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1 — SABIK ZABIT HALÂSASI 

Geçen sene mevcud olan üç muvakkat encümenin 
yeniden teşkili kabul edildikten sonra 

Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi, 
Başkan vekili Kâtib Kâtib 

R. Canıtez İsparta Çoruh 
Kemal Ünal A. Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — Hatay menşe ve mevridli mahsulât ve ma-
mulâtm gümrük resimlerinin indirilmesi hakkında 

BAŞKAN 

3 

1 —T- Sayın üyelerden bazılarına izin verilme
si hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi, 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazdı Saym üyelerin izinle

ri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. 
ürammî Heyetin tasvibine arzolunur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Afyon Karahisar mebusu Berç Türker, 20 gün, 
hastalığına binaen, 

Balıkesir mebusu Hacim Çarıklı, 1,5 ay, 
mazeretine binaen, 

Bursa mebusu Asaf Doras, 2 ay, hastalığına 
binaen, ! 

Elazığ mebusu Fazıl AJhmed Aykaç, 3 hafta, 
hastalığına binaen, 

istanbul mebusu Dr. Neşet Ömer İrdelp, 2 ay, 
hastalığına binaen, 

Kaftamonu mebusu Sıtkı Şerif Eken, 1,5 ay, 
mazeretine binaen, 

Kocaeli mebusu Kemalettin Olpak, 1,5 ay, 
hastalığına binaen, 

Konya mebusu Ressam Şevket Dağ, 1 ay, 
mazeretine binaen, 

Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpmar, 

kanun lâyihası (1/1163) (tktısad, Gümrük ve inhisar
lar, Maliye ve Bütçe encümenlerine). 

• r 

2 ay, hastalığına binaen, 
Seyhan mebusu Gri. Naci Eldeniz, 1 ay, 

mazeretine binaen, 
Siird mebusu Mehmed Ali Kurdoğlu, 1 ay, 

hastalığına binaen, 
Siird mebusu Şevki Süsoy, 10 gün, hastalığı

na binaen, 
Tokad mebusu (Jl. Sıtkı Üke, 1 ay, hastalığı-

na binaen, 
Urfa mebusu Ali Saib Ursavaş, 2 ay, 

hastalığına binaen, 
BAŞKAN — Bu arkadaşların isimlerini te

ker teker okuyarak mezuniyetlerini reye arzede-
ceğim. 

Afyon Karahisar mebusu Barç Türker, 20 
gün, hastalığına binaen. 

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

Balıkesir mebusu Hacim Çarıklı, 1,5 ay, ma
zeretine binaen. 

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

Bursa mebusu Asaf Doras, 2 ay, hastalığına 
binaen. 

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

Elâzığ mebusu Fazıl Ahmed Aykaç, 3 hafta, 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Tevfik Eikret Süay 
KATÎBLER : Oavid Oral (Niğde), Ali Zırh (Çoruh). 

— Meclis açılmıştır. 

— RİYASET DÎVANININ HEYETÎ UMUMİYEYE MARUZATI 

— 10 — 



hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
İstanbul mebusu Dr. Neşet Ömer trdelp, 2 

ay, hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Kastamonu mebusu Sıtkı Şerif Eken, 1,5 ay, 

mazeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Kocaeli mebusu Kemalettin Olpak, 1,5 ay, 

hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Konya mebusu Ressam Şevket Dağ, 1 ay, ma

zeretine binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen

ler . . . Kabul edilmiştir. 
Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpmar, 

2 ay hastalığına binaen. 
BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen-
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ler . . . Kabul edilmiştir. 

Seyhan mebusu Gl. Naci Eldeniz, 1 ay, maze
retine binaen. 

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

Siird mebusu Memed Ali Kurdoğlu, 1 ay, has
talığına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Siird mebusu Şevki Süsoy, 10 gün, hastalığı
na binaen. 

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

Tokad mebusu Gl. Sıtkı Üke, 1 ay, hastalığı
na binaen. 

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

Urfa mebusu Ali Saib Ursavaş, 2 ay, hastalı
ğına binaen. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Beis vekili seçimi. 

SEÇİMLER 

BAŞKAN — Adliye vekâletine tayin edilen 
Hilmi Urandan münhal Reis vekilliğine intihab 

yapacağız. Tensib buyurulursa kutuları gezdir
mek suretile rey toplayalım (Muvafık sesleri). 

Her arkadaş lütfen bir isim yazmak suretile 
reyini kullansın. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

BAŞKAN 
mevad: 

Bir defa müzakereye tâbi olan 

1 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
idaresi hesablarmda kayidli, 1929 yılı sonuna ka
dar olan muamelâttan doğan bir kısım borçların 
ne suretle terkin edileceğine dair kanun lâyihası 
ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1074) [1] 

BAŞKAN -— Bütçe encümeninin mazbatasını 
arzediyoruz: 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakkmda söz istiyen 

var mı? -* 
MİT AT AYDIN (Trabzon) — Mazbata mu

harriri arkadaşımızdan bir sual sormak istiyorum. 
Mevzubahs olan para mikdarmm gayet az ola
cağını zannediyorum. Halbuki yazılış tarzmda 
milyonlara baliğ bir borç gibi görülüyor. Onun 
için raportör arkadaşımızın mikdar hakkmda 
bize bir malûmat vermelerini rica ediyorum. 

B. E. M. M. RAİF KARADENİZ ( Trab
zon ) — Mazbatamızda bu paraların milyonlara 
baliğ olacağını zannettirecek şekilde bir fıkra 
yoktur. Maahaza arzedeyim ki bu paraların, ya

ri] 11 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

ni terkini istenilmekte olan bu paraların yekû
nu, adetleri 3 bine yaklaşan şahıslar üzerinde 
90, 95 bin lira tutmaktadır. Maahaza bu şekilde 
bir terkin muamelesini Bütçe encümeniniz ka
bul etmemiştir. Çıkardığımız eski bir kanuna is
tinaden bu terkini pekâlâ yapılabileceklerdir de
dik. Devlet demiryoUarınm istediği, 1929 senesine 
kadardır. Çıkardığımız kanun 1927 senesi nihaye
tine kadardı. Arada kalan iki senelik zimmetler 
yekûnu da 5, 10 bin liradan ibaret bir şeymiş. 
Muhasebei umumiye kanununun umumî hüküm
lerine göre bunu temin etmek imkân dahilinde 
olduğu beyanile Büyük Meclise şevkine karar 
verdik ve mazbatamızı bu şekilde tanzim ettik. 

BAŞKAN — Mazbata hakkmda başka muta-
lea var mı?... Mazbatayı kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Birinci müzakeresi yapılacak maddelere ge
çiyoruz. 

2 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cum
huriyeti arasında Ankarada imza edilen dostluk 
muahedesi ile müşterek beyanname ve optanlara 
mütedair protokolün tasdikına dair kanun lâyiha
sı ve Hariciye encümeni mazbatası (1/1147) [1] 

[1] 8 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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BAŞKAN — Heyeti, umumiyesi? hakkında 

mütalea var mı?' 
HARİCÎYE E. REÎSÎ HASAN, SAKA, (Trab

zon) — Arkadaşlar; ten lâyiha ÜJierindeî Harici
ye encümeninde yeniden; tedkikat icrasına lüzum 
hâsıl olmuştur. Lâyihanın lütfen encümene ia
desini ricaN ediyorum. 

BAŞKAN — Lâyiha encümene iade edil
miştir. 

3— Gümrük tarife cetvelinin' 756 numara
sına giren tazyik veya temyi edilmiş ve. metre mi
kâbı-üzerinden? gümrük resmine tâbi tutulmuş 
olan gazlerin safi siklet üzerinden resim veren eş-
yuya hıy&ssn mevzu bulundukları zarf ve amba
lajlarının resimden nmaf olub olmayacağının tef
siri hakkında. Başvekâlet tezkeresi' ve İktısad, 
Gümrük ve inhisarlar, MMiye ve Bütçe tncümen-
leri mazbataları (3/489) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorum. Kabul edenler ... Bitmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sa
yılı kanunun üçünoii maddesinde değişiklik 

yapan kanun 
MADDE 1 — 1 haziran 1929 tarih ve1499 

numaralı gümrük tarife kanununu değiştiren 
2255 numaralı kanunun 3 ncü maddesinin beşin
ci bendi aşağıdaki şekilde tadil ve bu bende bir 
(G.) fıkrası, ilâve edilmiştir. 

5, - Aded veya, kıymet veya hacim üzerinden 
resim veren, ve yahud resimden muaf. olan eşya
nın ambalajı. 

C - Hacim üzerinden resim? veren tazyik veya 
temyiedümişîgazlerim.bu gibi eşyanm emniyet 
ve selâmetle?nakli iğin kullanılan mutad amba
lajlara resimden muaftır. 

BAŞKAN- Madde hakkmda mütalea var 
mı?-Mladdeyi reye arzediyorum.. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ...Kabul edilmiştir. 

[1]; & say ıh ba&mayam zaptın-, sonundadın 

•••«———^Bft>-ı 

MADDE 2 — Bu kanun neşriıtaribmden mu
teberdir 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye, İktısad, G-ümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
ReisveMUiği intihabına iştirak etmeyen var 

mı? 
Bey toplama muamelesi bitmiştir. Tasnif için 

üç arkadaşı kura ile seçeceğiz. 
İsmail Hakkı Veral (Sinob), Esad.Çakmak-

kaya (Zonguldak), Rahmi Köken (izmir). 
Bu arkadaşlar lütfen reyleri tasnif etsinler. 
4 — Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı 

hayvanların köylü ve yetiştiriciye satılması hak
kında kanun lâyihası ve Ziraat, Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1035) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

MİLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK ( Erzurum ) — Lâyihanm. tekrar tedMk 
edilmek üzere encümene iadesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Lâyihayı encümene veriyoruz. 
İntihabın neticesini arzediyorum: 
Reis vekilliği için yapılan intihaba 219 arka

daş iştirak etmiştir. 219 reyle Tekirdağ saylavı 
Faik Öztrak Reis vekilliğine seçilmiştir (Alkış
lar). 

Ruznamede başka bir şey kalmamıştır, evrakı 
varide de yoktur. Müsaade buyurursanız pazar
tesi günü toplanalım. Tensib ediyor musunuz? 
(Muvafık sesleri). 

