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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi hakkın
daki tezkere kabul edildikten sonra 

Kastamonu mebusu Hüsnü Açıksözle 
Trabzon mebusu Süleyman Sırrı Gedik'in vefat 

ettikleri tebliğ ve ölülerin hâtıralarını tazizen iki 
dakiki ayakta sükût edildi. 

Edirne mebusluğuna seçilen Temel Göksel ile 
İsparta mebusluğuna seçilen Remzi Ünlünün inti-

Lâyihalar 
1 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat veril

mesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası (1/229) (Bütçe encümenine) 

2 — Hatay vilâyeti kurulmasına dair olan 3711 
sayılı kanunun muvakkat 5 nci maddesinin tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/230) (Muvakkat encü
mene) 

3 — Hudud ve Sahiller Sıhhat umum müdürlüğü 
1938 malî yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası 
(1/231) (Divanı muhasebat encümenine) 

4 — Lüzumu halinde yeni askerî muhasebecilikler 
teşkili için Maliye vekâletine salâhiyet verilmesi hak
kında kanun lâyihası ((1/232) (Bütçe encümenine) 

5 — Türkiye - Fransa Ticaret ve seyrisefain muka
velenamesine müzeyyel anlaşma ile tediye anlaşması 
ve tetümmatının tasdiki hakkında kanun lâyihası 
(1/233) (Hariciye ve tktısad encümenlerine) 

6 — Umumî hıfzıssıhha kanununun bazı maddele
rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/234) 
(Sıhhat ve içtimaî muavenet, Dahiliye, Adliye, Hari
ciye ve tktısad encümenlerine) 

Teklifler 
7 — İdare heyetinin, Riyaseti Cumhur 1939 malî 

yılı bütçesine 19 226 liralık tahsisat ilâvesine dair 

1 — Hariciye vekâleti teşkilât kanununa ek 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında Baş-
veklet tezkeresi 

hab mazbataları kabul ve tahlifleri icra edildi. 
Orman kanunu Muvakkat encümeni teşkili karar

laştırıldıktan sonra pazartesi günü toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Çanakkale İsparta 

Z. G. Etili K. Ünal 

kanun teklifi (2/8) (Bütçe encümenine) 
Tezkereler 

8 — Haziran : ağustos 1939 aylarına aid raporun 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tezke
resi (3/155) (Divanı muhasebat encümenine) 

9 — Rizenin Pazar kazasına bağlı Garorta köyün
den Kaloğullarından Hasanoğlu Osman Kalın ölüm 
cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 
(3/156) (Adliye encümenine) 

Mazbatalar 
10 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat veril

mesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/229) (Ruzna-
meye) 

11 — Mütehassıs tabibler, kimyagerler ve sair 
sıhhiye memurlarının vesika, ruhsatname ve şehadet-
nameleri tescil harçlarile para ile hasta bakan hususî 
hastanelerin açılma ruhsatnameleri harçları hakkın
daki 2935 sayılı kanunun birinci maddesile buna 
bağlı cedvelin değiştirilmesine dair kanunun lâyihası 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/107) (Ruznameye) 

12 — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı haziran ayı 
hesabı hakkında Meclis Hesablarmm Tedkiki encümeni 
mazbatası (5/13) (Ruznameye). 

• • • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
3312 sayılı Hariciye vekâleti teşkilât kanu

nuna ek olarak 11 - VI - 1938 tarih ve 6/2507 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B I E İ N C İ C E L S E 
Açılma saati 15 

BAŞKAN — Dr. Mazhar Germen 
KÂTÎBLER : Dr. Sadi Konuk (Bursa), Vedid üzg-ören (Kütahya). 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — RÎYASET DİVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

— 12 — 
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sayılı tezkeremizle takdim edilmiş olan 2/8968 
sayılı kanun lâyihasının iadesine müsaade buyu-
rulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Müsaadenizle iade ediyoruz. 

2 — Beşadiyenin Soğukpınar mahallesinden 
Melhemoğullarından îbrahimoğlu Aşçı Ali Çağ
ların ölüm cezasına çarptırılması hakkındaki 
tezkerenin geri verilmesine dair Başvekâlet tez
keresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmekten dolayı ölüm cezasma 

mahkûm bulunan ve kanunî merasimi yapılmak 
üzere evrakı 1 - VIII - 1939 tarih ve 4/6880 
sayılı tezkere ile sunulmuş olan 1326 doğumlu 
Aşçı Ali Çağlar yaşınm tashihi için Kırklareli 
hukuk mahkemesine müracaat etmiş olduğun
dan bu muhakeme neticesine göre icabı yapılmak 
üzere müstacelen iadesi Adliye vekilliğince is
tenilmekte olan adı geçen mahkûma aid evrakın 
iadesine müsaadelerini rica eederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 

3 — Subay ve askerî memurların aylıkları 
hakkındaki 1453 ve 2702 sayılı kanunların bazı 
maddelerinde değişiklik yapılmasına dair olan 
kanun lâyihasının geri verilmesi hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

T. B. M, M. Yüksek Reisliğine 
15 - IV - 1939 tarih ve 6/1889 sayılı tezkere

mizle müzakeresi taleb edilen 1453 ve 2702 sayı

lı kanunların bazı maddelerin değiştirilmesi 
hakkındaki 2/3659 sayılı kanun lâyihasmm ge
ri alınması Millî Müdafaa vekâletinden istenil
miştir. 

îadesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 
BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 
MALÎYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 

— Gelen evrakın on numarasında 58 917 000 li
ralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 
3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası vardır. Ruznameye alınma
sı da işaret edilmiştir. Millî Müdafaaya aid bir 
tahsisattır. Bunun ruznameye almarak tercihan 
ve müstacelen müazkeresini rica ederim (Kabul, 
kabul sesleri). 

BAŞKAN — Bu teklifi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Hatay vilâyetinin kurulmasına dair olan ka
nun vaktile muvakkat bir encümenden çıkmıştı. 
Şimdi mezkûr kanunun bir maddesinin tadiline 
dair bir kanun lâyihası vardır. Tabiî ayni şe
kilde yeni bir encümen teşkili lâzımgelmektedir. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — İçtima senesi 
değişmemiştir. Ayni encümen bu iş için topla
nabilir. 

BAŞKAN — Mezkûr encümen muvakkat idi. 
Vazifesini yaptı, bitirdi. Şimdi yeniden bir va
zife var. Binaenaleyh yeni bir encümenin teşkili 
lâzımdır. 

Hükümete mütenazır olan encümenlerle Büt
çe encümeninden üçer aza intihab edilmesini tas
vibinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — 58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/229) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
söz isteyen var mı? (Hayır sesleri). Maddelere 
geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 3628 sayılı kanunun 5 nci mad-
desile verilen salâhiyete istinaden temin edi
lecek karşılıklardan 20 000 000 liranm mezkûr 
kanunla Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde 
(Muhtelif müdafaa hizmetleri karşılığı) unva-

[1] 209 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 

nile açılan hususî fasla ilâveten tahsisat kay
dına mezuniyet verilmiştir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reyle reyinize ar
zediyorum. 

2 — îdatre Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1939 malî yılı bütçesinde 350 000 liralık müna
kale yapılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe 
encümeni mazbatası (2/7) [1] 

[1] 203 sayılı basmayazı zabtın sonundadır.-

ıs — 
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BÜTÇE E. REİSİ MÜKERREM UNSAL (İs

parta) — Encümene iadesini rica ediyoruz. 
BAŞKAN — Encümene iadesi istenmektedir, 

taleb veçhile iade edildi. 
S — Büyük Millet Meclisi 1939 yılı mayıs ayı 

hesabı hakkında nıurakıhlik raporu (5/12) | l | . 

BAŞKAN — Ittıla hâsıl oldu. 

4 — Arazi vergisi ha-khmdaki 1833 sayılı ka
nunun ikinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/32) |2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 1833 sayılı arazi vergisi kanu
nunun ikinci maddesine aşağıdaki (D) fıkrası 
eklenmiştir: 

D) Ecnebi Devletler tarafından sefarethane 
veya konsoloshane yapılmak üzere meccanen 
tefevvüz olunan veyahud bu maksadla satın alı
nan arsalarla yanan ve yıkılan sefarethane ve
ya konsoloshane binalarına aid arsalar (Mü
tekabiliyet şartile) 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

5 — Mazbut vakıflara aid akarların tamir re 
ihyaları için 2578 sayılı kamın mucibince ta vi
zen alman 150 000 liranın ödenmesi Jmkkında 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/106) [3] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[İJ 204 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 205 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 206 saydı basmayazı zabtın sonundadır. 

