzim edilecek bir raporla birlikte Bü
yük Millet Meclisine takdim olunur. 

MADDE 8 -— istanbul Elektrik şirke ünden 
alınan menkul ve gayri menkul emval, eşya, alât 
ve edevat ve sair kıymetlerin müfredat itibarile 
bir defteri tanzim olunur. Bu emvalin kıymetleri 
yekûnu ile mevcad mütedavil sermaye umum 
müdürlüğün sermayesini teşkil eder. 

MADDE 9 — Umum müdürlüğün istifa ede
ceği her türlü varidattan: 

A) İdare ve işletme ve sair bilûmum masraf
lar, 

B) Belediye hissesi, 
0) Mubayaa taksitleri karşılığı olarak Hazi

neye tevdi edilecek mebâliğ, 
D) Tecdit akçaları, 
E) Fevkalâde masraflar ile kâr ve zarar he

sabında vukuu melhuz açığın karşılığı olmak 
üzere varidatı umumiyeden yukarıdaki fıkralar
da yazılı masraflardan geri kalan safî hâsıla
tın yüzde onu nisbetindeki ihtiyat akçası, 
çıkdıktan sonra bakiyesi tesisatın islâh ve 
tevsiine sarfolunur. Islâh ve tevsiat işleri tama
men bittikten sonra kalan meblâğ istanbul şeh
rinin imarına tahsis edilmek üzere ihtiyata alı
nır. 

MADDE 10 — İşletmenin belediyeye devrine 
kadar tesisatın islâh ve tevsii için celbedilccok 
her türlü malzeme, makine, alât ve edevat ve 
kablolar gümrük resminden muaftır. 

MADDE 11 — istanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğüne aid mallar Devlet malıdır. Bun
ları çalanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçi
renler veya her ne suretle olursa olsun suiistimal 

MADDE 6 
nen. 

Na. E, 

Hükümetin 6 ncı maddesi ay-

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 9 
nen. 

Hükümetin 9 ncu maddesi ay-

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 11 
nen. 

Hükümetin 11 nci maddesi ay-
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MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay 
nen 

MADDE 9 — Umum müdürlüğün istifa ede
ceği her türlü varidattan : 

A) îdare ve işletme ve sair bilûmum mas
raflar; 

B) Belediye hissesi; 
C) Mubayaa taksitleri karşılığı olarak Hazi

neye tevdi edilecek mebaliğ; 
D) Tecdid akçeleri; 
E) Fevkalâde masraflar ile kâr ve zarar he

sabında vukuu melhuz açığm karşılığı olmak 
üzere varidatı umumiyeden yukarıdaki fıkralar
da yazılı masraflardan geri kalan safi haszlatm 
% 10 u nisbetindeki ihtiyat akçası çıktık
tan sonra bakiyesi tesisatın ıslah ve tevsiine sar-
folunur. 

Islah ve tevsiat işleri tamamen bittikten son
ra kalan mebaliğ İstanbul şehrinin imarına Hü
kümetçe tahsis edilmek üzere ihtiyata alınır. 

MADDE 10 
aynen 

Hükümetin 10 ncu maddesi 

MADDE 11 — İstanbul elektrik işleri umum 
müdürlüğüne aid mallar Devlet malı hükmün
dedir. Bunları çalanlar, ihtilas edenler, zimme
tine geçirenler veya her ne suretle olursa olsun 
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edenler Devlet mallan hakkında ika olunan bu 
gibi cürümlere terettüp eden takibat ve c 22riara 
tâbi tutulurlar. 

MADDE 12 — Umum müdür Nafıa vekilinin 
inhası üzerine müşterek -kararname ile, diğer 
memur ve müstahdemler Nafıa vekili tarafından 
tayin olunurlar. 

MADDE 13 — İstanbul Elektrik işlori u::mm 
müdürlüğünün memur ve müstahdemlerinin kad-
rosile bunlara verilecek maaş ve ücretlerin mik-
dan umum müdürün inhası ve Nafıa vekilinin 
tasvibile tesbit olunur. Ancak işletmenin ihti
yacı için umum müdür lüzumu kadar muvak
kat müstahdem kullanabilir. 