Pazartesi günü saat 15 de toplanmak üzere 
celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 15,22 

[1] 10 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

<mm ı -

T. B. Jf. M, Matbaası 



S. Sayısı: 8 
Türkiye cumhuriyeti ile Fransa cumhuriyeti arasında 
Ankarada imza edilen dostluk muahedesi ile müşterek 
beyannameye optanlara mütedair protokolün tasdikma 

dair kanun lâyihası ve Hariciye encümeni 
mazbatası (I 1147) 

Başvekâlet ' i 8 - X -1938 
Kararlar müdürlüğü 

8ay% : 6/4173 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti arasında 4 temmuz 1938 tarihinde Ankarada imza 
edilen dostluk muahedesi ile müşterek ibeyanna/me ve optanlara mütedair protokolün tasdiki hak
kında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - VIII - 1938 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
• ' , C. Boyar 

. . . Esbabı mucibe mazbatası 

Mevcud yeni şeraite daha uygun bir muahede aktedilmek üzere 3 şubat 1930 tarihli Türkiye 
ile Fransa arasında dostluk, uzlaşma ve hakem muahedesinin 29 kânunuevvel 1937 tarihinde ta
rafımızdan feshedildiği malûmdur. 

Ahiren Hükümetimiz ile Fransa Hükümeti arasında cereyan eden müzakerat hüsnü suretle ne
ticelenerek içinde bulunduğumuz yeni şeraite ve Fransa ile aramızdaki münasebatın tanzimine 
daha elverişli olan ilişik muahede müşterek beyanname ve optanlara mütedair protokol 4 temmuz 
1938 tarihinde Hükümetimiz namına hareket ed en Hariciye vekili Dr. Tevfik Eüştü Arasla Fran
sa Hükümeti namına hareket eden Fransanın Ankara Büyük elçisi H. Ponsot tarafından imza edil
miştir. 

Yeni muahede 1930 muahedesinden fazla ve değişik olarak: 
Birinci maddesinde, Âkid Tarafların içlerinden birine karşı müteveccih siyasî veya iktisadî 

hiç bir kombinezona girmeyeceklerine, ikinci maddesinde, müsalemetkarane vaziyetine rağmen 
Âkid Taraflardan birinin taarruza uğraması halinde diğer arafm mütecavize hiç bir suretle yar
dım etmiyeceğine, üçüncü maddesinde, Iskenderon Sancağının tamamiyeti mülkiyesinin tekef
fülünü mutazammın muahedelerden doğacak veci belere mütedair istişarede bulunulacağına dair ah
kâmı ihtiva etmekte ve dördüncü maddesile de iki Yüksek Âkid Tarafın umumî tahkim senedine 
iltihak etmiş oldukları nazarı itibare alınarak aralarında hadis olacak ihtilâflarda mezkûr sened 
hükümlerinin tatbiki derpiş edilmektedir. 

Müşterek beyanname ile de Türkiye ve Fransa arasında, bilhassa Iskenderon Sancağına ve 
Türkiye - Suriye, Lübnan münasebatına mütedair hususlar hakkında hâsıl olan mutabakat ve 
görüş birlikleri tesbit edilmiştir. Bunların içinde en mühimi Sancağa mütedair 29 mayıs 1937 ta
rihli Milletler Cemiyeti Konseyi mukarreratının Sancakta Türk elemanının tefevvukunu tanıyan 
1921 Ankara itilâfnamesi mefhumu dairesinde tatbikına devam edileceğini mutazammın birinci 



madde ahkâmı ile -Türkiye ile Suriye ve Lübnan dostluk ve iyi komşuluk münasebatının idame 
ettirilmesine ve bu memleketlerde Türkiye teba ası aleyhine mevcud menfi kapitülâsyonun lâğvine 
dair olan hükümlerdir. 

Optanlara mütedair protokola gelince, bu vesika Lozan muahedenamesinin meriyete girişinden 
itibaren. kendilerine optan namı verilen eşhasın mevcud müşevveş vaziyetlerine nihayet verecek 
ahkâmı ihtiva etmektedir. 

Yukarıda ana hatlarının izahına çalışılan muahede ve diğer iki vesikanın kanun kuvveti ka
zanması için melfuf kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin tasvibine arzedilmiştir. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 3 - XII - 1938 

Esas No. 1/1147 
Karar No. 5 

Yüksek Beisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Fransa 
Cumhuriyeti Hükümeti arasında 4 temmuz 1938 
tarihinde Ankarada imza edilen dostluk muahe-
desile müşterek beyanname ve Optanlara müte
allik protokolün meriyete girmesini temin "zımnın
da Hariciye vekâletince tanzim olunub icra Ve
killeri Heyetinin 24 - VII I - 1938 tarihinde itti
haz ettiği karara tevfikan Başvekâletin 8 - X -
1938 tarihli ve 6/4173 numaralı tezkeresile Yük
sek Kamutaya sunulan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesi Hariciye vekili hazır olduğu halde en-
cümenimizce tedkik ve mütalea olundu. 

Türkiye ile Fransa arasında evvelce mevcud 
3 - I I - 1930 tarihli dostluk, uzlaşma ve hakem 
muahedesi, yeni şeraite uymadığından, 29 - X I I -
1937 tarihinde tarafımızdan feshedilmişti. Bunun 
yerine akdedilen işbu yeni muahede, yeni şeraite 
muvafık bazı ahkâmı ihtiva etmektedir. Meselâ 
birinci maddede Âkid Taraflardan birine karşı 
müteveccih siyasî veya iktisadî hiç bir kombine
zona girmeyecekleri karşılıklı olarak taahhüd 
edilmektedir. Müsalemetkârane vaziyetine rağmen 
Âkid Taraflardan birinin taarruza uğraması ha

linde diğer Tarafın mütecavize veya mütecaviz
lere hiç bir suretle yardım etmiyeceğini tazam-
mun eden ikinci madde ayni ehemmiyettedir. 
Üçüncü madde ise Hatay mülkî tamamiyetinin 
tekeffülünü mütazammındır. Hülâsa; iki Devlet 
arasındaki her türlü münasebeti daha samimî bir 
çerçeve altına almak bu muahede, vaziyetleri se-
nelerdenberi her iki tarafı sıkan eski Optanlar 
hakkında teati edilmiş mühim bir protokolü ve 
ayrıca müşterek bir beyannameyi de ihtiva ey
lemekte ve ileriki Türkiye - Fransa münasebetinin 
sağlam temeller üzerinde bir kat daha tarsin edil
mesi gayesini temin edici bir mahiyet almakta
dır. Bu itibarla kanun lâyihası encümenimizce 
bilittif ak kabul edilerek Yüksek katınıza sunul
muştur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Na. Kâtib 

Trabzon Kastamonu Kastamonu 
Hasan Saka Şerif tiden Şerif tiden 

Niğde Kars Kocaeli 
Kâmü İrdelp M. Akyüz 8. Yiğit 

Erzurum Bolu 
P. Demirhan H. C. Çambel 

(S , Sayısı : 8 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
arasında 4 temmuz 1938 tarihinde Ankarada 
imza edilen Dostluk muahedesi ile müşterek be
yanname ve optanlara mütedair protokolün tas

dikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
ile Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasmda 4 tem
muz 1938 tarihinde Ankarada imza edilen Dost
luk muahedesile müşterek beyanname ve optan
lara mütedair protokol bu husustaki hükümleri
ne tevfikan meriyete girmek üzere tasdik edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu tatbika icra Vekil

leri Heyeti memurdur. 

24-VIH-1938 

Bş. V. Ad. V. M MV. 
C. Boyar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Da. V. Ha V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
8. Arikan A.Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarhan F. Kurdoğlu 
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TÜRKİYE ÎLE FRANSA ARASTNDA DOSTLUK MUAHEDESİ 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi ve Fransa Cumhuriyeti Reisi, 
İki memleketin müşterek menfaatleri uğrunda samimî bir dostluğun bağlarını sağlamlaştırmak 

arzusunu güderek, 
Bir dostluk muahedesi akdine karar vermişler ve Murahhas olarak: 

Türkiye Cumhuriyeti Reisi, 
İzmir Mebusu Hariciye Vekili Dr. Tevfik Rüştü Araş. 

Fransa Cumhuriyeti Reisi, 
Türkiyedeki Fransa Büyük Elçisi Bay Henri Ponsot'yu Murahhas tayin etmişlerdir. 

Bu Murahhaslar usul ve nizama uygun görülmüş olan salâhiyetnamelerini yekdiğerine tevdi 
ettikten sonra aşağıdaki hususları kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Yüksek Âkid Taraflar içlerinden birine karşı müteveccih siyasî veya iktisadî hiç bir kombine
zona dahil olmamayı taahhüd ederler. 

Madde — 2 

Yüksek Âkid Taraflardan biri, müsalemetkârane vaziyetine rağmen bir veya müteaddid. Devlet ta
rafından taarruza uğrarsa Diğer Taraf, ihtilâfın devamı müddetince, mütecavize veya mütecavizle
re ne mahiyette olursa olsun hiç bir yardım ve muavenette bulunmayacaktır. 

"! ' Madde — 3 

Umumî sulhun ve Şarkî Akdenizde emniyetin muhafazasına ayni derecede merbut bulunan 
Yüksek Âkid Taraflar, inkişafı, 29 mayıs 1937 tarihli Sancağın tamamiyeti mülkiyesini tekeffül 
muahedesinden kendilerine terettüb eden garanti teahhüdünün tatbikini icab ettirebilecek mahi
yette her vaziyet karşısında teahhüdlerinin ifasını temin ve bu hususta mütekabilen birbirlerine 
muktazi kolaylıkları bahşeylemek için istişarede ıbulunacaklardrr. 

Madde — 4 

Umumî tahkim senesi, işlbu Muahedenin imzası anında, iki Yüksek Âkid Taraf arasında merî 
olduğu uisbette ve bu muahede meriyette bulunduğu müddetçe aralarındaki ihtilâfat ve arilaşa-
mamazlıkların halli usullerini tesbitte devam edecektir. 

Madde — 5 

İşbu Muahede, iki Yüksek Âkid Taraf arasında, bazı ihtilâflar hakkında, hususî ıbir hal sureti 
- tesbit eden ahkâm ile tearuz etmez. 

Madde — 6 

İşbu Muahede, Milletler Cemiyetine düşen vazifeyi tahdid veya Milletler Cemiyeti paktı dola-
yısile Yüksek Âkid Taraflara terettüb eden vecaibe halel verecek şekilde tefsir edilemeyecektir. 

^:"", ; ; Madde — 7 

İşbu Muahede tasdik edilecek ve tasdiknameler mümkün olan süratle teati olunacak, tasdikna
melerin teatisi anmdan itibaren meriyete girecektir. Müddeti on sene olacak ve müddetin hitamın-
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dan altı ay evvel f esholunmadığı takdirde her defasında 5 senelik yeni bir müddet için kendiliğin
den yenilenmiş addolunacaktır. 