I Mazbut vakıflara aid akarların tamir ve ihya
ları için 2578 sayılı kanun mucibince tavizen 
alınan 150 000 liranın ödenmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 2578 sayılı kanunla Vakıflar 
umum müdürlüğünce sarfına mezuniyet verilen 
150 000 lira; mezkûr kanunun meriyeti tarihin
den 1943 malî yılı sonuna kadar bu paraların 
sarfedildiği vilâyetlerin mazbut vakıflara aid 
akar ve toprak satış bedelleri tahsilatından 
rnahsub edilir. Mahsubu yapılamıyan kısmı 
1944 yılı Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine 
konacak tahsisattan tesviye olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

6 — Yalnız bu yıl için dışandan getirilecek 
olan anasonların gümrük resminin indirilmesi
ne dair kanun lâyihası ve İktisad, Gümrük ve, 
inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/83) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

SAMİ ERKMAN (Tunceli) — Türkiyede bun
dan sekiz on sene evveline kadar memleket için 
lâzım olan anason dahilden tedarik edilerek 
sarfolunuyor, harice de ihraç ediliyordu. İs
pirto inhisarı bu işi eline aldıktan sonra yalnız 
Çeşmede anason ekilmeğe başlandı ve yalnız 

oradan alındı, evvelce Burdurda, Ispartada ve da
ha bir çok yerlerde anason ekiliyordu. Bun
ların kalitesi fena diye bunlara iltifat edilme
di, bunlar alınmadı. Bu suretle anason ekeme-
diğinden dolayı bir çok halk bunun kazancın
dan mahrum, oldu. Zaten anason kıraç yerler
de yetişir, başka mahsullere elverişli olmayan 
topraklarda ekilir. Şimdi ekimi yalnız bir ye
re inhisar ettiriliyor ve başka yerlerden alın
mıyor. En nihayet dara geldimi hariçten güm
rüksüz anason getirilsin deniyor. Halbuki sa
ir zamanlar iltifat edilmiyor. Sonra böyle kötü 
bir sene oldumu hariçten getireceğiz deniliyor. 
Çok rica ederim, İnhisar idaresi gümrük resmi 
versin, hariçten getirsin ve anason için bir pro
vizyon yapsın da başka yerlerde de ekilmesini 
terviç etsin. İki üç sene kurak gittimi yine 

[1] 207 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

— 14 — 
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gümrüksüz anason isteyeceğine dahilden bunu 
temin etsin. 

MEMED ALDEMİR (İzmir) — Sayın arka
daşım Abdurrahman Saminin buyurdukları gi
bi İnhisar idaresi yalnız Çeşmeden anason al
mıyor. Memleketin her tarafından istihsal edi
len anasonları lâyik olduğu fiatla almaktadır 
ki biz kendisine bundan dolayı çok minnetta
rız. îşte Bursa, Denizli burada. Her taraftan 
mubayaa edilmektedir. Yalnız rica edeceğimiz 
bir şey varsa, o da İnhisar idaresinin bu ver
diği müsaid fiattan dolayı memlekette ana
son istihsalâtı her sene yükselmektedir. Bu gün 
buna muayyen bir rakam koymak lâzımdır. Me
selâ, geçen sene İzmir mıntakasından 400 000 
Jrilo alınmıştı, bu sene yine bu mikdar yüksel
tilecekti. İnhisar idaresinin alacağı mikdar ma
lûm olmadığı için her tarafta fazla ekilecek 
ve İnhisar idaresi tarafından da alınamayınca 
birden bire 40 - 50 kuruştan altı kuruşa düşe
cektir. Bunun için İnhisar idaresi bu istihsa
lâtı tahdid etmeli, mıntakalara ayırmalı ve ken
disine elverişli anason yetiştiren yerlerde zeret-
tirerek, hem zürraa yardım etmeli, hem de iyi 
renkli, kokulu içkiler imal etmelidir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bir 

arkadaşım yok dedi, diğer bir arkadaşım da çok 
dedi. Bundan bir şey anlayamadım. Acaba İnhi
sar idaresinin stoku yok mu, mademki bu kadar 
nadir bir maddedir, şimdiye kadar neden top
lanmadı? Böyle bir zamanda biz bu maddeyi na
sıl dışarıdan getirtebiliriz? Acaba biraz daha 
sabredib de yeni mahsulü bekliyemez miyiz? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Anason ekilmesi yal
nız Çeşmeye hasredilmiş değildir. Bu ziraat ser
besttir. Memleketin her tarafmda isteyen istedi
ği mikdarda anason ziraati yapabilir. Memleke
tin muhtelif kısımlarında Kütahya, Aydın, Bur
dur, İzmir, Bursa, Denizli, Tekirdağ ve daha baş
ka vilâyetlerde de bu mahsul yetiştirilmektedir. 

Fakat bu mahsul her sene ayni mikdarda is
tihsal edilememekte, bazı sene havalar anason is
tihsaline müsaid gitmiyor az oluyor, bazı seneler 
iyi gidiyor o zaman da fazla istihsal ediliyor. 
Tasdiki taleb olunan kararnamede 1938 sene
sinde memlekette yetişen anason mikdarı ihti
yacı karşılamryacağı düşünülmüş ve bundan do
layı Heyeti Vekilece anasonun kilosundan alın
makta olan 54 kuruş resmin 10 kuruşa.indiril
mesine karar verilmiştir. Heyeti Vekilece veri
len karar 1938 senesine aiddir ve şu şekilde 
mukayyettir. Memlekette mevcud bütün ana
son mubayaa edildikten sonra yine ihtiyaç -olur-
•sa dışardan bu gümrük resmi verilerek memle
kete sokulabilir, ve bu kararname sadece 1938 
senesi içindir. Kararname Büyük Millet Meclisi
nin tasdikına arzedilmek üzere sevkedilmiş ve 
bu güne kadar encümenlerde kalmış, bu gün de 

huzurunuza gelmiş bulunuyor. Bu kararname 
mucibince 1938 senesinde hariçten getirilen ana
son mikdarı 20 - 25 ton kadardır. Anason yal
nız inhisarlar idaresinin ihtiyacını karşılayan 
biı madde değildir. Hususî rakı âmileri ile bun
dan başka bazı yiyecek maddelerine ilâvesi do-
layısile eşhas tarafından da mubayaa edilmek
tedir. Bu sene memleketin anason ziraati inhi
sarların bir senelik ihtiyacını temin edecek hal
de bulunmaktadır. Onun için dışarıdan anason 
getirecek değiliz. Anasonu memlekette yetiştir
meyi teşvik için, inhisarlar idaresi bu ziraatle 
meşgul olanlara avans ve tohum dağıtmaktadır. 
ve anasonları, mamulâtm maliyet fiatlerini çok 
arttırmıyacak bir şekilde yüksek fiatle satın 
almaktadır. Meselâ muhtelif senelerde 23 ku
ruştan başlayarak anasonu 1937 de 49 ve bu 
sene de 55 - 60 kuruşa mubayaa etmiştir. İn
hisarlar idaresinin yapacağı teşvik ve yardım 
yetişmiş olan anasonun az fiatle değil mümkün 
olduğu kadar yüksek fiatle satın almak ve ni
hayet ziraat zamanında kendilerine lâzım olan 
avansı vermekten ibarettir. Alım muamelesi 
serbesttir. Hem hususî âmiller mal alabilir, 
hem de İnhisarlar idaresi. Bu, ziraatin teşviki 
meselesi ayrıca ziraat mevzularımıza dahil iş
lerdendir. Bu hususta Ziraat vekâleti de ça
lışmaktadır. 

BAŞKAN — Evvelki kanun lâyihası için 
reylerini istimal etmeyen zevat varsa lütfen 
reylerini versinler. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu, hakikaten 
Vekil Beyin buyurdukları gibi en ziyade ser
best alınıp satılan bir şey olduğunu biz de en
cümendeki tedkikatımızdan anladık. Yalnız 
bunda sakat bir taraf vardır. Bu ve buna ben
zer işlerde... 26 kuruşa alacağız, 10 kuruş ten
zil ediyoruz. Bu ne demektir? Malî bir mu
hasebeyi lüzumsuz yere bir kanun haline sok
maktadır. Bunu indirdiğimiz vakit rakının ki
losunda beş on para veya iki kuruş fark edi
yorsa, maksad onu ucuz satmak ise, buna da 
müstakar bir şey bulmalıdır. Her şey de böy
ledir. Meselâ, şeker fabrikası kereste alacak
tır, kerestenin fiatini indiriyoruz, diğer bir mad-
dei iptidaiye alacağız, onun gümrük resmini in
diriyoruz. Bunu İktısad encümeninde de dü
şündük, bu nihayet malî bir muhasebe mesele
sidir. Maliyeti yükseltmemek lazımsa mal gel
dikten sonra Devlet bunun 14 kuruş gümrük 
farkını iade eder. Bu hususta her halde esaslı 
ve kül halinde bir şey yapılmalıdır. 14 ku
ruşu, rakıyı bir kuruş fazlaya maletmemek 
için mi tenzil ediyoruz? İnhisarların varidatı 
20 milyon olacağına 19 milyon 950 bin olsun. 
Buna Hükümetin, bilhassa Maliye, Ticaret ve 
İktısad vekillerinin nazarı dikkatini celbede-
rim. Bunun için sabit bir şekil bulunsun ve icab 
ettiği takdirde bir iadei muhasebe şekli tatbik 
olunsun. 
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Biz gümrüklerden, Maliyeden çalıyoruz, İn