MADDE 14 — İstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğü dahilî muamelelerinde, eşhas ve nıü-
essesat ile münasebetlerinde hususî müesseseler 
ahkâm ve kaidelerine tâbidir. Memur ve müs
tahdemleri hakkmda da ayni ahkâm caridir. 
Bunlar hakkmda memurin muhakemat kanunu 
tatbik edilmez. 

MADDE 15 — istanbul elektrik işleri umum 
müdürlüğünün fennî veya idarî işlerinde çalış
tırılmak ve hizmet müddetleri azamî beş yıl ol
mak kaydı ile lüzum görülecek yabancı müte
hassısların celbine ve bunlarla mukaveleler ak
dine Nafıa vekili mezundur. 

MADDE 16 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren umum müdürlükte istihdamlarına Na
fıa vekilince lüzum görülecek maaşlı Devlet me
murlarının, işletmenin 18 nci madde mucibince 
İstanbul belediyesine devri tarihine kadar, bu 
idarede geçecek olan hizmet müddetleri yalnız 
terfi hakkma müessir olmak üzere maaşlı hiz
met müddetlerine ilâve olunur. 

Na. V. 

MADDE 12 — Hükümetin 12 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 13 — Hükümetin 13 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 14 — Hükümetin 14 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 16 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren Umum müdürlükte istihdamlarına Na
fıa vekilliğince lüzum görülecek maaşlı Devlet 
memurlarile Nafıa vekâletine bağlı idareler 
memurlarmm 18 nci madde mucibince işletme
nin istanbul belediyesine devri tarihine kadar, 
bu idarede geçecek olan ücret müddetleri yal
nız terfi haklarına müessir olmak üzere, mensub 
oldukları idareler kanunlarına göre, hizmet müd
detlerine ilâve olunur. 
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suiistimal edenler Devlet mallan hakkında ika 
olunan bu gibi cürümlere terettüb eden takibat 
ve cezalara tâbi tutulurlar. 

MADDE 12 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen 

MADDE 13 — İstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğünün memur ve müstahdemlerinin kad
rosu Nafıa vekili tarafından tesbit olunur. 

MADDE 14 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen ^ 

MADDE 16 — İstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğü kadrosunda istihdamlarına Nafıa 
vekilince lüzum görülecek maaşlı Devlet me-
murlarile Nafıa vekâletine bağlı idareler me
murlarının işletmenin İstanbul belediyesine dev
ri tarihine kadar bu idarede geçecek olan hiz
met müddetleri yalnız terfi haklarına müessir 
olmak üzere mensub oldukları idareler kanun
ları hükümlerine göre hizmet müddetlerine ilâ
ve olunur. 

Kezalik Nafıa vekâleti veya bu vekâlete bağ
lı idareler memurlarından lüzum ve zaruret gö
rülenlerin bu idarede muvakkaten veya vekâ
leten istihdamları caizdir. Bu suretle istihdam 
edilecek olanlar kadro maaşlarını mensub ol
dukları idarelerden almakla beraber muvakkat 
veya vekâlet suretile istihdam edildikleri 
müddetçe kendilerine aynca Nafıa vekâletince | 
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MADDE 17 — Umum müdürlüğün devrala
cağı gayrimenkullerin devir ve tesciline aid 
muameleler ve evrak damga resmine ve diğer 
resim ve harçlara tâbi değildir. Elektrik cere
yanının aşılması, kesilmesi veya arıza hakkında 
aboneler tarafından müdüriyeti umumiyeye ya
zı ile yapılacak müracaatlar da damga resmin
den muaftır. Umum müdürlüğün kazanç vergisi 
bu vergiye tâbi kârmm yüzde on ikisi nisbejin-
de alınır. 

MADDE 18 — Bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren beşinci takvim senesi sonunda umum 
müdürlük uhdesinde bulundurduğu bütün tesi
sat ve teferruatı ve mağaza mevcudlarmı İstan
bul belediyesine devreder. 

Bu takdirde devir tarihinden itibaren İstan
bul Elektirik şirketinin bakiye mubayaa taksit
leri karşılığı vadelerinde İstanbul belediyesince 
Hazineye yatırdır. 