Tasdikanlilmakal yukarıda isimleri geçen Murahhaslar işbu Muahedeyi imza ve mühürleri ile 
tahtim eylemişlerdir. 

Ankarada iki nüsha olarak 4 temmuz 1938 de tanzim kılınmıştır. 

H. Ponsot Dr. T. Rüştü Araş 

^ 

Müşterek beyanname 

Türkiye ve Fransa Hükümetleri, 
Türkiye ile Fransa arasında mevcud 3 şubat 1930 tarihli Dostluk, uzlaşma ve hakem muahede

sinin yerine kaim olmak üzere bu gün imza olunan Dostluk muahedesini nazarı itibare alarak, 
İşbu beyanname ile aşağıdaki hususat hakkında mutabakatlarını müşahede etmişlerdir: 

1 — 29 mayıs 1937 tarihinde Milletler Cemiyeti Konseyi tarafından kabul edilmiş olan Iskende-
ron sancağı statü ve anayasasının meriyete vazı ve tatbikına, sancakta Türk elemanının tefevvukunu 
tanımak suretile Türkiye Hükümetine kendi tarafından sancak meselesinin Türkiye için bir arazi 
meselesi olmadığını teyide sevketmiş olan 20 ilk teşrin 1921 tarihli Ankara itilâfnamesi mefhumu 
dairesinde devam etmek, 

2 — Manda rejimi altında 30 mayıs 1936 tarihli Ankara mukavelenamesile Türkiye ile Suriye ve 
Lübnan arasında teessüs etmiş dostluk ve iyi komşuluk münasebetlerini muhafaza etmek, 

Ve bu mukavelenin ve onu tamamlayan itilâfnamelerin vadelerinin hululü dolayısile bu 
münasebetlerde vukua gelebilecek her türlü inkrtaa mâni olmak için, bunların meriyetini bir senelik 
bir müddet için temdid etmek, 

Şu kadar ki, bu anlaşmaların otlak ve mera haklarına müteallik ahkâmı bu günden itibaren 
mülgadır. 

3 — Türkiye ile Fransa arasındaki 3 şubat 1930 tarihli dostluk, uzlaşma ve hakem muahedesine 
merbut protokol ile müesses Türkiye ile Fransa Cumhuriyeti otoritesi altına konulmuş olan mem
leketler arasındaki uzlaşma ve hakem usullerini ayni müddet için meriyeette bırakmak, 

4 — Türkiye Hariciye Vekili ile Fransa Büyük Elçisi arasında 29 mayıs 1937 tarihinde teati 
olunan mektubların birinci fıkrası yerine kaim olacak bir yeni protokol ile Optanlar meselesinin 
halli için son usulleri tesbit etmek; işbu beyannamenin imzası gününden itibaren buna merbut 
olan bu protokolün meriyete girmesi mukarrerdir, 

5 — Türk tebaasını Suriye ve Lübnanda, Suriye ve Lübnan tebaasını Türkiyede ikamet hu
kuk ve şeraiti ve bilhassa adlî salâhiyet hususunda en ziyade müsaadeye mazhar millet muamele
sinden istifade ettirmek. 

6 — îki Hükümet, Suriye Hükümeti buna kadir olunca, işbu beyannamenin ikinci fıkrasında 
tasrih edilmiş olan şerait dairesinde meriyette ibka edilmiş olan bu günkü iyi komşuluk mukave
lesini, mandanm inkişafının yeni şeraitine uydurarak Türkiye - Suriye ve Fransa arasında üç ta
raflı bir dostluk muahedesine kalb ve itmam etmeği kararlaştırmıştır. 

7 — 30 mayıs 1926 tarihli dostluk ve iyi komşuluk mukavelesi Türkiye Hükümeti ile Suriye ve 
Lübnan üzerinde beynelmilel senedlerle kendisine tanrnmış olan salâhiyetlere tevfikan hareket eden 
Fransa Cumhuriyeti Hükümeti arasında akdedilmiş olduğundan, ahkâmının Lübnam alâkadar 
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, edenlerinin zamanı geldiğinde hususî bir anlaşma mevzuunu teşkil edeceği mukarrerdir. 

Diğer taraftan çu da mukarrerdir ki: 
îmkân hâsıl olunca Türkiye - Suriye ve Lübnan aralarındaki ticarî münasebetlerin inkişafını 

teminen müzakerat açılacaktır. 

8 — Nihayet Türk ve Fransız Hükümetleri, Türklerin Fransada ve Fransızların Türkiyedeki va
ziyetini tesbit için bir ikamet mukavelesini yakın bir zamanda müzakere etmek hususunda mutabık 
kalmışlardır. 

îki nüsha olarak Ankarada 4 temmuz 1938 de yapılmıştır. 

H. Ponsot Dr. T. Büstü Araş 

Optanlam mütedair protokol 

Lozan muahedesinin 31 nci maddesinin tatbiki dolayısile Türkiye lehine hakkı hiyarlarını is
timal etmiş olan kimseler ile 30 mayıs 1926 tarihli Ankara mukavelenamesinin 3 ncü maddesi ah
kâmına tevfikan Suriye ve Lübnan lehine hakkı hiyarlarını istimal eden kimselerden bir taraf
tan Türkiyeye, diğer taraftan Suriye ve Lübnana ikametgâhlarını henüz nakletmemiş olanlar 
aşağıda mezkûr şerait dairesinde hakkı hıyarlarının istimalinin temin ettiği menafii katği surette 
kaybedecekler ve resen bir taraftan Suriye ve Lübnan tabiiyetini, diğer taraftan Türkiye tabiiye
tini iktisab edeceklerdir: 

1 - Eğer gelecek ağustosun 15 inden evvel, salâhiyettar makamat nezdinde evvelce yapmış 
oldukları hiyar beyanlarını teyid etmezlerse, 

2 - Veya eğer, derpiş edilen mühlet zarfında hiyar beyanlarını usulen teyid ettikleri halde, ika
metgâhlarını 15 kânunusani 1939 tarihinden evvel hiyarlarını lehine kullandıkları memlekete nak
letmezlerse. 

İkametgâh nakli şartile hiyarın temin ettiği menafii muhafaza edebilmek için muktazi beyan
lar Türk optanları için Suriye ve Lübnandaki Türkiye konsolosluk makamatı nezdinde Suriye 
ve Lübnan optanları için Türkiyede Fransız konsolosluk makamatı nezdinde yapılacaktır. 

Gelecek 15 ağustos tarihinde kapanacak olan listeler diğer Tarafa 1 eylülden evvel bildirile
cektir. 

Lehine hakkı hiyarlarını- istimal ettikleri memlekete ikametgâhlarını nakledecek olan optan-
lara emval ve emlâkine, nihayet gelecek eylülün birinci gününden itibaren serbestçe tasarruf 
edebilmeleri için idarî ve nizamî kâffei tedabir ittihaz olunacaktır. 

Bu eşhas Türkiye veya Suriye veya Lübnan arazisinde mutasarrıf oldukları emvali geyrimen-
kuleyi muhafazada serbest olacaklardır. 

Bunlar her türlü emvali menkulelerini beraber götürebilecekler ve bundan dolayı kendilerine 
giriş veya çıkışları için bir gûna vergi ve resim tahmil edilmeyecektir. 

Marüjzzikir ahkâmrn tatbikma mütedair kâffei hususatta evli kadınlar kocalarının ve 18 ya
şından küçük çocuklar ebeveyinlerinin tâbi oldukları şeraite tâbidir. 

İki nüsha olarak Ankarada 4 temmuz 
1938 de yapılmıştır. 

H. Ponsot Dr. T. Büstü Araş 

( S. Sayısı : 8 ) 



S/Sapsı:9 
Gümrük tarife setvalinin 756 numarasına giren tazyik veya 
temyi edilmiş ve metre mikâbı üzerinden gümrük resmine 
tâbi tutulmuş olan gazların safi sıklet üzerinden resim 
veren eşyaya kjyasen mevzu bulundukları zarf ve ambalaj
larının resimden muaf ofıib olmryac^ğının tefsiri hakkında 
8aşvekâ et tezkeresi ve İkttsad, Gümrük ve inhisarlar, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3 489) 

T . C . '•: " ' . 
Başuekâlet 12-İT-1938 

Karalar müdürlüğü 
Sayt : 6/1481 ' - ' 

^BiiyükiClletJffeoliö Yüteek.Eeid^na " ^ 

Tazyik ve temyi edilmiş ve metre nüldalbı üzerinden gümrük resmine tâbi tutulmuş olan gazların 
safî sMet üzerinden Tesim veren eşyaya fayasen, mevzu bulunöhıMarı zarf ve ambalajlarının resim
den muaf olub olmayacağının tefsiri hakkında Gümrük re inhisarlar vekâletinden yazrlan lö-TO-1'938 
tarîh ve S81 sayrlı tezkere île Maliye vekâletimin € - W - 1938 tarih ve 11081 sayrlı mütâleanameBİ 
suretleri sunulmuştur. 

îşin tefsir yolu ile bitirilmesine ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 

I ' C. Bayar '"* 

Gümrük ve inhisarlar vekilliği Gümrükler U. Md. Tarife müdürlüğü sözlü 581 sayrlı ve 
İö - IH - 19S8 tarihli tezkere suretidir. 

.2255 saydı kanunun 3 ncü maddesinde, idhal edilecek eşya resminim gayri saf, kanunî saf ve saf 
siklet üzerinden tarh ve tahsil edileceği ve diğer metrik mikyaslar, ;şayrlar ve eşya krya<aeti üre
rinden tayin ©lımaeağVyazı^^ 

Bu maddenin 4 :aeü bendinin (B) fıkrasile, yalnız saf siklet üzerinden .resme tâbi tutulan o«§pa-
nm mutad ambalajları resimden muaf tutulmakta ve maddemin diğer fikf a ve JbendAeri,. j^es^den 
istisna edilecek olan zarf ve ambalajları, açıkça gösterilmiş bulunmaktadır. 

Tarife kanununa bağlı tarife eetveJUnin 756 numarasına giren « Tazyik veya teasyi edUmiş gaz
lar », metre «mikâbı üzerinden resme tâbi tutulmuştur. 

Metre mikâbı üzerinden »esimlendirilecek eşyanın .zarf ve ambalâjlaraam resimden BMiaf e-laeağı 
hakkında kanunda bir Jsayid yoktur. 