hisarların varidatını 50 000 lira arttırıyoruz. 
Netice itibarile bunlar bir maliye oyunudur. 
Buna müstakar bir şekil bulunması hususun
da Hükümetin nazarı dikkatini celbederim. 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar
kadaşlar; bir sene evvel Hükümet, kendi hususî 
salâhiyetine istinaden çıkarmış olduğu bir ka
rarnameyi, hükmü icra edilmiş, muamelesi bit
miş, bu gün emri vaki halinde tasdik için bize 
getiriyor. Bu mahiyette her sene beş, on karar
name tasdik etmekteyiz. Bu da onlardan biri
sidir. Bunun tasdik edilib edilmemesi hakkın
da bir şey söyleyecek değilim. Çünkü, karar
name tatbik edilmiştir. Tasdik, merasimden iba
rettir. Yalnız buna münhasır olsa o kadar hai
zi ehemmiyet telâkki etmeyeceğim. Ben asıl bu 
meselenin prensibi etrafında Yüksek heyetinize 
bazı maruzatta bulunacağım. 

Hatırı âlilerinizdedir ki, dünya iktisad buh
ranı başladığı zaman her memleket kendi ma-
mulât ve mahsulâtını korumak için alabildi
ğine gümrük kanunlarını değiştiriyor, kararna
meler çıkarıyordu. Döviz cebhesinden idhalâtı 
tahdit ediyor, kontenjan usulleri gibi bir sürü 
mesail ortaya geliyordu. 1931 - 1932 senelerin
de idi. Meclis mesaisini tatil edib gidecekti. Fa
kat Hükümet her gün yeni yeni işlerle karşılaş
makta idi. Biz burada bulunmadığımız zaman mil
lî mahsulâtımızı himaye için Hükümete bir salâ
hiyet verdik ve bunun için bir kanun yaptık, Bu 
kanunun esas maksadı ve münderecatı, Türk ma-
mulât ve mahsulâtını himaye etmekti. Buhran 
senelerinden uzaklaşalı 7 - 8 sene old. Fakat bu 
kanun tatbik sahasında o kadar genişledi, o ka
dar genişledi ki, doğrudan doğruya eski kanu
nu muvakkat mahiyetini iktisab etti. Bir gün 
görüyoruz ki, koza resminin tenzili hakkında 
bir kararname yapılmış buraya geliyor, bir gün 
görüyoruz ki, anasonun filân seneye aid güm
rük resminin tenzili için bir kararname yapı
lıyor. Arkadaşlar, o kanun bunları istihdaf 
etmiyordu. Koza resminin tenzili Türk mah
sulâtını himaye değil, bilâkis imha eden bir şey
dir. Anason da ona şebihdir. Bunlar için bir I 
kaç defa şöyle ima tarikile; bu kadar geniş şe
kilde karar alınmasa eyi olur, şeklinde temen
nilerde bulunduk. Hele encümenlerde daha açık 
ve daha geniş mütalealar serdedildi. 

Bendenizce o kanun iki şekilde tatbik edile
bilir. Biri, ticaret muahedelerinde. Eğer acilse; 
Meclisten tasdik zamanından evvel mevkii meri
yete konmasında Türkiye ihracatı için geniş ve 
esaslı bir fayda mülâhaza ediliyorsa; o kanun I 
zaten onun için yapılmıştı; o salâhiyeti istimal ı 
etsinler. Fakat münferid hâdiseler için, filân ı 
fabrikanın iptidaî maddelerinin geniş mikyas
ta ve acele bir şekilde temini için haydi bir ka
rarname denirse o vakit bu, muvakkat bir ka
nun demektir ve nihayet iktisadî buhranın sa- | 

j nayii kasıp kavurduğu ve bizim bütçemizin 
I 240 000 000 dan 170 000 000 a tenezzül ettiği 
I bir zamanda bir zaruret olarak Hükümete veri

len bu salâhiyetin, o zaruretin tayin ettiği çer
çeve dahilinde tatbik edilmesi lâzımgelir. Ben
denizce artık onun zamanı geçmiştir. Esasen 
şimdi, yakın zamanda münferid hâdiseler üze-

I rinde böyle kararnameler çıktığını görmüyoruz. 
! Fakat artık bu kapıyı kapatmalıyız. Hükümet 

muayyen bir iş üzerinde karar almak istiyorsa 
Meclise gelsin, o iş üzerinde yeni karar istihsal 
etsin. 

Yoksa 1932 senesinde iktisadî buhran müna-
I sebetile verilen bir salâhiyeti böyle geniş mik

yasta, münferid hâdiseler üzerinde tatbik ederek 
kararname çıkarmasını, yani kanunu muvakkat 
neşrinden sarfınazar etmesini Hükümetten çok 

I rica ederim. 
j ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — în-
I hisar idaresinin muamelâtı hakkında bir kaç söz 

söylerken Sayın vekilin, bütçe müzakeresinde 
olduğu gibi, behemehal benden sempati isteme
ğe kalkmaması lâzımdır. Bir kere muamele 
kendi zamanına aid değil, eski bir muameledir. 

I Arkadaşlar, bu kadar üzerine toz kondurma-
I dığımız bu müessese her zaman rakı çıkanb sat-
| mak elinde olduğu halde bu sene de satacak, 

gelecek sene de satacaktır, üç sene sonra da 
satacaktır. Böyle malını her sene satacak olan 
bu müessese, bu satacağı malın maddei iptidai-
yesinin iki seneliğini, üç seneliğini elinde bu
lunduramayacak kadar ihmalkâr olabilir mi? 

Bundan daha elemli bir şey olabilir mi arkadaşlar? 
O halde bizim inhisar idaresi günü gününe yiyen, 
günü gününe içen bir müessesedir. Başka bir şey 
değil. Çünkü anason mahsulâtının kötü gittiği 
senelerde elinde anason yoktur. Halbuki gelecek 
senenin, öbür senenin de anasonunu elinde bu
lundurmalıdır. Elbette böyle hareket eden bir 
müesseseyi burada tenkid etmek hakkımdır. 
Ümid ederim ki, Sayın vekil, bu müessesenin ku
lağından çekerek, onu âtiyi düşünecek bir vazi
yete getirsin. 

MEHMED ALDEMİR (İzmir) — Anason 
uzun zaman dayanmaz. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Devamla) — Müsa
ade buyurun. Zati âliniz mütaleanızı serdetti-
niz, ben sabrettim. Siz de beni dinleyiniz. 

Arkadaşlar, Türkiye bir ziraat memleketidir. 
Türkiyede yetiştirdiğimiz mahsullere bir de ih
tiyaç olarak anason ilâve ediliyor. Benim inti-
hab dairem olan Çanakkale de anason yerlerin
den biridir. Neden dolayı anasona yer vermek 
lâzım iken, yer vermemezlik edib de, gümrüğü 
indirmek suretile, bu ekilecek maddeyi kiy-
metten düşürüyoruz. Bu bir Devlet tedbiri ola
bilir mi? Devlet tedbiri, anasonun son tanesine 
kadar memleketten almak lâzımdır. Şu zaman
da biz nasıl hariçten anason getirtebiliriz? Bu
na mirasyedilik derler. Her kim ki hariçten bu 
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vakitte, 38 senesinde dahi olsa, yine buna mi
rasyedilik derler. Başka bir şeyle bu, ifade edil
mez. Teşvik değil, tahdid edersin, müşkülât çı
karırsın, ondan sonra da sana anason lâzım ol
duğu zaman, ben hariçten alırım dersin. Bu 
doğru bir şey değildir. Onun için Raif Karade
niz arkadaşımdan çok rira ederim, en iyi eser
lerinden biri olarak bu ibtidaî maddelerimizin 
stoklarını hazırlatmağı ve yarının ihtiyaçları
nı düşünmeleri için lâzım gelenlere direktif ver
sinler. Yalnız bunun için söylemiyorum, kar
ton, iplik hatta çuval, buna mümasil bir çok şey
ler, milyonlarla oynayan ihtiyaçlar için böyle 
günü gününe iş göremezler. 

İkinci bir şey ; Hasan Fehmi arkadaşımın dü
şünceleri çok yerindedir. Bir kaç gün evvel 
Buigaristandan 200 000 ton mangal kömürü ge
tirilmek için bir kararname çıkarıldığı acı ile, 
esefle okudum. 