MUVAKKAT MADDE — İstanbul Elektrik 
şirketinin satm alınmasından evvelki zaman 
zarfmda mukavele ve şartnamesine uygun ol-
mryan bazı muamelelerini Hükümete ihbar et
miş ve bu ihbarları sabit görülmüş olanlara İcra 
Vekilleri heyeti kararile Umum müdürlük hâ
sılatından tesviye edilmek üzere münasib görü
lecek ikramiyeler verilir. 

MADDE 19 — 
muteberdir, 

3u kanun neşri tarihinden 

Na, E. 

MADDE 17 — Umum müdürlüğün devrala
cağı gayrimenkullerin devir ve tesciline aid 
muameleler ve evrak damga resmine ve diğer 
resim ve harçlara tâbi değildir. Elektrik cer-
yanmm açılması, kesilmesi veya arıza hakkın
da aboneler tarafından Müdüriyeti umumiyeye 
yazı ile yapılacak müracaatlar da damga resmin
den muaftır. Umum müdürlüğün kazanç ver
gisi bu vergiye tâbi kârmm % 12 si nisbetinde 
alınır, idarenin yapacağı istimlâk muamelelerin
de belediye istimlâk kanunu hükümleri tatbik 
olunur. 

MADDE 18 
aynen. 

Hükümetin 18 nci maddesi 

MADDE 19 — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen. 
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tensib edilecek mikdarda yevmiye veya vekâlet 
ücreti verilir. Bu ücretler Elektrik işleri umum 
müdürlüğü bütçesinden tediye olunur. 

MADDE 17 — Umum müdürlüğün devrala
cağı gayrimenkullerin devir ve tesciline aid 
muameleler ve evrak damga resmine ve diğer 
resim ve harçlara tâbi değildir. Elektrik cereya
nının açılması, kesilmesi veya arıza hakkında 
aboneler tarafından Umum müdürlüğe yapılacak 
müracaatlar yazı ile olduğu takdirde damga 
resminden muaftır. 

Umum müdürlüğün kazanç vergisi bu vergi
ye tâbi kârmm % 12 si nisbetinde almır. 

MADDE 18 -— îstanbul Elektrik işleri umum 
müdürlüğünün deruhde ettiği hizmetlerin ifası
na muktazi arazi ve arsalarla binalar belediye
lerce yapılacak istimlâk hakkındaki kanun hü
kümlerine göre istimlâk olunur. 

MADDE 19 — Umum müdürlük uhdesinde 
bulundurduğu bütün tesisat ve teferruatı ve 
mağaza mevcudlarmı 1-1-1944 tarihinden ev
vel olmamak üzere icra Vekilleri Heyeti kara-
rile İstanbul belediyesine devreder. Bu takdirde 
devir tarihinden itibaren İstanbul Elektrik şirke
tinin bakiye mubayaa taksitleri karşılığı vade
lerinde İstanbul belediyesince Hazineye yatırılır. 

MUVAKKAT MADDE — Aynen 

MADDE 20 — Hükümetin 19 ncu maddesi 
aynen 
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MADDE 20 — Bu kanunun tatbikzna Nafıa, 

Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri memur
dur. z 

10-71-1938 
Bş. % Ad. V. M. M. V. 

C. Boyar 8. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. T. Ha. V. Ma. V. 

/—. ^ F. Ağralı 
İMÎ. V. Na. V. îk. V.. 

A. Çetmkaya Ş. kesebir 
S. Î.M.V. G . İV. Zr. V. 

Dr. H. Âlataş Bana Tarkan F. KurdoğJu 

MADDE 20 — Hükümetin 20 nd maddesi 
aynen. 
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MADJDE &İ — fcu kanunun tatbikma tcra I 
Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 279 
Yeniden yapılacak su işlerine 31 000 000 lira tahsisi ve 
bunun için gelecek senelere geçici taahhüd icrasına mezu
niyet verilmesi hakkındaki 3132 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası ve Nafia, İktısad jve Bütçe encümenleri 
mazbataları) 1/1020) 

' T.C. 
Başvekâlet 30-IV-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1829 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Su işlerine tahsis edilmek üzere 31 milyon liraya kadar istikraz akdi ve bu maksatla Türkiye Cum

huriyeti Ziraat bankası tarafından ihraç edilecek tahvilâta Hazinece kefalet edilmesi hakkındaki 3132 
sayılı kanuna ek olarak hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 21 -IV -1938 tarihli toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

Memleketin muhtelif yerlerinde yapılacak su Meri için 1937 - 1941 senelerinde (31) milyon liraya 
kadar sarfiyat icrasına 3132 sayılı kanunla mezuniyet verilmiş ve bu işlerden dolayı 1937 senesinde 
yapılacak tediyatı karşılamak üzere 3194 sayılı kanunla 4 250 000 lira tahsis edilmiş idi. 