Tarife kaûnnunun birinci maddesinde, Türkiyeye giren eşyanın Miffesinden b» kanuna bağlı ta
rifede gösterilen gümrük resmi alınacağı yazılıdır. Buna binaen, idhal edilen eşyadan; m,ahiyetlerİBe 
göre resim almak asıldır. Ancak, saf - sıklet üzerinden resim veren eşya zarf ve amfcalâjkrıiHiı resüa-
den istisnası kabul edilmiş abflflğrına göre, mazrufunun hacmi, resim ölçüsü için esas tutulan-eşs® 
2arf ve ambalajlarınm da resimden gnaıaf »tutulmak istenilmiş olması varid bulunmakta ve bu eütet 
tereddüde yol açmaktadır. 

Hacim üzerinden resim veren eşya zarflarmm saf siklet üzerinden resimlendirilen eşya zarflarına 
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kıyasla muafiyetini kabul etmeğe hukûkan cevaz görülemediğinden kanun vazıınm ibu mevzudaki kas-
dmm tefsir yolile öğrenilmesine yüce müsaadelerini en derin saygılarımla dilerim. 

galiye vekilliğinnin 6 - IV - 1938 tarihli ve Varidat U. M. Ş. II /23279/141/110801 
sayılı tezkeresi suretidir. , 

Başvekâlet Yüksek makamma 

Tazyik ve temyi edilmiş ve metre mikâbı üzerinden gümrük resmine tâbi tutulmuş olan gazların 
safi siklet üzerinden resim veren eşyaya kıyasen , mevzu bulundukları zarf ve ambalajlarının resim
den muaî olub olmayacağında tereddüd edilmekte olduğundan bunun tefsiren haUi hakkmda Güm
rük ye inhisarlar vekâletinden Yüksek makamlarına sunulan 10 - III - 1938 tarih ve 581 sayılı yazı 
okundu ve iş tedkik edildi. 

1 hazftan 1929 tarih ve 1499 sayılı gümrük tarife kanununa bağlı idhalât umumî tarifesinde deği
şiklik yapılmasına dair olan 31 - V - 1933 tarih ve 2255 numaralı kanunun 3 ncü maddesinde resme 
esas olan sikletler ve tarife nisbetlerinde mikyasları gösteren birinci fıkrasında, resi m met™ sistemile 
gayrisaf, kanunî saf veya saf siklet üzerinden tarh ve tahsil olunduğu gibi diğer metrik mikyaslar, 
sayılar veya eşya kıymeti üzerinden de tayin olunacağı yazılıdır. 

Bu maddenin ikinci fıkrasında gayri saf siklet 3 ncü fıkrasında kanunî saf siklet ve 4 ncü fıkra
sında da şaf siklet üzerinden resim veren eşya için ne suretle resim tarh ve tahakkuk ettirileceği ta
rif edilmiştir. 

Saf siŞlet üzerinden resim veren eşyadan resmin ne suretle alınacağını bildiren mezkûr 4 ncü fık
ranın (A) bendinde, (saf siklet eşyanm iç ve dış ambalajı hesaba katılmaksızın elde edilen* siklettir) 
ve (B) bendinde de (saf siklet üzerinden resim veren eşyanın ambalajı resimden muaftır. Şu kadar 
ki, milletler arasındaki ticarette, toptan veya perakente satışta bu gibi eşyanın emniyet ve selâmetle 
nakli için kullanılan mutad ambalajlardan olmadığı veya mikdar itibarile lüzumundan fazla olduğu 
takdirde bu gibi ambalajlar saf sikleti ve aid olduğu tarife maddesi üzerinden resme tâbi tutlur) 
diye yazılı bulunmaktadır. ___ _ 

Bu maddenin 5, 6 ve 7 nci bendlerinde de aded veya kıymet üzerinden resim veren eşyanın am
balajı mevzu bahs edilerek metre mikâbı üzerinden resim veren eşyanın zurufu için kanunda hiç 
bir hüküm zikredilmemiştir. Aynı kanunun 4 ncümaddesinde, hangi eşyanın saf veya gayrisaf veya 
kanunî saf siklet üzerinden resme tâbi tutulacağı kanuna bağlı 2, 3 ve 4 numaralı cetvellerde gös
terilmiş olduğu yazılıdır. 

Güımrijik ve inhisarlar vekâletinin yazısmda bahsedilen ve tarifenin 756 numarasında yazılı 
ve metre mikâbı üzerinden resim veren tazyik veya temyi edilmiş idrojen, aksijen, asetilen, 
amonyak, asit karbonik ve klor, asit sülfürö vesair gazlar, milletler arasındaki ticaretinde, toptan 
veya perakende satışta emniyet ve selâmetle nakliiçin mutad zarflar içinde bulunması zarurîdir. 

Kanunda; siklet, aded ve kıyamet üzerinden resim veren eşyadan gayrisaf siklet, kanunî saf 
siklet ve^a saf sikletin nasıl hesab edileceği tasrih edilmiş ise de metre mikâbı üzerinden resim 
veren e^yjanın zarf ve ambalajlan ile mi yoksa zarf ve ambalajlan resimden muaf olarak mı 
resme taba tutulacağı hakkında bir hüküm konulmamıştır. 

Yukarıda bahsedilen gazlar metre mikâbı üzerinden resme tâbi tutulduğuna göre bunların da 
kanunî saf siklet addedilmiesi ve bu itibarla beynelmilel ticarette kullanılan mutad zarfların saf 
siklet üzerinden resim veren eşya gibi resme tâbi olmaması düşünülebilirse de bir taraftan tarife 
kanununun birinci maddesile Türkiyeye giren eşyanm kâffesinin resme tâbi tutulacağı tasrih edil
miş olmasima ve kıyas tarikile muafiyet tesisi caizbulunmamasma ve diğer taraftan bu nevi gazla
rın beyneîmile ticarette nakli mutad zarflarının, bir defa kullanılmakla istimalden sakıt olmayan 
ve senelerce kullanılması mümkün bulunan üstüvane şeklinde demirden mamul kalın ve ağır tüpler 
teşkil etmiesme ve kanunda muafiyet hakkmda bir hüküm de sevkedilmemiş olmasına göre vazn ka
nunca buiılarm resme tâbiiyeti kasdedilmiş olması da varid bulunmakta olduğundan işin kanun 
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vazımca tefsiren halli icab edeceği hakkında Gümrük ve inhirarlar vekâletince dermeyan olunan 
mutaleaya vekâletimizce de iştirak edilmektedir. 

Müşarünileyh vekâlet tezkeresinin ilişik olarak sunulduğunu arzeylerim. 
Maliye vekili 

F. Ağralı 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 10 -VI -1938 

Esas No. 3/489 
Karar No. 67 

Yüksek Reisliğe 

Tazyik ve temyi edilmiş ve metre mikâbı üze
rinden gümrük resmine tâbi tutulmuş olan gaz-
lerin safi siklet üzerinden resim veren eşyaya 
kıyasen mevzu bulundukları zarf ve ambalajları
nın resimden muaf olub olmayacağının tefsiri 
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekâletinden ya
zılan Başvekâletin 12 nisan 1938 tarih ve 6/1481 
sayılı tahriratile Yüksek Meclise sunulan tezkere 
Encümenimize havale edilmekle Varidat ve Güm
rük umum müdürleri hazır olduğu halde tedkik 
ve müzakere olundu. 

2255 sayılı Gümrük tarife kanununun üçüncü 
maddesinde idhal edilecek eşya resminin gayri-
safi, kanunî saf ve saf siklet üzerinden tarh. ve 
tahsil edileceği ve diğer metrik mikyaslar sayılar 
ve eşya kıymeti üzerinden tayin olunacağı yazıl
maktadır. 

Tarife kanununa bağlı tarife cetvelinin 756 
ncı numarasına giren (Tazyik veya temyi edil
miş gazler) metre mikâbı üzerinden resme tâbi 
tutulmuştur. 

Halbuki kanunun resimden istisna ettiği zarf
lar arasında metre mikâbı üzerinden resme tâbi 
tutulan eşya zarfiarı hakkında bir kayid nıev-
cud olmadığından bunlar hakkında yapılacak 

muamelenin tayini istenmekte ise de kanunun 
tedkik edilen maddeleri arasında bu noktayı tef
sir yolile halle imkân görülemediğinden 2255 sa
yılı kanunun 3 neü maddesinin beşinci bendinin 
tadili ve bu bende bir (C) fıkrası ilâvesi suretile 
meselenin halli Encümenimizce işin icabına daha 
uygun görülmüştür. -

Ancak şimdiye kadar bu zarflardan depozito 
veya teminata bağlanmak suretile alınan resim
lerin iadesi icab ettiğinden bu maksadı teminen 
tadil teklifine ayrıca muvakkat bir maddenin 
ilâvesi muvafık görülmüştür. 

Havalesi mucibince Gümrük ve İnhisarlar en
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

îktısad En. R. 
tzmir 

R. Köken 
Afyon 

Berç Türker 
Kocaeli 
/. Diblan 
Samsun 
1. Tunalı 

M. M. 
Giresun 
/. Sabuncu 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 
Edirne 

M. Boysan 
Maraş 

K. Kuşun 

Kâ, 
Niğde 

Dr. R. F. Talay 
Konya 

K. Okay 
Gazi Anteb 

R. Güreş 
Çanakkale 

Dr. M. Bengisu, 
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Gümrük, ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve în. encümeni 

Esas No. 3/489 
Karar No. 18 

15-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

Tazyik ve temyi edilmiş ve metre mikâbı üze
rinden gümrük resmine tâbi tutulmuş olan gazle-
rin safi sıklet üzerinden resim veren eşyaya kıya-
sen mevzu bulundukları zarf ve ambalajlarının 
resimden muaf olup olmıyacağının tefsiri hak
kında Gümrük ve inhisarlar vekâletinden yazılıp 
Başvekâletin 12 - IV -1938 tarih ve 6/1481 sayılı 
tahfiratile Büyük Meclise sunulup encümenimize 
havale edilen tezkeresi ve îktısad encümeni maz
batası Gümrük umum müdürü hazır olduğu hal
de müzakere ve tedkik edildi. 

Encümenimiz îktısad encümeninin mütaleası. 
veçhile 2255 sayılı kanunun 4 ncü maddesinin B. 
fıkrasında yalnız saf sıklet üzerinden resme tâbi 
tutulan eşyanın mutad ambalajları resimden mu
af tutulacağı zikredilip metre mikâb üzerinden 
resme tâbi tutulan eşya zarfları hakkında bir ka-
yid olmadığından kıyas tarikile tefsir yoluna git
mek imkânını görememiş ve tadilen mezkûr en
cümence yazılan lâyihanın birinci, ikinci ve üçün
cü maddelerini muvafık görerek aynen kabul edil
miştir. 