Arkadaşlar; Ziraat vekâleti bize orman ka
nununu getirdiği zaman, odunu da vereceğini, 
kömürü de vereceğini defaatle söylemişti. Na
sıl olur arkadaşlar... Ormanda kurumuş dallar 
Çürüyor, hâlâ onları damgalamadılar. Köylü 
müsaade istiyor, kurularını kesmek için, kese
mezsin, ben yapacağım deniyor. 

Muhterem Ziraat vekilinden sormak istiyo
rum, neden dolayı bu mesele meydana çıkmış
tır? Öylelerini biliyorum ki, baltası elinde sa
bahtan akşama kadar emir bekliyor. Ah bir emir 
verseler de şu kurulan kesib kömür yapsak, 
diyor. Fakat maalesef Ziraat vekâleti hâlâ bir 
tane memur gönderib daha damgalattıramamıs-
tır. 

Santime muhtaç olduğumuz bir zamanda Bul-
garistana 200 bin tonluk kömür parasını nasıl 
verebilirsiniz? Kararname tamamen sakattır, 
esasen kararname usulünü ortadan kaldırmak 
lâzımdır. Sıkışınca çıksın kararname. Bu ol
maz. Ziraat vekili Muhlis Erkmenden rica edi
yorum, bunun hakkında izahat versinler. On
dan sonra kanun çıkar. Kararname 38 senesin
de çıkmış, yarın 41 senesinde de çıka,r. Maksad 
onu kökünden kaldırmaktır. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaşımız inhi
sarların stok bulundurması meselesine temas 
buyurdular. İnhisarlar idaresi mümkün olduğu 
kadar ve müessesenin işleyebilmesi için lâzım 
olduğu kadar stok bulundurmağa azamî derece
de dikakt etmektedir. İnhisarlar idaresi işlet
mekte bulunduğu tütün vesair mevaddı ibtida-
iyesinin bazıları için bir, bazıları için iki sene 
ve mevaddı mamulesi için üç ay ihtiyacına ye
tişecek kadar elinde stok bulundurmaktadır. 
Eğer bu mikdar stok az görülüyorsa nihayet bu 
para meselesidir, İnhisarlar idaresinin elindeki 
mütedavil sermayeyi arttırmak lâzımgelir. Fa
kat bu kadar stok da yaşayan bir müessese için 
kâfi gelmektedir. 

Anason meselesine gelince : Deminki, maru
zatım meyanmda bu ciheti arzetmeyi unuttum. 
Altı aylık stokumuz tamamen elimizde mevcud-
dur. Bu madde, mahiyeti itibarile fazla bir za
man için de stok tutulamaz. Sonra, ihtiyacı
mız olduğu halde niçin tahdid ediyorsunuz, de
diler. Asla tahdid etmedik. Deminki maruza
tımda da arzetmiştim, Son bir kelime olmak üze
re de şunu arzedeyim ki, arkadaşım anason hak
kında ben de söz söyleyeceğim, fakat vekil 
benden inhisarlar hakkında sempati isteme
sin dediler. Biz İnhisarlar idaresine arkadaşımı
zın sempati göstermesini rica etmiyoruz. Çünkü, 
sempati öyle bir şeydir ki, rica ile istihsal edil
mez, bunun kendiliğinden hâsıl olan bir şey ol
duğunu biliyoruz. Eğer arkadaşım benim ri
cam üzerine sempati gösteriyorlarsa yanılıyor
lar. Biz lâyiksak sempati gösterirler; değilsek 
göstermezler. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Sayın vekilden bir sualim var. Gümrüklerin. 
inmesi ileride anason ziraatinde tesir yapar mı 
yapmaz mı? Bunu sayın vekil buradan ifade et
melidir ki, anason ziraatçileri de sevka gel
sinler. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİF 
KARADENİZ (Trabzon) — 1938 senesinde mem
leketimizde anason yetişmemiştir. Hükümet dı
şarıdan anason getirmeye mecbur olmuştur. 
Anason üzerine konulmuş olan gümrük resmi ki
loda 54 kuruş gibi memlekette satılan anason fi-
atınm hemen mukabili olduğundan bu madde
nin idhali külliyen menedilmiş demektir. Onun 
için Hükümet o seneye mahsus olmak üzere böy
le hareket etmeğe mecbur olmuştur bütün 
memleketteki anason mahsulâtı satın alındıktan 
sonra geri. kalanı ihtiyaç hariçten temin edil
miştir. Muayyen bir zamana münhasır ve geçici 
bir hâdiseyi anasonu himaye etmiyorsunuz şek
linde mütalea etmek doğru değildir. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea olmadığına göre maddelere ge
çilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... Mad
delere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Anasonun gümrük resmi hakkında Hükümetçe 
ittihaz olunan kararın tasdikma dair kanun 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesile verilen salâhiyete istinaden hariçten 
idhal edilen anasonların gümrük resmi hakkın
da İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 13 -
IX - 1938 tarihli ilişik kararname tasdik edil
miştir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Zi
raat vekili izahat versin. 

BAŞKAN — İhtimal bu kanunun müzake-
resile alâkadar olmadığı için burada yoklar. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
kanun bir kararnameye istinad ettiği için Ziraat 
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vekilinin de burada bulunması lâzımdır. Eğer 
yoksalar kanunun müzakeresi tehir edilir, geldi
ği zaman müzakere edilir. 

BAŞKAN — İnhisarlar vekâletine aid olan 
bir kanun müzakeresinde Ziraat vekilinin de bu
rada bulunmasını istemek, yerinde olmasa ge
rekir, 

Kî YÂ GEVREK ETİLİ (Çanakkale) — Muh
terem başkanımızın bu mesele ile Ziraat veki
linin alâkadar olmadığı hakkındaki beyanları 
doğru değildir. Mesele, bir kararname ile Hü
kümete verilen salâhiyet, diğer bazı mevad üze
rinden cereyan etmekte olduğundan dolayı ayni 
meseleye taallûk eden bir sualdir. Bir karar
name ha anason, ha kömür hakkında olsun, 
hepsi Hükümeti ayni derecede alâkadar eden bir 
meseledir. Binaenaleyh usulen behemehal Ziraat 
vekilinin bu suale cevab vermesi lâzımdır. Ken
dileri burada blunmadıklarından dolayı cevab 
veremeyecekleri içinse, Makamı Riyasetten rica
mız odur ki, vekili davet ederler ve gelecek de
fa müzakre edilmek üzere kanunu da tehir bu
yururlar. Çünkü o da bir kararnamenin şümu
lü dairesinde olduğundan ikisi de yekdiğerile 
çok alâkadardır. Bunun için sureti mahsusada 
kömür meselesinden dolayı bir sual tevcihinden 
ise bu kanun dolayısile cevab vermesi elbette 
ki, usule daha uygundur. 

BAŞKAN — Ziya Gevher Etili arkadaşımı
zın suali, bu kanunun doğrudan doğruya ken-
disile değil, istinad ettiği kararname ile, Ziraat 

vekâletini alâkadar eden kararname ile ilgili 
bulunduğu için cevab vermemiş olması kanu
nun müzakeresinin talikini icab etmez. Encümen
lere gelmiş olan Ziraat vekâletinin kömür ka
nununun müzakeresi esnasında suallerini tekrar 
edebilirler. Binaenaleyh bu kanunun müzake
resine devam etmeği rica ediyorum (Muvafık, 
birinci maddeyi reye koyun sesleri). 

Birinci maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun birinci müzakeresi bitmiştir. 
58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat veril

mesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihasına (275) zat muvafık rey vermiştir. Mu
amele tamamdır. Binaenaleyh kanun (275) rey
le kabul edilmiştir. 

İçtimain gelecek pazartesi yapılmasını rica 
edeceğim (Muvafık sesleri). Gelecek pazartesi 
günü saate 15 te toplanılmak üzere celseyi tatil 
ediyorum. 