Bu defa Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından Hükümete müracaat edilerek, 3132 sayıl* 
kanunda sayılan su işlerinin, bu kanundan sonra çıkan 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 19 neu maddesile Bankanın iştigal mevzuları arasına alınmış olmasına istinaden, 
su programının tahakkuk ettirilmesi işinin Bankaya verilmesi teklif edilmiştir. Bu teklif bilhassa 
Finansman işinin bütçe imkânlarile mukayyed kalmaması noktasından su programının daha kısa 
bir zamanda tahakkukunu kolaylaştıracağı cihetle Hükümetçe memnuniyetle kabul edilmiştir. 

Ancak, esasen bir kısmı ihale edilmiş olan bu işlerin ikmali için, Bankanın ayrıca teşkilât yap
masına mahal kalmamak ve teknik elemanlar bıkmakta çekebileceği müşkilâtı bertaraf etmek için 
3X32 sayılı kanunda yazılı su işlerinden her birinin keşif ve projelerinin hazırlanması ve ihalesüe 
tesellüm tarihine kadar fennî bakımdan idare ve murakabesinin yine Nafıa vekâletince yapılması ve 
tesellümden sonra sadece işletmenin Bankaya bırakılması muvafık görülmüştür. 

Bu suretle su işleri Bankaca Finanse edilecek, bu işlerden ikmal edilenler işletilmek üzere 
Bankaya devredilerek işletme hâsılatı Bankanın temin ettiği krediyi itfaya tahsis edilecek ve kredi 
tamamen itfa edildikten sonra tesisat Hükümete intikal, edecektir. 

Hâsılatın krediyi itfaya müsaid olmaması halinde itfa şekli ayrıca tesbit edilecektir. 'Bankama 
su işlerini ikmal için açacağı kredinin, mevcud sermayesile temin edebileceği mikdardan fazlasını kar
şılamak üzere, yine 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 22 nci maddesinin 
4 numaralı fıkrasile verilen salâhiyete müsteniden tahvil çıkarmağa lüzum görüldüğü takdirde bun
lara Hazinece kefalet edilmesi de faideli görülmüştür. 

t 



Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Esas No. 1/1020 

Karar No. 13 

13 - 7 -1938 

Yüksek Reisliğe 

Su işlerine tahsis edilmek üzere 31 000 000 
liraya kadar istikraz akdi ve bu maksadla Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından ih
raç edilecek tahvilâta Hazinece kefalet edilmesi 
hakkındaki 3132 sayılı kanuna ek olarak hazırla
nan ve îera Vekilleri Heyetinin 21 - IV - 1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe mazbata-
sile tedkik ve müzakere olundu : Encümene davet 
edilen vekâlet mümessillerinden icab eden izahat 
alındı. 

Su işleri için her sene takribe 6 000 000 
lirası sarfedilmek ve beş sene zarfında ikmal 
olunmak üzere 31 000 000 liraya kadar istikraz 
akdine 3132 sayılı kanunla Hükümete mezuni
yet verilmişti. 

Bu kanundan sonra neşredilen 3202 sayılı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunile, su 
işleri Ziraat bankasile alâkalandırılmıştır. Su 
programının daha kısa zamanda tahakkuk etti
rilmesi ve bilhassa finansman işinin bütçe im-
kânlarile mukayyed kalmayarak bankaca temin 
olunması noktai nazarı bu lâyihanın esas hatla
rından bulunmaktadır. 