Ancak mukaddema yurda sukulup ta resimleri 
dipozito veya teminata bağlanmış olan tazyik ve
ya temyi edilmiş gazlerin ambalajlarına aid dipo
zito veya teminatlarının gümrükçe iade edilme
sine dair îktısad encümenince yazılan muvakkat 
madde üzerinde tevakkuf edilmiştir. Metre mikâb 

üzerinden resme tâbi tutulan eşyanın zarflan 
hakkmda kanunun meskût olmasına rağmen kı
yas tarikile muafiyetin genişletilmesine imkân gö-
rülmiyerek keyfiyet bir kanun maddesile tasrih 
edilince yeni hükmün tefsiri gibi bir muvakkat 
madde ile makabline ircaı usulü tecviz edileme
miştir. Çünkü idhalât resmi velev kabulü mu
vakkat usulile alınmış olsun idhalâtçıler tarafın
dan müstehlike devredilen bir vergi olduğundan 
idhal edilen malın masarifine ilâvesi ve maliyet
lerinin ona göre tayin edilmesi pek tabiî bulun
duğundan bu suretle müstehlike devredilmiş 
olan bir paranın Hazineden tekrar iadesini icab 
edecek muhik bir sebeb tasavvur olunamadığı ci
hetle encümenimiz muvakkat maddenin kaldırıl
masını kanun usulüne uygun görmüştür. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

G. ve î. E. Reisi 
Çorum 
/. Eker 
Bolu 

Dr. E. Cemal Suda 
Kütahya 

M. M. 
istanbul 
8. üraz 
Muğla 

H. A. Ercan 
Muğla 

ö. Dinç Dr. H. A. Ercan 
Kocaeli 

Ali Dikmen 

Kâtib 
Balıkesir 
S. Gökçül 
Mardin 

A. Satana 
Yozgad 

Ekrem.Pekel 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/489 
Karar No. 64 

23-VI -1938 

Yüksek Reisliğe 

Tazyik ve temyi edilmiş ve metre mikâbı üze
rinden gümrük resmine tâbi tutulmuş olan gaz
ların, saf siklet üzerinden resim veren eşyaya kıya-

sen, mevzu bulundukları zarf ve ambalajları
nın resimden muaf olub olmayacağına dair Güm
rük ve inhisarlar vekâletinden yazılıb Başvekâle-
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tin-rl2f - VI. - 193& tarifr ve 6^M8I) I «Hayıfa: teri&p 
redle Yüksek ReisUge* anzedileıiû teMr talefcö rlfe 
MaM.ye vekâletimin bu husustaki mtitaleanamöâf 
îktısad. ve Gümrük ve inMsârlaaî i endhneıılMninî 
nıaabatetlarile birlikte enoümeöimİ2»> tevdii bu|rtı*-
rulanaMa (sHimpükler umum ifflrijâffiırfr haar. oldtığm' 
halde Encümenimizdectandu vermüsa^ere; edildi. 

îki vekâletin* yufeanda* yösato ev r̂ailntıdsni: ve 
verilen* şifahî izahattan*; fezpik ve- temyi edik-
miş olan gazlar,, 1499' numaaralie taanunav bağlc 
gümrük'tarifesijiin 756< nGirnumaısasindaki itikme 
tevfikân metre mjkâ%u esasa üHfâ&Eden̂  güannük 
resmine-tâbi ise de mezkûr 756 numarada (bunların 
zarflarına, dair bir hüküm* mjevcud olmadığa iğin 
saf siklet ürerinden gümrük» resmine, tâbi tutol^ 
muş olan eşyada o lduğu gibi ve kıya* yolu 
ile bunların zarflarını dahi? gümrük resmin
den muaf tutmak <mı yoksa 1499* numacaji kav 
nunun birinci maddesinde:;, (Tüfikiyeye. gjren; eşr-
yanın-kâffesinden bu kanuna bağlı tarifede gös* 
terilen gümrük resmi alınır) denilmiş olmasata 
binaen işbu zarfları dahi Türkiyeye idbal edilen 
sair demir mamulâtı boru ve tüpler gibi gümrük 
resmine tâbi tutmak mı icab edeceğinde tereddüd 
edildiğinden tefsir yolu ile işin halli taleb olun
duğu anlaşılmaktadır. 

Cereyan eden müzakere neticesinde ambalâjr 
îarnr gümrük resminden muaf tutulması 2255 nu
maralı kanunun üçüncü* maddesinin 4 numaralı 

bendinde yasnlı m£ sftletf üaçr^den» rfeSffiev fftfr 
eşp* iha^adtu^ülr htwfeftr*ü«»nttdei6 #mm tâüi' 
eş^a. 2aı^lanmııî flm-«eliyöÖıie'dair kaBund» W r 
kayidt bulttöffiûdk#»ndö^ sa«' sMm üSî rittdeft res^ 
me.tâbi. eşy«affli «acflkrı&^möhrt^^Oafff fiörffiuHfc-
fiyefe k%a*§.y«fi»$ö, İmdi»>em&-fâm£&Ğm m& 
me tâtö eşya 2aiBÖAwna.dkM. t epe l e t mmâşm^ 
lutdudcınunv vm& ^iger > enöütîfenleB g M Eööüt-
m&nimizee dshi'teö^itr edilöieîTiSf v^bundam sattı
ran iğin kanuna-, b^îgibi. Jateiım üaeinjıdfem ım&m 
tâbi eşya,zaıtflûniçm'bükümler'konması faydalı. 
görülerek' îfetıaad< enefiffieninbe«haz«atoa»lâ$!te 
metninin-. tedWkin#^başîfi4iBHş; vef €HSınrük veiinMv-
sarlav eııcüiffeninin mazbatasın'da. yazdt ssbeblepnı 
dolap-lâyihadaM^mu#akika% mtfiüteyeT Eneumjsai--
mizee dahi < lüzum, görülmediğimden, me^ûr mu
vakkat, madde çıkarılmak* stırMite dsğ&nmadiMer 
aynen. kafeuluedflmiflbtou. 

Havalesi maMİMııcetiBötg '̂encüaaenmeî tevdi 
buyucukerak ÜMere* Yüksek JöeteMğfe» sunulun» 
Maliyi E* Reisi Bu*iMk^1 Bâtıl» 

Bayazıdı Yfcagöd Yfopaİ 
ÎJûsan Tav E. Draman 
İstanbul İstanbul Bursa 

T. Yazıcı A. Bayındır Dr. G. Kahraman 
Mardin içel îzmir 

O. Dinçer E. İnankur Kâmil Dursun 
Diyarbakır -1 

B. öniz ' , , 'ı 

Bütçe encümeni mazbatası 

£ B. İtte 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 6 
Esas No. 3/489 

Yüksek Reisliğe 

3-ZFF-im 

Tazyik ve temyi edilmiş ve metre mikâbı üze
rinden gümrük resmine tâbi tutulmuş olan gaz-
lerin safi siklet üzerinden resim veren eşyaya ki-, 
yasen. mevzu bulundukları zarf ve ambalajlarının 
gümrük resminden muaf olub okuyacağının tef
siri hakkındaki 12 - IV - 1938 tarih ve 6/1481 
sayılı Başvekâlet tezkeresi îktısad, Gümrük ve in
hisarlar ve Maliye encümenleri mazbatalarile. bir

likte -Encümenimize havale edilmiş olmakla Güm
rük ve inhisarlar vekili Rana Tarhan hazır oldu

ğu halde- okundu ve-konuşuldu : 
Gerek Hükümetin ve gerekse encümenleri»* 

esbabı mucibe mazbatalarında- izah olunduğu ü*e-
re tazyik ve temyi edilmiş ve metre mikâbı üze
rinden gümrük resmine tâbi tutulmuş, olan gaz-
lerin zarf ve ambalâjlarmda^ gjimj?ük- itesmi. altt 
nıb alınmayacağına dair ımeri olan gümrük tari-
fe&lîgllllSttn^^ 
Gttoatev^iıüâifcrîa^ 
balajiar hakkînda nasıl muamele 5*apılacaği ŷ * 

(S. $Kşmv9$ 
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lunda vukubulan tereddüd yerinde görülmüştür. 
Ancak kanunda her ne kadar bu husus sarahaten 
yaaılmamıış ise de tarife kanununun birinci mad
desi Türkiyeye giren eşyanın kâffesinden güm
rük resmi alınacağını esas olarak kabul ettikten 
sonra bu hükümden istisna eylediklerini diğer 
maddelerinde zikir ve izah eylemiş ve istisnaî 
muameleye tâbi tutmadığı eşya hakkında umumî 
hükmün tatbiki zarurî olacağı ve kıyas yolile 
muafiyet: tesisine de imkân bulunmayacağı cihet
le tazyik ve temyi edilmiş ve metre mikâbı üze
rinden gümrük resmine tâbi tutulmuş olan gaz
lerin zarf ve ambalajlarından gümrük resmi alın
ması tabu ve meri kanunun zarurî bir neticesi 
olarak kabul edilmiştir. Şu kadar ki, mezkûr 

gazlerin zarf ve ambalajlarında kullanılan kapla
rın bir defa istimal ile kıymetlerini kaybetmeye
rek bir çok defalar kullanılabileceği ve bu mak-
sadla daima memlekete girib çıkacağı ve memle
ketin muhtaç olduğu bu mevaddı ambalajların
dan da resim almak suretile bahalıya mal etme
nin iktisadî zararları olacağı ve gümrük tarife 

İKTISAD ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı 
kanunun mçüncü maddesinin beşinci bendinin 
tadiline m mezkûr bende bir (C) fıkrası ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1 haziran 1929 tarih ve 1499 
numaralı gümrük tarife kanununu değiştiren 
2255 numaralı kanunun 3 ncü maddesinin beşin
ci bendi aşağıdaki şekilde tadil ve bu bende bir 
(C) fıkrası ilâve edilmiştir: 

5 - Aded veya kıymet veya hacim üzerinden 
resim veren veyahud resimden muaf olan eşya
nın ambalajı. 

O - Hiçim üzerinden resim veren tazyik veya 
temyi edilmiş gazlerin, bu gibi eşyanın emniyet 
ve selâmetle nakli iğin kullanılan mutad amba
lajlan resimden muaftır. 

Muvakkat madde — Bu kanunun neşrinden 
önce yurda sokulup resimleri depozitoya veya 
teminata bağlanmış olan tazyik veya temyi edil-

(S. SÎ 

kanununu tadil eden 2255 sayılı kanunun meri
yetinden mukaddem bu ambalajların sarahaten 
gümrük resminden istisna edilmiş bulunduğu na
zarı itibare alınarak bundan sonra bu zarf ve 
ambalajların gümrük resminden muaf tutulma
ları muvafık görülmüş ve bunu temin makoadile 
Maliye encümeninin de iştirak eylediği Gümrük 
ve inhisarlar encümenince tesbit edilen şeklin yal
nız lâyiha unvanında ^küçük bir değişiklik yapıl
mak suretile encümenimizce de kabulüne karar 
verilmiştir. Umumî heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal B. Karadeniz 
Kâ. 