Kapanma saati : 15,43 

58 917 000 liralık tahsisat verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanuna verilen reylerin 
neticesi 

( Kamın kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : () 

Reye iştirak etmeyenler : ] 4 s 
Münhal] er : l 

[ Kabul edenler ] 
Ağn 

Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Rsad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Eşref Demirel 
Fevzi Daîdal 
Mümtaz Ölçmen 

Rifat Araz 
Antalya 

Dr. Münir Soykanı 
Numan Aksoy 
Raisi h Kaplan 
Türkân örs 
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Aydin 
Dr. Hulusi Alatas 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Hilmi Şeremetli 
Osması Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bitlis 
Tevfik Temeli! T 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tmaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtes 

Çanakkale 
Atıf Kaançri. 
Avni Yukaruç W 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Ete» 
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Çoruh 

Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahrî Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elazığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Akyürek 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
latamat özdamar 
İzzet Arukan 
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Osman Işm 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
(îl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
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Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkari 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Alan 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesby 
İzzet Erdal 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu, u 
Dr, AU Süha Deliİbaşı 



Mustafa Bacak 
Receb Teker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib tfker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Earaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Taşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Hasan Reşid Tankud 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

î :41 
Mardin 

Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 

Muğla 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Ora! 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Ham di Şarlan 
Flamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
GJ. Naci Eldeniz 

25-9-1939 C : 1 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
ismail Safa özler 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Al iş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
tsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Nazırıi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrr Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
GL Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad, 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Haşatı Karabacak 
Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (V.) 
izzet Akosman 

Ağrı 
ihsan Tav 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakır Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (V.) 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Mümtaz Kaynak 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım özaflp 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
tsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 

Rahmi Selçuk 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi yeşil-
yurd 

Bursa 
Atrf Akgüç 
Muhittin Bafra Pars 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Diyarbaktr 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 
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Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Şamili tlter 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Münir Hüsrev Gole 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Ahmed Aksu (M.) 

Giresun 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 

Oümüşane 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz
in en 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

îzmifr 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

î : 41 25-9 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
KaJhraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tama'ç 

Kayseri 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
tbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 

Konya 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çınay 
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Manisa 

Dr. Sainı Uzel (î. Â.) 
Mardin 

Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
İrfan Ferid Alp*ya 
(t A.) 
Muhittin Birgen 
Rıza1 Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim AH Dilemre 
Fuad Şirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Arıkoğlu 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner ( 

Tekirdağ 
Cemi! Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatiı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
{Şerif Belge 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
Münib Boya 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Ziya özençi 
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S. Sayısı: 203 
İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1939 malî yılı bütçe
sinde 350 000 liralık münakale yapılmasına dair kanun 

teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası (2/7) 

T. B. M. M. 
İdare Heyeti 

Muhasebe Müdürlüğü 
13 - IX - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Hava taarruzlarına karşı korunma kanununun nizamname ve talimatnamesine tevfikan inşa edi
lecek sığınaklar için 1939 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 21 nci inşaat ve tamirat faslında 
mikdarı kâfi tahsisat mevcud olmadığından fazhı tahsisat mevcud olan 22 nei yeni Meclis binası in
şaat masrafları ve istimlâk bedeli faslından (350 000) liranın tenzili ile mezkûr fasla zam ve ilâvesi 
için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz, 

İdare Âmiri îdare Âmiri İdare Âmiri 
H. Bayrak 1. F. Alpay a Dr. Saim Vzel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 105 
Esas No. 2/7 

Yüksek Reisliğe 

1939 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesin
de 350 000 liralık münakale yapılması hakkın
daki İdare Heyetinin kanun teklifi encümenimize 
havale edilmiş olmakla İdare Âmirlerinden Mar
din mebusu İrfan Ferid Alpaya hazır olduğu 
halde okundu ve-konuşuldu: 

Verilen izahata ve kanun teklifine ilişik ııııı-
cib sebeblere binaen lâyiha encümenimizce olduğu 
gibi kabul edilmiştir. Umumî Heyetin tasvibine 
konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

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

Mükcrrem Unsal Sim Duy 

Erzincan 
/ . Artun 

15 - IX -1939 

Kâtib 
İstanbul Çanakkale 

F. öymen R. Bulayırlı 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Elâzığ 
M. F. A Hay 

Kırklareli 
B. Denker 

Kırşehir Kocaeli Kütahya 
M. Seyfeli A. 8. Akbaytuğan A. Tiridoğl% 

Malatya Maraş Seyhan 
O. Taner M. Bozdoğan Naci Eldeniz 

Yozgad Yozgad 
A. Sungur S. îcöz 
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İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Büyük Millet tamirat) faslma ilâve edilmiştir. 
Meclisi bütçesinin 22 nci (3090 sayılı kanuna MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
müsteniden yeni yapılacak Meclis binasının in- teberdir. 
saat masrafları ve istimlâk bedeli) faslından MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Mec-
(350 000) lira tenzil edilerek 21 nci (inşaat ve lisi tarafından icra olunur. 

( S. Sayısı : 203 ) 



S. Sayısı: 204 
Büyük Millet Meclisi 1939 yılı mayıs ayı hesabı hakkında 

Muraklblık raporu (5/12) 

Meclis hesablarmm tedkikı encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Meclis hesablarmın 21 - VIII -1989 

tedkiki encümeni 
Esas No. 5/12 
Karar No. 9 

Lira K. 

Yüksek Reisliğe 

63 340 74 1939 senesi mayıs ibtidasmda Ziraat bankasında bulunan para 
916 110 15 1939 senesi mayıs içinde alınan para 

979 450 89 Hepsi 
912 122 92 1939 senesi mayıs içinde verilen para 

67 327 97 1939 senesi mayıs ayı sonunda Ziraat bankasında bulunan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1939 senesi mayıs ayı sarfiyat evrakı gözden geçirilerek 
usulüne muvafık görüldüğü gibi 1939 senesi mayıs iptidasında Ziraat bankasında meveud bulunan 
paraya 1939 senesi mayıs ayı içinde alınan -para ilâve ve sarf olunan para da yekûndan çıkarıl
dıktan sonra Ziraat bankasında ve mayıs ayı sonunda yukarıda yazıldığı üzere 67 327 lira 97 ku
ruş kalmış ve bunun Ziraat bankasından gelen hesabı katği pusulasına muvafık olduğu anlaşılmıştır. 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Murakıb 

Çoruh mebusu 
M. M. Kansu 





S. Sayısı: 205 
Arazi vergisi hakkındaki 1833 sayılı kanunun ikinci madde
sine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/32) 

T. C. " '"'" ~''~'\ 
Başvekâlet 16 - l - 1939 

Kararlar müdürlüğü , 
Sayı: 6/288 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Eeisliğine 

1833 sayılı Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Dahiliye ve
killiğince hazırlanan ve İcra- Vekilleri Heyetince 4 - I" - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur; 

Başvekil 
C. Boyar 

Mucib sebebler 

1833 sayılı bina vergisi kanununun 3 ncü maddesinin 2 nei fıkrası' mucibince Hükümeti Cüm-
huriye ile siyasî münasebatta bulunan ecnebi Devletlerin memleketimizdeki sefaret ve konsolosluk 
binalarının mütekabiliyet şartile vergiden muafiyetleri" kabul edilmiş olduğu halde sefarethane 
veya konsoloshane yapılmak üzere meccauen tef fiz olunan, veyai bu maksadla satın alman arazi 
ve arsalarla yanan veya yıkılan sefarethane ve konsoloshane arsaları vergi mükellefiyetinden istis
na edilmemiştir. 

Ecnebi sefaret ve konsolosluklarının tahtı tasarruflarında bulunan binalara tanınmış olan ver
gi mükellefiyetinin mütekabiliyet şartile mezkûr sefaret ve konsolosluklara aid bu gibi arazi ve 
arsalara da teşmili tabiî görülmüş ve bu babda 2 temmuz 1931 tarihli ve 1833 sayılı arazi vergisi 
kanununun 2 nci maddesine hazırlanan fıkranm eklenmesine lüzum hâsıl olmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 12 -V - 1939 

Esas No. 1/32 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye vekâletince ha
zırlanarak Yüksek Meclise arzı îcra Vekilleri 
Heyetinin 4 - I - 1939 tarihli içtimaıııda karar
laştırılan kanun lâyihası Başvekâletin 16-1-1939 

tarihli ve 288 numaralı tezkeresile birlikte En
cümenimize tevdi buyurulduğundan müzakere 
edilmiş ve mazbatası takdim kılınmıştı. 

Intihabatm tecdidi münasebetile lâyiha, yeni
den tedkik edilmek üzere 31-IV-1939 tarihin-
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de Encümsnimize tevdi kılındığından Dahiliye 
vekili hitf&E, oüu#rç» hmMe* ofemedı* ve icabı mü
zakere olundu. 

Earae4ffi sef apefr v© korasolsstok bimaları^ bina 
vergişL kamuıunda vergiden., muaf tutulmuş ol-
nraKscaıa* gOTTB* ;e<aıefei sefer i ler in ve femsolosluk-
larm tasaımrftaTmdai batana»^ arazi ve arsaitam 
da bu muafiyetin, mütekabiliyet esasları dahi

linde teşmili muvafık olacağından teklif, esas 
itibarile varid görüldü ve kanun maddeleri 
kelimle tashihi ile aynen kabul edildi. 

Havalesi' mucibince Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kı

lındı. 
Dahiliye E. Reisi Reis V. 