Ancak su işleri için Ziraat bankasının elinde 

teknik eleman bulunmaması ve yeni baştan tesi
sat ve teşkilât yapması müşkül olduğu gibi za
ten bir kısım işlerde Nafıa vekâletince ihale 
edilmiş ve projeleri hazırlanmış olduğundan 
inşaat ve idaresinin bersabık vekâlette kalması, 
sulama ücretlerine aid tarifelerin Nafıa, Maliye 
ve Ziraat vekâletlerince müştereken tesbit olu
narak îcra Vekilleri Heyetince tasdiki muvafık 
görülmüştür. Bu esaslara göre tadilen kabul 
olunan kanun lâyihası havalesi mucibince tktı-
sad encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 
Nafıa E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Kayseri Manisa 
A. Samih llter A. H. Kalaç Osman Ercin 

Afyon K. Afyon K. Ankara 
M. Gönenç Cemal Akçın E. Demir el 

Elâzığ Eskişehir îçel 
F. Z. Çiyütepe A. Özdemir Fikri Muttu 

îçel İsparta Kars 
H. Saydam H. Özdamar Baha öngören 
Kastamonu İzmir Kastamonu 
8. Erkman 8. Epikmen V. îzbudak 

Samsun Niğde 
Dr. A. Sirel Halid Mengi 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 
Esas No. 1/1020 

Karar No. 52 
Yüksek Reisliğe 

3 -VI - 1938 

Su işlerine tahsis edilmek üzere 31 milyon 
liraya kadar istikraz akdi ve bu maksadla Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından 
çıkarılacak tahvilâta Hazinece kefalet edilmesi 
hakkındaki 3132 sayılı kanuna ek olarak hazır

lanan ve icra Vekilleri heyetinin 21 - IV - 1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve encümenimize havale buyuru! an 
kanun lâyihası encümenimizde tedkik ve müza
kere olundu. 
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Lâyihaya bağlı esbabı mucibe mündericatı-

na ve toplantıda hazır bulunan Su dairesi umum 
müdürünün verdiği izahata nazaran encümeni
miz Nafıa encümeninin noktai nazarına iltihak 
ederek işbu encümenin lâyiha üzerindeki tadi
lâtı esas itibarile kaimi etmiştir. 

Bu esasa göre Nafıa encümeninin birinci 
ve ikinci maddeleri aynen ve üçüncü maddesi 
tadilen 4 ve 5 nci maddeleri aynen ve altıncı 
maddeye iktısad kelimesinin ilâvesile tadilen 
kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

Su işlerine tahsis edilmek üzere 31 milyon 
liraya kadar istikraz akdi ve bu maksadla Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından ih
raç edilecek tahvilâta Hazinece kefalet edilmesi 
hakkında olub 3132 sayılı kanuna ek olarak ha
zırlanan ve Başvekâletin 30 nisan 1938 tarih 
ve 6/1829 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Nafıa ve İktısad encü
menlerinin mazbatalarile birlikte Encümenimize 
verilmiş olmakla Maliye vekili ile Nafıa vekâleti 
namına Su işleri umum müdürü hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu: 

Yeniden yapılacak muhtelif su işlerine 31 
milyon lira tahsisi ve bunun için gelecek sene
lere geçici taahhüd icrasına mezuniyet verilmesi 
hakkındaki 3132 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden Nalıa vekâletince 1937 • malî yı
lından itibaren mezkûr kanunda tesbit edilen 
yerlerde işe başlanılmış bulunulmaktadır. Diğer 
taraftan Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
kanununda da su işleri ile iştigal etmek banka
nın vazifeleri arasına konulmuş olduğundan Na
fıa vekâletince başlanan su işlerinin bankaya 
devri istenmiş ve işin biran evvel tahakkukunu 
temin edecek mahiyette olan bankanm bu 
müracaatı Hükümet tarafından yerinde görül
müş ise de Nafıa vekâletince bir çok mahallerde 

edilmek üzere Yüksek katınıza sunulur. 
İktısad E. R. M. M. Na. Kâtib 

İzmir Niğde Niğde 
R. Köken Dr., R. F. T alay Dr. R. F. T alay 

Zonguldak Konya Zonguldak 
H. Karabacak H. Dikmen RagjJb 

Edirne Seyhan Ankara 
Mecdi Boysan Esma Nayman A. Ulus 

Samsun Afyon Afyon 
Ali Tunalı îzzet Akosman Bere Türker 

İzmir Gazi Anteb 
Bendi Anman B. Kaleli 

ihzaratm yapılmış ve projelerin ikmal edilmiş 
olması ve eleman tedariki hususunda bankanın 
uğrayabileceği müşküller belki işin gecikmesini 
de mucib olabileceği düşünülerek inşa işinin 
tesellüme kadar vekâletçe idaresi ve tesellümden 
sonra işletme hususile finansman. keyfiyetinin 
banka tarafından temininin daha muvafık ola
cağı düşünülmüş ve işbu kanun lâyihası bu mak-
sadları temin için hazırlanmıştır. 