İstanbul Çorum Gazi Anteb 
F, öymen E. Sabri Aikgöl A> H. Ay erdem 

Kastamonu Kayseri Kocaeli 
T. Çoşkan N. Kerven A. Said Akbaytugan 

Maraş Muş Ordu Yozgad 
A. Tiridoğlu Ş. Ataman H. Yalman S. IçÖz 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DE&tŞTİRİŞl 

Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı 
kanunun 3 ncü maddesinin beşinci bendinin ta
diline ve mezkûr bende bir (G) fıkrası ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — tktısad encümeninin birinci 
maddesi aynen. 

K: 9) 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı 
kanunun üçüncü maddesinin beşinci bendinin ta
diline ve mezkûr bende bir (C) fıkrası ilâvesine 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — tktısad encümeninin 1 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Tayyedilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEGİŞTİRİŞİ 

Gümrük tarife kanununu değiştiren 2255 sayılı 
kanunun üçüncü maddesinde değişiklik yapan 

kanun lâyihası -

MADDE 1 
maddesi aynen 

îktısad encümeninin birinci 

(S. Sayın : 9 ) 
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ö. î. E. 

mis güzlerin ambalajlarına aid depozito veya 
teminatları gümrüklerce sahihlerine geri veri
lir 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye, îktısad, Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

MADDE 2 — îktısad encümeninin ikinci 
maddesi ayen. 

MADDE 3 — îktısad encümeninin üçüncü 
maddesi aynen. 

(S. â t p * : 9) 
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Mal. E. 

MADDE 2 — tktısad encümeninin 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — tktısad encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

B. Si. 

MADDE 2 — tktısad encümeninin ikinci 
maddesi aynen 

MADDE 3 — tktısad encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

»•-<< 

(Ö. âayısi: tt) 





S. Sayısı: 10 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların köylü 
ve yetiştiriciye satılması hakkında kanun lâyihası ve 

Ziraat, Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (l/i035) 

T . C . ' " ' " ; " ' . . - • - • - - - • •- - • 

Başvekâlet 
Kararlar dairesi Mü. , 7-V-1938 

Sayı :6/1934 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Oradan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların köylü ve yetiştiriciye satılması hakkında ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 5 - V -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
: C: Boyar 

Kanun esbabı mueibesi 

At memleket hayvanları içinde vatan müdafaası noktai nazarından son derece hususî bir ehem
miyeti haizdir. Uzun süren ve bir birini takib eden harpler yurdda atın adetçe azalmasını evsafça 
bozulmasını intaç ettiği gibi ekseriyetle harpleri müteakib tehaddüs eden iktisadî buhranlarda 
hayvan yetiştiriciliğini ihmal ettirmiştir. Bugün memlekette kilometre murabbağma ve bin nüfusa 

isabet eden at mikdan komşu devletlerle mukayese edildiği takdirde memleketin tarihi bir anında 
ordunun canlı müteharrik vasıtalarının hareket imkânlarını, korkutacak derecede az bulunmaktadır. 

Ordunun hazar ve seferde at kadrosunun ikmali için muhtaç bulunduğu koşum, binek ve hizmet 
hayvanlarının yabancı memleketlerden tedariki döviz ihracını istilzam ettiği gibi memleket iktisadi
yatında da mühim tesirler yapmış bulunacaktır. Bundan başka memleket müdafaası mevzuubahs 
olduğu takdirde lâzımgelen ordu hayvanlarının tedariki de hududların kapanacağı dolayısile ecnebi 
memleketlerden idhalini de imkânsız kılacağından ordu ve memleketin muhtaç bulunduğu hayvanların 
memleket dahilinden teminini mecburî ve zarurî kılmaktadır. 

Yukarıda arzedildiği gibi memleket atları muhtelif esbab tahtında adetçe azalmış, evsafça bozul
muş bulunduğundan ihtiyaca cevab vermekten çok uzak bulunmaktadır. Filvaki ziraat vekâletinin 
hayvan İslahı yönündeki mesai ve faaliyeti mucibi memnuniyet bir şekilde devam etnıekde isede bu 
yönde bir cepheden yürüyüşle muvaffakiyetin istikmali senelere bağlı bulunmaktadır. 

Az zamanda çok iş yapmak en başlı prensipler meyanrnda bulunduğundan ordunun at kadrosunu 
ikmal, takviye veya tevsi maksadile yabancı memleketlerden alacağı hayvanların hiç olmazsa yansı
nın kısrak olmak suretile bunların gerek istihdamları ve gerekse kadro harici edildikleri zamanda 
döllerini almak için yapılacak mubayaaların % 50 sinin kısrak olmasına katği bir zaruret görül
mektedir. Bu takdirde ordunun on iki yaşından sonra kadro harici edeceği kısrakların çiftçi ve yetiş
tiriciye satılacak hayvanları yine ağır cüsseli aygırlarla birleştirmek suretile ordu hizmetine elve
rişli mahsullerin almmasmı ve binnetice ordu ihtiyacının da iç memleketten temini imkân dahiline 
girmiş bulunacaktır. Bundan başka ordunun reforme ettiği bu hayvanların çiftçi ve yetiştiriciye sa
tılması atın ziraate girmesini ve Atatürkün yüksek emirlerini yerine getirmiş bulunacak ve at için de 
aynı bir mahreç de temin etmiş olacaktır. 
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Ziraat .encümeni mazbatası 

T, BM. M. 
Ziraat encümeni 17 - V - 1938 

Esas No. 1/1035 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hay
vanların köylü ve yetiştiriciye satılması hakkında 
hazırlanüb İcra Vekilleri Heyetinin 5 - V - 1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Encümenimize gönderilen kanun 
lâyihası Millî Müdafaa Veteriner işleri reisi ile 
Ziraat vekâleti veteriner umum müdürü hazır 
bulundukları halde encümende okunub görüşüldü: 

At ve katırların memleket müdafaasındaki 
önemli hizmeti kadar ziraatta da değeri yüksek
tir. Toprağın işlenmesi ve mahsullerin biçilmesi 
ve naklinde bu hayvanlar derecesinde iş göreni 
yoktur.- Çiftçilerimizin ötedeniberi ziraatta kul
landıkları sığırlar yerine afların geçmesi zamanı 
çdktan gelmiştir. Büyük Şefimiz son nutukların
da da bunu işaret buyurmuşlardır. Ordu, ve çift
çinin ihtiyacını karşılayacak hükümleri taşıyan 
bu lâyihayı Encümenimiz de çok yerinde Ibulmuş 

Ordudan çıkarılacak on iki yaşından yukarı 
hayvanların köylü ve yetiştiriciye satılması hak
kında hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
gönderildiğine dair olup Ziraat encümenince mü
zakere edilerek yapılan değişikliği havi mazbata-
sile birlkte encümenimize verilen Başvekâletin 
7 - V -1938 tarihli ve 6/İ934 sayılı tezkeresi ve 
bağlı evrakı encünıenimizce M. M. vekili ve Zi
raat vekili huzurlarile okundu ve görüşüldü. 

Gerek ordu hayvanatını genç bulundurmak ve 
memleket dahilinde de iri hayvan yetiştirmek 
ve halkın da hayvanla çift sürmek hususundaki 
faaliyeti temin edilmiş olmak üzere tanzim olu
nan kanun lâyihası verilen izahata ve yapılan 

ve yalnız çiftçiyi atla ziraata alıştırmak için bun
ların ucuz bir fiatla ve taksitle satdması ve çift
çiye verilmesi için maddelerde değişiklikler ya
pılmıştır. Bu hususta hemen tatbikata geçilebil
mesi için lâzımgelon 'tedbirlerin alınması encü
mence temenni edilir. 

Havalelerine göre Millî Müdafaa encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ziraat E. Reisi M. M. Kâtib 
Edirne Manisa 

F. Kaltakkıran- Y. Özey 
Kırşehir Çorum Seyhan 

A. Esen A. R. Özenç T. Tarman 
Seyhan Ankara Ankara 

Ö. Biçer H. Çırpan M. Ayaşlı 
Manisa 

K. Kara Osman 

tedkikata göre yerinde görülmüş ve bazı deği
şikliklerle kanun lâyihası aynen kabul edil
miş ve havalesi veçhile Bütçe encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi M. M. Kâtib 

Diyarbakır Erzurum Samsun 
K. Sevüktekin Ş. Koçak R. Barkın 

Antalya Balıkesir Balıkesir 
C. Mengilibörü C. Esener Hacim Çarıklı 
Erzurum istanbul Kars 

A. Akyürek Dr. H. 8. Erel H. Kızıldoğan 
Manisa Muğla Tekirdağ 

K. N. Duru N. Tuna R. Apak 
Tokad Urfa Yozgad 

İT. Konay Ahmed Yazgan C. Arat 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni S 2-Tl-1938 

Karar No. 75 
Esas No. 1/1035 

Yüksek Başkanlığa 

( S. Sayısı ; 10 ) 
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Bütçe encüm< 

T. B. M. M. , 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 5 

Esas No. 1/1035 
• Yüksek 

Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hay
vanların köylü ve yetiştiriciye satılması hakkında 
olub Bşvekâletin 7 mayıs 1938 tarih ve 6/1934 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Ziraat ve Millî Müdafaa encümenleri maz-
batalarile birlikte Encümenimize verilmiş olmak
la Millî Müdafaa vekili Kâzım özlap, Ziraat ve
kâleti namına Baytar umum müdür vekili ile Zo
otekni şubesi müdürü ve Mliye vekâleti namına 
da Bütçe ve malî kontrol umum müdürü hazır ol
dukları halde okundu ve konuşuldu : 

Lâyiha alınan izahata ve mucib sebeblerin ted-
kikine nazaran şu maksadları ihtiva etmektedir : 

1 - Ordu hayvanlarını yenilemek maksadile 
muayyen bir yaşı dolduran at, kısrak ve katırları 
kadro harici etmek ve bu suretle ordu hayvana
tını daima genç bulundurmak, 

2 - Kadro harici edilecek bu hayvanların çift
çiye ve yetiştiriciye satılmasını temin etmek su-
retile bir taraftan ziraatte hayvan istihdamını 
yaymak ve ziraati daha verimli bir hale koymk, 
diğer taraftan orduya elverişli hayvanların mem
leket dahilinde yetiştirilmesini temin etmek, 

3 - Memleket içinde ordu ihtiyacını'temin ede
cek hayvan yetişmceye kadar memleket dışından 
satın alınacak hayvanların yarıya yakın bir mikda-
rının kısrak olarak mubayaası suretıle kadro ha
rici edilecek olanların da bu nisbette kısrak olma
sına ve binnetice yetiştiricilere mümkün olduğu 
kadar fazla kısrak tevziini temin etmek. 