Tekirdağ Çoruh 
C. Wgtya<âm- Atitf Tüsim 
YÖzgad Çorum 

Z. ArTkomb t. M&mol AIpsa? 
Tokad Erzurum 

Galib Pekel N. Elgün F 
Giresun Samsun 

M. Akçakoca M. Ali Yürüker 
Kars Zonguldak 

E. ösoğus liifat Vardar M. M. Mimar oğlu 
Sivas 

Mithat 8. Bleda 

M. M. 
Mardin 

Edib Ergin 
Ankara 

F%vzi D aklat 
Bursa 

Güvendiren 
Çanakkale 
H. Ergeneli 

İzmir 

MMiye encümem maebatasr 

T. Bu JL. M. 
Malü/jş, encümeni 

Esas No. 1/38 
Karar No. 37 

İ - VII - 1939 

Yüksek Rbislige 

18S&-.sajplfc arazi vergisi, 'kaıranuııaiîi ikinci 
[maddesine bir fıkra. eklen'iBjesihakkiBda; Dahiliye 
voMÜigânce hazırlaaaii v« loca Vekilleri M^m-
tiaee 4 - I.--1*939 tariMnde*Yüksek Menliğearat 
ikararlaştînlaJi kanun lâphwe» ve Dahiliye en
cümeni mazbatası Dahiliye vekâleti mahallî ida
meler m Maliye* vel^ieti varid«* müdürleri haan' 
ohıdukla^ı lıalde incelendi 

MKifcakîöfedMyet esasıüzerine* bina ve arsa ver
gilerinin muafip&fcİ! nsifmüiteg$E&bmkşıv& mmât 
arazi « kelime » sinin şümulünü tayin etmek 
müşkül olduğundan bu kelime çıkarılarak Da
hiliye Ein, birinci madde buna göre tadil edil-

JE ve di|şer maddeler ayne» kabul edilmiştir. 
H^v^lesi veghil» Büıfegö'eneümendne tevdi bu-

yurutemk üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Ağrı 

İhsan Tav 
Buras 

M. M. Kâtib 
Afyüon K. Rize 

Haydar Çerçel 
izmir Kayseri 

Dr. G. Kahraman Kâmil Dursun Örn.er Taşşıoğlu 

E^klareli Kîrşshir Malaca 
H. Kuleli İzzet Özkan M. Nedim Zabcı 

Zongudak d 
Y. Ziya özençi 

( S . Sayısı: 205) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M: 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 102 
Esas No, 1/32 

16 - IX - 1939 

Yüksek Reisliğe 

1833 sayılı arazi vergisi kanununıııı 2 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olup Baş
vekâletin 16 - I - 1939 tarih ve 6/288 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Dahiliye ve Maliye encümenleri mazbatalârile 
birlikte Encümenimize verilmiş olmakla Dahili
ye ve Maliye vekâktdafiinmc alâkalı memurları 
hazır olduğu halde okundu ve«feöiHaşuldu : 

Sefaret ve konsolosluk, binaları için mütekabi
liyet esası üzerine kabul edilmiş, bulunan, vergi 
muafiyetinin sefaret ve konsoloslukların tasar
rufunda bulunan arazi ve arsalara da ayni esas 
dahilinde teşmili esasmı ihtiva eden lâyiha En-
cümenimizce de esas itibarile kabul edilmiş ve 
yalnız maksada uygun olarak arazi tabirinin 
kaldırılması ve bu muafiyetin arsalara hasrı hu
susunda Maliye encümenince yapılan tadilât 

muvafık görülmüştür. Umumî Heyetin tasvibine 
konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. Öymen 

Elâzığ 
F> Altay 

Kırklareli 
B: Denker 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
• Seyhan 

Naci Eldeniz 

R. V. 
Kayseri 
F. Bay nal 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

Erzincan 
/. Artun 
Kırşehir 
M. Seyfeli 
Malatya 
O.Taner 

Yozgad 
A, Sungur 

M. M. 
Trabzon 
Sırrı Btmj 

Diyarbakır 
R. Bekit 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Kocaeli 

A. S. Akbaytuğan 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Yozgad 
S. tçöz 

( S ; Sayısı,: 20Sr) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1833 sayılı arazi vergisi kanununun 2 nci mad
desine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1833 sayılı ve 6 - VII -1931 ta
rihli Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine 
aşağıdaki (D) fıkrası eklenmiştir. 

D) Ecnebi devletler tarafmdan sefaretha
ne veya konsoloshane yapılmak üzere mecca-
nen tefevvüz olunan veyahud bu maksadla 
satın alman arazi ve arsalarla yanan ve yıkılan 
sefarethane veya konsoloshane binalarına aid 
arsalar (Mütekabiliyet şartile). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini yü
rütmeğe Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

4-1-1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar T. F. May K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Dr. B. Saydam Ş. Saracağolu F. Ağralı 
, Mf. V. ' Na. V. îk. V. 

Yücel A. Çetinkaya H. Çakır 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. H. Alatas Bana Tarhan F. Kurdoğlu 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Arazi vergisi kanununun ikinci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1833 sayılı arazi vergisi ka
nununun ikinci maddesine aşağıdaki (D) fık
rası eklenmiştir. 

D) Ecnebi devletler taraf mdan sefarethane 
veya konsoloshane yapılmak üzere meccanen te
fevvüz olunan veyahud bu maksatla satın alman 
arazi ve arsalarla yanan ve yıkılan sefarethane 
veya konsoloshane binalarma aid arsalar (Mü
tekabiliyet şartile) 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

(S. Sayısı : 205) 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlRÎŞÎ I 

Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1833 sayılı arazi vergisi kanu
nunun ikinci maddesine aşağıdaki (D) fıkrası 
eklenmiştir: 

D) Ecnebi devletler tarafından sefarethane 
veya konsoloshane yapılmak üzere meccanen 
tefevvüz olunan veyahud bu maksadla satm alı- j 
nan arsalarla yanan ve yıkılan sefarethane ve-. 
ya konsoloshane binalarına aid arsalar (Mü
tekabiliyet ^şartile) 

MADDE 2 — Dahiliye encümeninin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

I 

( İ Sayısı : 2Ö5 ) 





S. Sayısı: 206 
Mazbut vakıflara aid akarların tamir ve ihyaları için 2578 
sayılı kanun mucibince tavizen alınan 150 000 liranın öden
mesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1/106) 

T. C. 
Başvekâlet 27 - IV - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2133 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mazbut vakıflara aid akarların tamir ve ihyaları için 2578 sayılı kanun mucibince tavizen alrn-
nan yüz elli bin liranın ödenmesi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 19 - IV - 1939 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun âyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başivekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Akar tamiratı için bütçelere vazedilen tahsisatın kifayetsizliği dolayisile bazı vilâyetlerde bulu
nan vakıf akarların esaslı tamirleri yaptırılamadığı cihetle kiralarının düşmeğe başladığı görül

düğünden esaslı bir surette tamir ve ihyaları için 1934 senesinde 2578 numaralı kanunla akar ve 
toprak satış bedellerinden beş senede ödenmek üzere tavizen (150 000) lira alınmıştır. 

Bu para ile bir çok vakıf akarlar tamir ve ihya edilmiş ise de daha bir çok tamire muhtaç 
akarlar mevcud olub bunların da bütçeye mevzu tahsisatla tamir ettirilmeleri lâzım geldiğinden 
mezkûr (150 000) lira henüz ödenememiştir. 

Harab olan vakıf akarların tamirlerine devam edilmesine imkân verilmek1 için bu (150 000) lira
dan şimdiye kadar sarfedilmiş olan paralar hangi vilâyetlerde sarf ve istimal edilmiş ise o vilâye
tin kanunun meriyet tarihinden sonra elde edilecek mazbut vakıflar akar ve toprak satış bede
linden ödenerek hesabının kapadılması gerekli görüldüğünden bu maksadla tanzim kılınan ka
nun lâyihası arz ve takdim kılınmıştır. 

Kabul buyrulmasT rica olunur. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/106 
Karar No. İÂ 

19 -VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Mazbut vakıflara aid akarların tamir ve ih-
.yaları için 2578 sayılı kanun mucibince tavizen 
alman 150 000 liranın ödenmesi hakkında ha-
hazırlanıb 19 - IV - 1939 tarihli icra Vekilleri 
Heyeti kararı ve 20 - IV - 1939 tarih ve 6/2133 
sayılı Başvekşâlet tezker esile Yüksek Meclise ar-
zedilen kânun lâyihası encümenimizde Vakıflar 
umum müdürlüğü memuru mahsusu hazır bu
lunduğu halde konuşuldu. 