Nafıa encümenince işletme işinin de daimî 
ve fennî bir murakabeyi ve mütemadi tamiri ve 
icab ettikçe bir takım fennî ameliyeleri ve 
teknik bir çalışmayı istilzam etmesi ve bunun 
için de bankanın ayrı bir teşkilât yapmak 
mecburiyetinde bulunması masrafların çoğal
masını mucib olacağı neticesine varılarak iş
letmenin de Nafıa vekâletince yapılması ve 
keza su ücretlerinin Maliye vekâleti teşkilâtı va-
sıtasile ve tahsili emval kanununa tevfikan tah
silinin yine masrafları azaltmak noktasından 
bir kolaylık olacağı düşünülerek tahsil işinin 
de Maliye vekâletince ifası muvafık görülmüş ve 
yalnız işin finansmanı bankaya bırakılmak su-
retile yeniden bir metin hazırlanmıştır. 

Encümenimiz Nafıa encümeninin tadili dai
resinde esas itibarile lâyihayı kabul etmiş ise de 
bu metin üzerinde cereyan eden müzakere neti-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 18 -VI -1938 

Mazbata No. 170 
Esas No. 1/1020 

Yüksek Reisliğe 
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cesinde aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır: 

Su işlerine yeni bir şekil veren işbu kanunun 
müstakil olmasını daha münasib gören encüme
nimiz lâyihanın başlığını değiştirmiştir. 3132 sa
yılı kanunla sarfına mezuniyet verilen 31 milyon 
liraya mahsuben 1937 bütçesine 4 200 000 lira 
konulmuş ve bu mikdarm kısmı küllisi sarfedil-
miş bulunduğundan 1938 yılından itibaren ban
ka tarafından açılacak kredinin 31 milyondan 
sarf edilmeyen kısmına münhasır olması icab 
ettiğinden birinci madde bunu temin eder şekil
de yeniden yazılmıştır. 

Keza mezkûr kanunla verilen salâhiyet 
1937 - 1941 senelerine geçici mahiyette olmakla 
beraber 31 milyondan geri kalan kısmın derhal 
sarfı mümkün olmayıb sonu 1941 senesi olmak 
üzere her sene bir mikdarmın sarfı zarurî bu
lunduğundan açılacak bu kredinin de tahdidi lü
zumlu görlümüş ve işbu kredi için bankanın çı
karacağı senelik tahvil mikdarmın 7 milyon li
rayı geçmemesi esasını vazeden bir hükmün 
maddeye ilâvesini ve maddenin diğer kısmının 
da birinci maddeye uygun şekilde bulunmasını 
temin eder surette ikinci maddenin dahi yeni
den yazılması kararlaştırılmıştır. 

Üçüncü madde aynen kabul edilmiştir. Dör
düncü madde su tahsilatından işletme, daimî 
bakım, tamir ve tevsi masrafları çıktıktan sonra 

geriye kalan kısmın kredinin itfasına tahsisini 
ve bu bakiye kredinin itfasına kifayet etmediği 
takdirde Maliyece vuku bulacak tediye şeklini 
göstermektedir. Bakiyenin, kredinin itfasına 
kifayet etmemesi halinde Maliyece ödenecek 
azamî mikdarm şimdiden tesbitini encümenimiz 
faydalı görmüş ve bunun için de sulama ücret
lerinin haricinde olarak her sene Maliyece öde
necek mikdarm 3 milyon lirayı geçmiyeceği 
maddede zikredilmiş ve bu mikdar tesbit olu
nurken tahvilâtı tam bir garanti altına koya
bilmek için dahi geniş davranılmıştır. Gerek bu 
sebebden ve gerekse maksadı daha iyi ifade ey
lemek için mezkûr madde yeniden yazılmıştır. 