Encümenimiz bu esasların gerek ordu ve ge
rek zürra için önemini göz önünde bulundurarak 
lâyihayı esas itibarile kabul etmiş ve Millî Mü
dafaa encümeni metnini müzakereye esas tut
muştur. 

Cereyan eden müzakere neticesinde bu lâyiha 
ile kabul edilen esasın tatbikında ordu hizmetle
rinin sekteye uğramaması maksadile değitşirilecek 
hayvanların yenileri alındıkça kadro harici edil-

( S . 

3 — 
mi mazbatası 

3 -XII - 1938 

Reisliğe 

melerini ve verilen malûmata göre katırların on 
beş yaşına kadr ordu hizmetini ifaya muktedir 
olacakları anlaşıldığından katırlar için bu yaş had" 
dinin kabulünün ve buhusus için icab eden tah
sisatın her sene bütçelerinde nazarı itibare alın
ması tabiî görüldüğünden maddedeki tahsisata aid 
kaydin kaldırılmasını muvafık gören Encümeni
miz birinci maddeyi bu esaslar dairesinde yeniden 
yazmıştır. 

Kadro harici edilecek hayvanların takdir edi
lecek bedel ile çiftçiye satılmasını ve bedelleri
nin taksitle tahsilini malî ve idarî bakımdan f ai-
deli görmeyen Encümenimiz bu hayvanların açık 
arttırma ile satılmaları esasını kabul etmiştir. An
cak çiftçilerin ve yetiştiricilerin iştirakini temin 
etmek ve spekülâsyonlara mâni olmak için Ziraat 
vekâletince tayin olunacak mahallerde bu satış-. 
ların yapılması ve bunun için de mezkûr vekâ
let bütçesine konacak tahsisat ile bu mahallere 
nakillerinin temini muvafık görülmüş ve ikinci 
madde bu esas dairesinde tadil edilmiştir. 

Üçüncü maddede vuzuhu temin edecek surette 
bazı kelime değişikliği yapılmış ve diğer madde
leri aynen kabul edilmek suretile yeniden hazır
lanmış olan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvi
bine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuş
tur. 

Reis ReisV. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

îstanbul Çorum Diyarbakır 
F. öymen E. Sabrı Akgöl Rüştü Bekit 
Gazi Anteb Kastamonu Kırklareli 

A. II. Ayerdem T. Coşkan Ş. ödül 
Kocaeli Maraş Muş 

A. Said Akbaytuğan A. Tiridoğlu Ş. Ataman 
Ordu Trabzon Yozgad 

H. Yalman Sırrı Day S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Ordudan çıkarılacak 12 yasından yukarı hayvan-
ların köylü ve yetiştiriciye satılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 —Hazarda ordu kadrosunda on 
iki yaşmı ikmal etmiş beygir, kısrak ve katır
lar, yerlerine hayvan almarak ordu hizmetinden 
çıkarılır. 

MADDE 2 — Ordudan! çıkarılacak hayvan
lar Ziraiat vekaletinin göstereceği yerlerde köy
lü ve yetiştiricilere satılır ve o yerlere kadar 
nakilleri için Millî Müdafaa bütçesine tahsisat 
konulur. 

MADDE 3 — Ordu ihtiyacı için hariçten sa-
tm almörCak ecnebi ırk hayvanların her defa
sında en az yüzde ellisinin damızlığa elverişli 
kısrak Olması mecburîdir. Fevkalâde ve müsta
cel hallerde icra Vekilleri kararile bu mecbu
riyet muvakkaten kaldırılabilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbiki için Millî 
Müdafaa bütçesine ayrıca tahsisat konulur. 

MADDE 5 — Bu kanunun tatbiki şeklini 
gösterir Millî Müdafaa ve Ziraat vekaletleri ta
rafından müştereken bir talimatname tanzim 
olunur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Ziraat vekilleri memur
dur. 5 - V - 193Ö 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Boyar Ş. Saraçoğlu M. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R, Araş F. Ağrah 
Mf.V. Na. V.' îk. V. 

8. Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. JJ, Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğlu \ 

(S. Sayı 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Ordudan çıkarılacak on iki yaşından yukarı hay
vanların çiftçi ve yetiştiriciye stılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazarda ordu kadrosunda 12 
yaşmı bitirmiş idiş, kısrak ve katırlar, yerleri
ne hayvan almarak ordu hizmetinden çıkarılır, 
ve bu iş için her sene Millî Müdafaa bütçesine 
lâzımgelen tahsisat konur. 

MADDE 2 — Ordudan çıkarılacak hayvanlar 
Ziraat vekâletinin göstereceği yerlerde çiftçi ve 
hayvan yetiştiricilere en ucuz fiat ve taksitlere 
bağlanmak suretile satılır ve o yerlere kadar 
nakilleri için Millî Müdafaa bütçesine tahsisat 
konulur. 

MADDE 3 — Ordu iktiyacı için hariçten sa-
tm almacak ecnebi ırkı hayvanların her defasın
da en az yüzde ellisinin damızlığa elverişli kıs
rak olması mecburidir. Fevkalâde ve müstacel 
hallerde icra Vekilleri kararile bu mecburiyet 
muvakkaten kaldırılabilir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Millî Müdafaa ve Ziraat vekilleri memurdur. 

: 10) 



- B -
MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTÎRİŞÎ 

Ordudan çıkarılacak on iki yaşından yukarı hay
vanların çiftçi ve yetiştiriciye satılması hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ziraat 
maddesi aynen. 

encümeninin birinci 

MADDE 2 — Ordudan çıkarılacak hayvan
lar Ziraat vekâletinin göstereceği yerlerde çift
çi ve hayvan yetiştiricelere mahallî hayvan ıs
lah komisyonlarınca takdir edilecek en ucuz fi-
atla ve sekiz senelik taksitlere bağlanmak sure-
tile satılır ve o yerlere kadar nakilleri için Mil
lî Müadfaaa bütçesine tahsisat konulur. Kısrak
ları taksitlerle alanlar tay yetiştirdiklerini ve iki 
yaşma kadar büyüttüklerini mahallî hayvan ıs
lah komisyonlarına ibraz ve isbat ettikleri tak
dirde mütebaki taksitleri affedilir. 

MADDE 3 — Ordu ihtiyacı için hariçten sa-
tm almacak ecnebi ırkı hayvanların her defasın
da en az yüzde kırkmm damızlığa elverişli ol
ması mecburidir. Fevkalâde ve müstacel hallerde 
îcra Vekilleri kararile bu mecburiyet muvakka
ten kaldrılabilir. 

MADDE 4 — Ziraat encümeninin dördüncü 
maddesi aynen 

MADDE 5 — Ziraat encümeninin beşinci 
maddesi aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Ordu hizmetinden çıkarılacak hayvanlar ve bun
ların satılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazarda ordu kadrosunda 12 
yaşmı bitirmiş idiş ve kısraklarla 15 yaşmı bitir
miş katırlar, yerlerine başkaları alındıkça ordu 
hizmetinden çıkarılabilir. 

MADDE 2 — Ordu hizmetinden çıkarılacak 
hayvanlar nakil ve iaşe masrafları Ziraat vekâ
leti bütçesinden verilmek üzere bu vekâletin 
göstereceği yerlerde açık arıttırma ile satılır. 

MADDE 3 — Ordu ihtiyacı için yabancı mem
leketlerden satm almacak beygirlerin her satm 
almada en az yüzde kırkmm damızlığa elverişli 
kısrak olması mecburidir. Fevkalâde ve müsta
cel hallerde icra Vekilleri Heyeti kararile bu 
mecburiyet muvakkaten kaldırılabilir. 

MADDE 4 — Ziraat encümeninin 4 ncü mad
desi aynen 

MADDE 5 — Ziraat encümeninin 5 nci mad
desi aynen 

(S. Sayısı: 10) 





S.SâpsıMt 
Devtet ctemlryötorı ve Hm^frfarıl^c^melîtefesi fcesablarmtfe 
kayıdlı 1929 yılı sonuna kadar olan muamelâttan doğan 
bir krsım borçîamı m «urettet^ricftı ttffeöeğîhe diîîrlcamıh 
layihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbatalar^ I 1074) 

W-- T - 1P38 

Büyük Külfet M^efisi Yüksek B^Bpae 

Devlet demiryolları ve limanları işletme idaresi hesablarında kayıdlı 1929 yılı sonuna kadar olan 
muamelâttan doğan bir kısım borçların ne suretle terkin edileceğine dair Nafıa vekilliğince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı muciıbesile birlikte sunulmuştur. ' 

Başvekil 
1 i C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

1927 yılında Nafıa vekâleti mülga inşaat ve işletme umum müdürlüğü idaresinde bulunan inşaat 
işlerini de uhdesine alarak Devlet demiryolları ve limanlan umumî idaresi teşkil edildiği zaman 
mezkûr mülga' müdüriyeti umumiyenin bütün muamelâtı (Merkez, Ankara, Kayseri, Samsun _ Sivas 
ve Erzurum - Sarıkamış hatları) hukuk ve vecaibile devir alınmış olduğu gibi 1928 senesinde Anadolu 
hattı satın alınmıştı. 

Gerek mülga müdüriyeti umumiyeden müdevver ve gerek esasen 25 mart 1920 tarihinde Miİİî Hü
kümetçe vaziyet edilib bilahara satrn alınan Anadolu hattından bilhassa borçlu ve eşhas zimemi gibi 
hemMar devredilirken müfredatı verilmemiş vey&hud krsmen yerilen müfredat beherinde borcun ma
hiyeti, mikdarı, vasfı vazıh olmadığından bu hesablann yekûn itibârile ve olduğu gibi alınmasında 
katği zaruret görülmüş ve senelerce bunlar üzerinde yapılan incelemeler, tedkik ve tasfiyeler de He
yeti umumiyesi için katği müsbet bir netice vermemiştir. 

Çünki; 
A) Mülga inşaat ve işletme müdüriyeti ttmttmiyesinin faaliyette bulunduğu ve Devlet hatlarının 

inşasına ve süratle ikmaline pek büyük bir ehemmiyet verildiği 1340, 1341, 1926 senelerinde Avrupa-
dan mubayaa edilen yol ve inşaat malzemesi ecnebi paralarile satın alındığı cihetle yevmi tediyedeki 
kur üzerinden masraf kaydedilebilmek için bidayeten avans şeklinde tediyat yapılmış ve bilahara kıs
men de mahsub edilmiş ve bir çokları da mahsup suz kalmıştır. 