Mucib sebebler mazbatasına ve verilen izaha
ta nazaran 1934 senesinde 2578 sayılı kanunla 
mezbut vakıflara aid akar ve toprak satış be
dellerinden 150 000 lira beş senede ödenmek 
üzere tavizen ve vakıf akarların tamir ve ih
yaları maksadile alınmış ve şimdiye kadar ödene
memiştir. ödenilmemesi için sebeb olarak daha 
bir çok tamire muhtaç akarlar mevcud olduğu ve 
bunların da bütçeye mevzu tahsisatla tamir et
tirilmeleri lâzım geldiği ileri sürülmekte ve bu 
paraların sarfedildiği vilâyetlerin kanunun me
riyetinden sonra elde edilecek mazbut vakıflar 
akar ve toprak satış bedellerinden ödenerek he
sabının kapatılması için izin istenmektedir. 

2768 sayılı vakıflar kanununun 12 nci mad
desi (mevkilerine ve temin ettikleri menfaate 
göre kalmaları gerekli görülmeyen mazbut ve 
mülhak vakıflara aid akar ve toprakları idare 
meclisinin kararile satmağa veya başka gayri-
menkullerle değiştirmeğe umum müdürlüğü sa-
lâhiyettar kılmakta ve bu satışlardan elde edile
cek paraların tercihan mahallerinde akar satın 

alınmasına veya yaptırılmasına veya o vakfın mev
cud akarının tamirine sarf ve tahsisini âmir bu
lunmaktadır. 

Bu maddeyi göz önünde tutan Maliye encü
meni verilen izahatı kâfi görerek kanun lâyiha

sını borcun azamî beş seneye kadar ödenmesi kay-
dile kabule ekseriyetle karar vermiştir. 

Bu mazbatanın muharriri neden bu karara 
iştirak etmediğini aşağıda görülecek muhalefet 

şerhile izaha çalışacaktır. 
Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâ. 
Ağrı Afyon K. Rize 

İhsan Tav 
Afyon K. Bursa Gazi Anteb 

Haydar Çer çel Dr. G. Kahraman A. Aksu 
istanbul Kayseri Kırklareli 

A. Bayındır Ö. Taşçıoğlu II. Kuleli 
Kırşehir Manisa 
/ . Özkan F. Kurdoğlu 

Şu sebeblerle Encümenin kararına muarızım 
1 — 2762 sayılı Vakıflar kanunun 12 nci 

maddesi ile Vakıflar umum müdürlüğüne ve
rilmiş olan salâhiyet mazbut ve mülhak vakıf
lara aid akar ve toprak satış bedellerinden bu 
yüz elli bin lirayı kapamağa kâfi geldiğine gö
re bu salâhiyetin yeni bir kanunla teyidine lü
zum yoktur. 

2 — Bu yüz elli bin lira gene mülhak ve 
mazbut vakıfların tamir ve ihyasına sarf edildi
ğine göre, 

A - Ya ihya ve tamir edilen binaların geli
rinden amorti edilerek, 

B - Ya on ikinci maddenin verdiği salâhiyet 
kullanılarak, 

C - Yahud her yıl bütçesine icab eden tahsisat 
konarak beş yılda ödenmek icab ederdi. Bu 
imkânlar bu gün dahi mevcuttur. Sadece ödeme 
müddetinin beş yıl temdidi hakkında bir mad
delik bir kanun maksada yeter. 

3 — Lâyihanın şekli hazırı bu günden itiba
ren beş yılda behemahal yüz elli bin liralık 
akar ve toprak satışına mezuniyeti tazammun 
edeceği için kabulüne taraftar değilim. 

Rize mebusu 
K. Kamu 

( S. Sayısı : 206 ) 



— 3 — 
Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe, encümeni 

Mazbata No. 103 
Esas No. 1/106 

16 -IX - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Mazbut vakıflara aid akarların tamir ve ihya
ları için 2578 sayılı kanun mucibince tavizen alı
nan 150 000 liranın ödenmesi hakkında olııb 
Başvekâletin 27 - IV - 1939 tarih ve 6/2133 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maliye encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize verilmiş olmakla Umum müdür
lükçe gönderilen memur hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu : 

2578 sayılı kanuna tevfikan mazbut vakıflara 
aid akar ve toprak satış bedellerinden yine maz
but vakıflara aid akarın tamiratına sarf edilmek 
üzere tavizen alınan 150 000 liranm mezkûr ka
nuna tevfikan beş sene zarfında ödenmesi iktiza 
ettiği halde Vakıflar umum müdürlüğü bütçesi
nin kifayetsizliği yüzünden ödenememiş oldu
ğundan bu meblâğın sarfolunduğu mahallerdeki 
mazbut vakıflar akar ve toprak satış bedellerin
den mahsubuna zaruret görülerek bu lâyihanm 
tanzim ve sevkedildiği mucib sebeblerin tedkikin-
den ve alman izahattan anlaşılmıştır. 

Ancak; bu mahsubun bir an evvel icrasını 
teshil maksadile 15 temmuz 1934 tarihine müsa

dif olan 2578 sayılı kanunun meriyetinden iti
baren vuku bulan satış bedellerine de mahsub 
muamelesinin teşmili ve 1943 senesine kadar mah-
subsuz kalması muhtemel olan paraların 1944 büt
çesinden tesviyesi muvafık olacağı düşünülerek 
lâyihanın birinci maddesi bu tadilâtla yeniden 
yazılmış ve diğer maddeleri ayenn kabul edil
miştir. Umumî Heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
îsparta 

ükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Elâzığ 
F. Altay 
Kırklareli 
B. Denker A 

Malatya 
O. Taner 
Yozgad 

A. Sungur 

Reis V. 
Kayseri 
F. Baysal 

Çanakkale 
R. Bulayırlt 
Erzincan 
/ . Artun 
Kocaeli 

. S. Akbaytuğan 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Yozgad 

S. îçöz 

M. M. 
Trabzon 
Sim Day 

Diyarbakır 
R. Bekit 

Kastamonu 
T. Goşkan 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 

Naci Eldeniz 

(S. Saym: 206) 



HÜKÜMETİN TEKÎLlFl MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞtŞTÎRÎŞÎ 

Mazbut vakıflara aid akarların tamir ve İhya
ları için 2578 sayılı kanun mucibince tavizen 
alınan yüz elli bin liranın ödenmesi hakkında 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — Mazbut vakıflara aid akar

ların tamir ve ihyaları için 2578 sayılı kanun 
mucibince mazbut vakıflara aid akar ve top
rak satış bedellerinden tavizen alman yüz el
li bin lira, sarfedildiği mahallerin bu kanunun 
meriyetinden sonra tahsil edilecek mazbut va
kıflara aid akar ve toprak satış bedellerinden 
ödenir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

19 - IV - 1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam T. F. Sılay N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

F. Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
W- V. Nia. V. îk. V. ve G. î. V. V. 
Yücel H. Çakır 

S. t. M. V. ü. î. V. Z. V. ve Na. V. V. 
Dr. H. Alataş Muhlis Erkmen 

Mu. Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ercin 

Mazbut vakıflara aid akarlann tamir ve ihyaları 
için 2578 sayılı kanım mucibince tavizen alınan 

150 000 liranın ödenmesi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Mazbut vakıflara aid akarla
rın tamir ve ihyaları için 2578 sayılı kanun mu
cibince mazbut vakıflara aid akar ve toprak 
satış bedellerinden tavizen alman 150 000 lira, 
sarfedildiği mahallerin bu kanunun meriyetin
den sonra tahsil edilecek mazbut vakıflara aid 
akar ve toprak satış bedellerinden azamî beş 
sene zarfında ödenir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

|( S. Sayısı : 206 ) 
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BÜTÇfe ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRİŞÎ 

Mazbut vakıflara aid akarların tamir ve ihyaları 
için 2578 sayılı kanun mucibince tavizen ahnan 

150 000 liranın ödenmesi iıakkında kanun 
lâyihası 

HADDE 1 — 2578 sayılı kanunla Vakıflar 
umum müdürlüğünce sarf ma mezuniyet verilen 
150 000 lira; mezkûr kanunun meriyeti tarihin
den 1943 malî yılı sonuna kadar bu paraların 
sarf edildiği vilâyetlerin mazbut vakıflara aid 
akar ve toprak satış bedelleri tahsilatından 
mahsub edilir. Mahsubu yapüamryan kısmı 
1944 yılı Vakıflar umum müdürlüğü bütçesine 
konacak tahsisattan tesviye olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

»**« 

(S. Sayısı ıM) 





S. Sayısı: 207 
Yalnız bu yıl için dışarıdan getirilecek olan anasuriların 
gümrük resminin indirilmesine dair kanun lâyihası ve 
İktisad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/83) 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4429 

17 -IX- 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yalnız bu yıl için dışarıdan getirilecek olan anasonların gümrük resminin indirilmesi hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan vetcra Vekilleri Heyetince 13 - IX - 1938 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Esbabı mucibe 

Bu sene anason rekoltesi, memleket müskirat fabrikalarının ihtiyacına yetecek mikdara varmadı
ğından, memleketteki mevcudu satm alındıktan sonra mütebaki ihtiyacı karşılamak için yalnız bu 
seneye maksur olarak yabancı memleketlerden ve maliyet fiatlannda fazlalığa mahal kalmadan ana
son temin edilmesi maksadile bu lâyiha tanzim edildi. 