Bu esas dairesinde yeniden hazırlanan ka
nun lâyihası müstacelen müzakere edilmek dile-
ğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

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

M. Şeref Özkan Mükerrel Unsal B. Karadmiz 
Kâtib 

İstanbul Kırşehir • Malatya 
F. Öymen M. Seyfeli O. Taner 
Mardin Ordu Maraş 
B. Erten E. Yalman A. Tiridoğlu 
Sivas Diyarbakır Trabzon 

Remzi Çiner B. Bekit Sırrı Day 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Su işlerine tahsis edilmek üzere (31) milyon lira
ya kadar istikraz akdi ve bu maksadla Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankacı tarafından ihraç edi
lecek tahvilâta Hazinece kefalet edilmesi hakkında 

3132 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muhtelif su işleri için 3132 
sayılı kanunla sarf ma mezuniyet verilen (31) 
milyon likaya mahsuben 1938 malî yılı bidaye
tinden itibaren yapılacak tediyatm karşılığı, 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından 
kredi suretile temin olunur. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunda yazılı işlerden 
her birinin hitanımda bu işe aid alelûmum tesi
sat bankava devredilir ve hasılatı birinci mad
de mucibipce açtırılan krediyi tamamen itfa 
edinceye kadar banka tarafından işletilir. Bun
lara aid ücret tarifeleri bankanın vereceği ma
lûmata müsteniden teklifi üzerine îcra Vekil-
leti Heyetince tesbit olunur. 

MADÇE 3 — 3132 sayılı kanunda yazdı bü
tün su işlerinin ikmalinden ve tamamının ban
kaya devrinden sonra işletme muamelâtı kredi
nin kapanmasına tahsis edilebilecek hasılat te
min etmediği takdirde itfa şekli Hükümetle 
banka arasmda tesbit olunur. Kredinin itfa
sından sonra tesisat Hükümete intikal eder. 

MADÜE 4 — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Zirâat bankası kanununun 22 nci madde
sinin 4 numaralı fıkrasına göre bankanın (30) 
milyon liraya kadar çıkaracağı tahvillerin itfa
sına ve kuponlarmm tediyesine kefalet etmeğe 
Maliye vekili mezundur. 

6 — 
| NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Su işlerine tahsis edilmek üzere (31) milyon 
liraya kadar istikraz akti ve bu maksatla Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından 
ihraç edilecek tahvilâta Hazinece kefalet edil
mesi hakkında 3132 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Muhtelif su işleri için 3132 sa
yılı kanunla sarfına mezuniyet verilen (31) mil
yon liraya mahsuben 1938 malî yılı bidayetin
den itibaren yapılacak tediyatm karşılığı Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından açı
lacak kredi ile temin olunur. 

MADDE 2 — 3202 sayılı Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankası kanununun 22 nci madde
sinin dördüncü fıkrasına göre Bankanın (31) 
milyon liraya kadar çıkaracağı tahvillerin itfa
sına ve kuponlarmm tediyesine kefalet etmeğe 
Maliye vekili mezundur. 

MADDE 3 — 3132 numaralı kanunun hüküm
lerine göre inşaatı hitam bularak işletmeğe açı
lacak olan sulamaların sulama ücretlerine aid 
tarifeleri Nafıa, Maliye ve Ziraat vekâletleri ta
rafından müştereken tesbit ve îcra Vekilleri 
Heyetinin tasdikıle tatbik mevkiine konulur. 

işbu tarifeye göre Nafıa vekâleti İşletme 
idaresince tanzim ve Maliye vekâletine verilecek 
cetvellere göre sulama ücretleri mezkûr Vekâlet 
tarafından tahsili emval kanunu hükümlerine 
tevfikan tahsil ve hususî bir hesaba kaydolunur. 

MADDE 4 — Tesisatın işletilmesi, daimî 
bakımı ve tamir ve tevsii gibi işlere aid masraf
lar, her sene Nafıa vekâletince tesbit olunarak, 
yukarıki maddede yazılı hususî hesabda top
lanan paradan tesviye edilmek üzere, Maliye 
vekâletince Maliye bütçesinde açılacak sulama 
varidatı faslına irad ve Nafıa vekâleti bütçesinde 

açılacak hususî bir fasla tahsisat olarak kayid 
ve sarfolunur. işbu masraflar çıktıktan sonra 
kalan bakiye Ziraat bankası tarafından açılan 
kredinin itfaşma Maliye vekâletince tahsil olu
nur. 