Halbuki bu malzemenin bir kısmının doğrudan doğruya mülga ambarlar müdüriyetince idhalâta 
alındığı ve fakat bir kısmının bilhassa yol ve cer malzemesinin doğrudan doğruya servislerce tesel
lüm edilerek ambar idhalât kaydına tâbi tutulmadığı ve aradan uzun yıllar geçib o zamanki mevcud 
memurların bir çoğunun bu gün idarede bulunmaması dolayısile kayda müsteniden tevsiklerinin kabil 
olmadığı yapılan tedkikat ve tahkikatla anlaşılmıştır. Mahaza aynı zamanda bu malzeme bedellerinin 
avans hesablarında kalmasının bu maddede arzed ildiği veçhile sırf ecnebi parasile -ödenmesinden 
ileri geldiği ve bunların tamamen tesellüm edilerek kullanıldığı kanaatine de varılmıştır. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2247 



B) Anajdolu hattına millî Hükümetin vaziyed ettiği 25 mart 1920 tarihinden bu hattın ilk bütçe 
kanununun) tanzim edildiği 1341 senesine kadar geçen zaman zarfında; hattın varidatının kifayetsiz
liği sebebile memurin ve müstahdemin maaşatı ile masarifi müteferrikası için vakit vakit hazineden 
kanunî yarjâım gördüğü için (meselâ: 14 ve 15 numaralı kanunlar gibi) memur ve müstahdem maaş
ları ve bazı müteferrik masraflar alelhesab suretile ve mukassatan verilmiş ve millî harb sebebile büt
çe esasi arnia göre bu hesab sistemi .takib edilmediği için hizmetin ifa edilmesine rağmen mahsubsuz 
kalmıştır. Hakikatta bu kabîl paralar, avans mahiyetinde olmayıp bütçe sistemi ve mefhumu olma
dığı için katği tediyat şeklinde yapılmayan işletme masraflarını teşkil etmektedir. > 

Aynı zamanda devredilen hesablar ârasmda borçlunun sıfatı memuriyeti, sicil numarası ve ma
halli istihdamı ğösterilmeyip sadece (Ahmed, Mehmed) gibi isimlerin yazılı olmasından ve müfredat 
evrakının millî mücadele esnasında işgal ve nakil gibi hâdiseler dolayisile ziyaa uğramasından do
layı idare akacakları bulunmakta ve bunlar seneden seneye devredegelmektedir. 

Buna mukabil emanet hesabında yine mahiyeti meçhul ve kimlerden ve hangi cihetten dolayı ke
sildiği tesbjt edilmeyen bir hayli eşhas matlubatı da bulunmaktadır. Gerçi bu paralar borçlu ve eş
has zimemiîide kayıdlı bir kısım zimmetlere mukabil yapılmış olan tevkifattan ibaret bulunduğu an
laşılmakta ise de isimlerin kısmen yanlış yazılması ve paraların mahiyetlerinin vazıh olmaması ala-
îaklı ve borçlu hesabtaki paraların tamamı tamamına mutabık bulunmaması gibi sebeblerle mahsub-
'arı cihetine gidilememiştir. 

Arzolunan sebeblere ve vaziyetlere binaen elyevm umumî idare hesabları arasında bulunan ve 
seneden sineye devreden ve haklarında subut delilleri bulunmamasından veya mahallî tahkiki mef-

kut olmasından dolayı takibat imkânı da mevcud. bulunmayan ve kısmen bu sebeblerle de müruru 
zamana uğiayan paraların 1929 senesi nihayetine kadar olan Hazine alacaklarının terkin ve tasfi
yesine dairi olan 2266 numaralı kanun hükümlerinden istifade ederek terkini cihetine gidilmek iste
nilmiş ise <jte bu kanunun idaremiz muamelâitmdanmütevellid ve muhtelif hesablarında idare alacağı 
olarak kayıdlı bulunan paralara tatbik edilmiyeceğinden ve bu paraların seneden seneye devir su
retile hesablarda gösterilmesi doğru olamıyacağindan bahsile 2266 numaralı kanuna mütenazır olmak 
üzere idare;için yeni bir kanun tedvini arzusu idarehesablannm tedkik ve muhakemesi esnasında Di
vanı muhasebatça izhar edilmiştir. 

Diğer tjarafdan idarenin 1936 malî yık bütçe,kanununun 11 nci maddesi mucibince 1937 malî 
yılı sonuna! kadar sarf olunub da mahsubu icra edilmeyen mebaliğden kısmen evrak ve vesaiki sarfi-
yesi bulunabilenlerin mahsupları cihetine gidilmiş ise de bu madde mukabil ve fevkalâde sebeblerle 
mahsubunaf imkân olmayan paraların sureti terkini hakkında bir hükmü ihtiva etmediğinden bu kabîl 
paraların terkin suretile tasfiyesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuştur. 

işte bu lüzum ve icaba binaendir ki esbabı sübutiyesi bulunmayan ve mahalli tahsili mefkut bu
lunmuş olan veya bu sebeblerle müruru zamana uğramış bulunan paraların bağlı olarak sunulan 
kanun lâyihasının l nei maddesi ile terkini arz ve teklif edilmiştir. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T.B.U.M. 
Nafta şncümeni 3 -Yi - 1938 
Esas No. 1/1074 
Esas No. 18 

Yüksek Reisliğe 

Devlet f demiryolları ve limanları işletme ida
resi hesablarında kayidli 1929 yılı sonuna kadar 
olan muamelâttan doğan bir kısım borçların ne 

suretle terkin edileceğine dair Nafıa vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 24-V-1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar-
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laştınlan karnın lâyihası ve esbabı mucibe mazba
tası Hükümet mümessili hazır olduğu halde ted-
kik ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibesinde dermeyan olunan mütalea 
encümence de varid görülerek lâyiha aynen ka
bul edilmiştir. ; > 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Nafıa Eı. Reisi 
Erzincan 

A. Samİh llter 

M. M. 
Kayseri 

A. RÜmi Kalaç 

Kâtib 
Manisa 

O. Ercin 

Eskişehir 
O. Işın 

Afyon K. 
M. Gönenç 

îçel 
F. Mutlu 
Kars 

B. öngören 
Malatya 
V, Çınay 

Tokad 
Gl. 8. Üke 

Eskişehir 
A. özdemir 

Ankara 
E. Demirel 

İzmir 
8, Epikmen 

Kastamonu 
8. Erkman 

Niğde 
Halid Mfingi 

Afyon K. 
Cemal Akçın 

Elâziğ 
F. Z. Çiyütepe 

İsparta 
İZİ. özdamar 
Kastamonu 
V. îzbudak 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

H Ü K Ü M E T I N TEKLlFî 

Devlet demiryolları ve limanları işletme ida
resi hesablarında kayidZi 1929 yılı sonuna ka
dar olan muamelâttan doğan bir kısım borçla
rın ne suretle terkin edileceğine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme idaresinin 192$ malî yılı sonuna ka
dar olan muamelâtından mütevellid olub da ha
len idarenin muhtelif hesablarında kayidli bulu
nan zimmetlerden 2266 numaralı kanunun 1 nci 
maddesinin muhtelif fıkralarında yazılı evsaf ve 
mahiyette bulunanlar hakkında mezkûr madde 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

2 4 . V-1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mİ V. 

8. Arıkan 
S. I. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. Y. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
$, Kesebir 

Zr.V. 
F. Kurdoğlu 
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Bütçe 'encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 7 

Esas No. 1/1074 

3 - XII - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme ida
resi besabkrında kayidli 1929 yılı sonuna ka
dar olan -muamelâttan doğan bir kısım borçların 
ne suretle terkin edileceğine dair olub Başve
kâletin 30 - V - 1938 tarih ve 6/2247 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kaıfun lâyihası 
Nafıa encümeni mazbatasile birlikte Encümeni
mize verilmiş olmakla Devlet demiryolları umum 
müdürlüğü Maliye ve muhasebe reisi ile Maliye 
vekâleti namma Muhasebat umum müdür mua
vini hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha, Devlet demiryolları ve limanları im
letme idaresinin 1929 malî yılı sonuna kadar olan 
muamelâtından mütevellid olub muhtelif se-
beblerle takib ve tahsiline ve mevcud mevzuat 
ile tasfiye ve intacına imkân görülemeyen zim
metlerin Hazine hesablarmda tatbik edilen 
2266 sayrk kanun hükümleri dairesinde netice
lendirilmesini istihdaf etmektedir. Halbuki bu 
lâyiha Meclise verildikten sonra Yüksek Mec
lisçe kabâl buyurulan 3497 sayılı kanun ile Bev-
letin ve mülhak bütçe ite idare edilen müesse
se] erin 1927 ve daha evvelki bütçe senelerine 
taallûk eden alacaklarının tasfiyesi hakkmda 
hususî hükümler tedvin edilmiş olub mezkûr ka
nun hülcümlerinden Devlet demiryolları ve li
manları işletme umum müdürlüğünün de isti
fade edeceği tabiî görülmüştür. 

Ancak bu lâyiha ile 1D29 yrlı -scmtrca kadar 
olan zimmetlerin tasfiyeleri hakkmda hususî hü
kümler istenmekte ve 3497 say idi kanım ise 
1927 yılı sonuna katâar olan bu nevi himmet
lere taalluk etmekte olub arada kalan f02B ve 
1929 yıllarına aid zimmetlerin açıkta kalacağı 
düşünülmüş ise de alman izahata göre bu yıl
lara taallûk eden zimmetler, haklarında istis
naî bir muamele tatbikini icab ettirmeyecek de
recede mikdarca az olduğu anlaşılmakla bunlar 
hakkmda da umumî hükümlere göre terkini ka-
yid istenilebileceği düşünülmüş ve bu lâyihanın 
ayrıca kanuniyet kesbetmesine lüzum olmaya
cağı neticesine varılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe «unuhır. 

ReisV. 
Kayseri 

İP. Baysal 
İsparta 

MüJurrem Ümdl 
Kmb 

İstanbul 
F. öymm 

Kayseri 
N. Kerven 

konulmak üzere 

M. M. 
Trabzon 

R. Karüdeinis 

Ş .Ataman 
Yozgad 
8. tçöz 

Diyarbakır 
Umştü Bekli 

Kırklareli 
Ş. Ödül A. 

Ordu 
H. Yalman 

Kastawsnu 
T.Omkm 

KoeaeM 
Said Akbaytuğan 

Sim Tftjty 
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