İşbu bakiye kredinin itfasını temin etmediği 
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IKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞ^ŞTÎRÎŞl 

Su işlerine tahsis edilmeJc üzere (31) müyon lira
ya kadar istikraz akdi ve bu maksadla Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankaist tarafından ihraç 
edilecek tahvilâta Hazinece kefalet edilmesi hak

kında 3132 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 
desi aynen 

Nafıa encümeninin 1 nci mad-

MADDE 2 — Nafıa encümeninin 2 nci mad
desi aynen 

MADDE 3 — 3132 numaralı kanunun hüküm
lerine göre inşaatı hitam bularak işletmeğe açı
lacak olan sulamaların sulama ücretlerine aid 
tarifeleri Nafıa, Maliye ve 2iraat vekâletleri ta
rafından müştereken tesbit ve İcra Vekilleri He

yetinin tasdikile tatbik mevkiine konulur. 
*' îşbu tarifeye gpre Nafıa vekâleti işletme 

idaresince tanzim ve Maliye vekâletine verile
cek cetvellere göre sulama ücretleri mezkûr ve
kâlet tarafından tahsil olunur. Tediye etme
yenler hakkmda tahsili-emval kanunu hüküm
leri tatbik olunur. îşbu mebaliğ mezkûr vekâ
letçe hususî bir hesaba kaydolunur. 

MADDE 4 — Nafıa encümeninin 4 ncü mad
desi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Muhtelif su isleri için sarf edilecek paranın sureti 
temini hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 —- Muhtelif su işleri için 3132 sa
yılı kanunla sarfma mezuniyet verilen 31 mil
yon liradan şimdiye kadar sarfedilmeyen kısmı 
1938 malî yılı bidayetinden itibaren Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası tarafından açılacak 
kredi ile temin olunur. 

MADDE 2 — Mezkûr 31 milyon liradan 
şimdiye kadar sarfedilmeyen kısma tekabül ede
cek mikdarda banka tarafından çıkarılacak tah
villerin itfasma ve kuponlarmm tediyesine kefa
let etmeğe Maliye vekili mezundur. 

Ancak bankanm bir sene içinde çıkaracağı 
tahvil mikdan 7 milyon lirayı geçemez. 

MADDE 3 — Nafıa encümeninin 3 ncü mad
desi aynen 

MADDE 4 — Toplanan sulama ücretleri va
ridat bütçesinde sulama varidatı namile açıla
cak bir fasla varidat ve Nafıa vekâleti bütçesin
de açılacak hususî bir fasla da tahsisat kaydo
lunur. Tesisatın işletilmesi, daimî bakımı, tamir 
ve tevsii gibi işlere aid masraflar bu paradan 
ödendikten sonra geri kalan kısmı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankasınca açılan kredinin 
itfasma tahsis olunur. 

Bu bakrye, kredinin itfasmı temin etmediği 
takdirde bankaya her sene vuku bulacak tediye 
mikdan ve bu tediyenin şekli Maliye vekâletile 
banka arasmda ayrıca tesbit olunur. Ancak her 
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MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir; 

MADDE 6— Bu kanunun ahkâmmı tatbika 
îfaliye, fktısad ve Nafıa vekilleri memurte. 

2i- iv -ıı»a 
Bş. W. 

C.Bkyar 
Da.fV. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

S. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr. H. AUtaş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.t.V. 
Bana Tarhan 

M.M.V. 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
îk. V. 

Ş. KeseUr 
Zr.Vs 

F. Kurdoglu 

Na. E. 

takdirde itfa şekli Maliye vekaletile, Banka ara
sında ayrıca tesbit olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Nafıa ve Ziraat vekilleri memurdur-
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MADDE 5 — Nafıa encümeninin 5 nci mad
desi aynen 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, îktısad, Nafıa ve Ziraat yeküleri me
murdur. 

B.E. 

sene bu kredileri Ödemek üzere ayrıca Maliye 
bütçesine konacak mikdar 3 milyon lirayı geçe
mez. 

MADDE 5 — Nafıa encümeninin 5 nci mad
desi aynen 

MADDE 6 — Nafıa encümeninin 6 nci mad
desi aynen 
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