İktisad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisad encümeni 
Esas No. 1/83 
Karar No. 10 

6 - V - 1939 

Yüksek Reisliğe 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti
naden yalnız bu yıl için dışarıdan getirilecek 
olan anasonların gümrük resminin indirilmesine 
dair İcra Vekilleri Heyetince 13 - IX -1938 tari
hinde verilen kararm tasdikma dair tanzim edi
len kanun lâyihası geçen devrede Encümenimize 
havale edilmiş ve yapılan müzakere netice
sinde mezkûr lâyiha kabul edilmişti. İntihabın 
tecdidi üzerine hükümsüz kalan karar ve maz
bataların aid oldukları encümenlerde tekrar 
müzakeresi Dahilî nizamnamenin 69 ncu mad

desi iktizasından olub bu kere Hükümet ta
rafından bu kararm da müzakere ve Umumî 
Heyetin tasvibine arzı istenmiş olduğundan Ri
yasetten tekrar Encümenimize tevdi edilen 
mezkûr karara aid Başvekâlet tezkeresi, Güm
rük ve İnhisarlar müsteşarı hazır olduğu halde 
tedkik ve müzakere olundu. 

Verilen izahata nazaran bu sene memlekette 
istihsal edilen anason inhisarlar idaresinin ih
tiyacına kâfi gelmediğinden bir mikdar anaso
nun bu seneye münhasır olmak üzere hariçten 
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idhaline lüzum görülmüş ve inhisarlar mamu-
lâtını fazla pahalandırmamak maksadile tari
fede mevcud gümrük resminin (54 kuruştan 
10 kuruşa) indirilmesine zaruret görüldüğün
den Hükümetçe 294 sayılı kanunun birinci mad
desinin verdiği salâhiyete istinaden mevzubahs 
karar ittihaz olunmuştur. 

Keyfiyeti tedkik eden Encümenimiz lâyiha
nın mucib sebeblerini yerinde görmüş ve lâyi
hayı birinci maddesinde yaptığı küçük bazı 
tavzihatile aynen kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar 
encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reis-

Yalnız bu yıl için dışarıdan getirilecek olan 
anasonların gümrük resminin indirilmesine 
dair Hükümetçe verilen kararın tasdikma dair 
Başvekâletin 17 - I X -1938 tarih ve 6/4429 
sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulan ka
nun lâyihası geçen devrede Encümenimize ha
vale edilmiş ve yapılan müzakere neticesinde 
mezkûr lâyiha tadilen kabul edilmiş idi. 

întihabatın tecdidi üzerine hükümsüz kalan 
karar ve mazbataların aid oldukları Encümen
lerde tekrar müzakeresi Dahilî nizamnamenin 
69 ncu maddesi iktizasından olub bu kere Hü
kümet tarafından bu kararın da müzakere ve 
Umumî Heyetin tasvibine arzı istenmiş oldu
ğundan Riyasetin tekrar Encümenimize havale 
ettiği mezkûr karara aid Başvekâlet tezkeresi 
Gümrük ve İnhisarlar vekâleti müsteşarı hazır 
olduğu halde tedkik ve müzakere edildi. 

İnhisarlar idaresinin ihtiyacı kadar anasonun 
memlekette bu sene istihsal edilememesi dolayı-

lige sunulmuştur. 

îktisad E. Reisi M. M: Kâtib 
Giresun Aydın İzmir 

/. Sabuncu M. Aldemir 
A. Elarahisar A. Karahisar Ankara 
Bf.rç T ürker Hamza Erkan M. Eriş 

Ankara Diyarbakır Erzincan 
Kâ. Akay V. N. Sunkitay S. Başotaç 
Eskişehir Gazianteb İstanbul 

Emin Sazak Nuri Pazarbaşı A. D av er 
Kars Kastamonu Niğde 

K. Artkh M. Celâl Bay ar Dr. R. F. T alay 

sile o yıla mahsus olmak üzere vaki olan bu 
tenzilât yerinde görülerek serlevha ve birinci 
madde İktfsad encümeninin tadili ve 2, 3 ncü 
maddeler de Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Güm. ve İn. E. Reisi N. M. M. 
İstanbul İstanbul 
S. ZJraz S. Vraz 

Kâtib 
I )iyarbakır Çanakkale Çorum 
C, Çubukçu Atıf Kamçıl S. Köstekçioğlu 

Denizli Denizli Eskişehir 
F. A. Akça Dr. K. Samanh î. Özdamar 

Mardin Sinob Trabzon 
S. Düzgören H. Orucoğlu D. Eyuboğlu 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 17 - V - 1939 

Esas No. 1/83 
' Karar No. 4 

Yüksek Reisliğe 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/83 
Karar No. 19 

26 -VI - 1930 

Yüksek Reisliğe 

Anasona aid gümrük resminin bir yıl için, 54 
kuruştan 10 kuruşa indirilmesi hakkındaki 
13-IX-1938 tarihli ve 2/9586 sayılı İcra Vekil
leri Heyeti kararının tasdikma dair kanun lâyi
hası, devre değişmesi dolayısile tekrar Encüme
nimize gönderildiğinden, bu husustaki İktisad, 
Gümrük ve inhisarlar encümenlerinin mazbata
larile birlikte ve Gümrük ve inhisarlar müste
şarının huzurile görüşüldü : 

Verilen izahata göre 1939 senesi temmuz ipti
dasında başlayacak yeni mahsul yılına kadar ge
çen seneye aid muvakkat bir tedbir olarak ve 
inhisarlar mamulâtının anason ihtiyacını, fiat-
larda tereffua meydan vermeden, temin etmek 
maksadile İcra Vekilleri Heyeti 2294 sayılı ka
nunla haiz olduğu salâhiyete müsteniden zikri 
geçen tarife tenzilâtını yapmış bulunmaktadır. 

Encümenimiz bu kararnamenin tasdikini esas 
itibarile yerinde bulmuş, ancak kanun lâyihasın-

daki (bu yıl için) kaydinin 1939 temmuzu iptida
sında bitecek zaman devresine aid olduğunu göz 
önünde tutarak birinci maddeyi bu ciheti vazih 
bir surete ifade eden tadilât ile ve üçüncü mad
deyi de, kanunun tatbiki Maliye ve Gümrük ve 
inhisarlar vekâeltlerine aid olmak lâzrmgeleceği 
mülâhazasile değiştirerek kabul etmiştir. 

Hükümetin ikinci maddesi aynen bırakılmıştır. 
Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönderil

mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. ' 
Mal. E. R. N. 

İstanbul 
A. Bayındır 

Bursa 
D. G. Kahraman 

izmir 
Kâmil Dursun 

Kırşehir 
/. Özkan 

Bu M. M. 
Rize 

K. Kamu 
Diyarbakır 
Zülfü Tigrel 

Kayseri 
ö. Taşçıoğlu 
Zonguldak 

Y. Ziya özençi 

Kâtib 
Rize 

K. Kamu 
Erzurum 
M. Göle 

Kırklareli 
H. Kuleli 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 104 
Esas 1/83 

Yüksek Reisliğe 

16 - IX - 1939 

1938 yılında dışarıdan getirilmiş olan anason
ların gümrük resminin indirilmesi hakkında olub 
Başvekâletin 17 - IX - 1938 tarih ve 6/4429 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası İktisad, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye 
encümenleri mazbatalarile birlikte encümenimize 
verilmiş olmakla Gümrük ve inhisarlar vekili Ra-
if Karadeniz hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu: 

1938 yılı anason rekoltesinin memleket ihtiya
cına kâfi olmadığı cihetle noksanının hariçten te
dariki mecburiyeti hâsıl olmuş ve getirilecek ana

sonların müskirat maliyetlerini yükseltecek bir 
tesir yapmaması için dahil fiatların uyacak şe
kilde gümrük resminden tenzilât icrası ve bu ten
zilâtın yalnız 1938 malî ydına inhisarı 2294 sa
yılı kanunun birinci maddesinin verdiği salâhi
yete istinaden İcra Vekilleri Heyetince ittihaz 
edilen kararnamenin tasdiki maksadile sevkedilen 
lâyiha Encümenimizce de esas itibarile kabul edil
miştir. 

Ancak tasdiki bahse mevzu olan 1938 tarihli 
kararnamede getirilecek anasonların bu yıla ya
ni 1938 yılma mahsus olduğu yazddığma göre 
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kanun lâyihası metninde bunun tekrarı zaid gö
rüldüğünden lâyihanın birinci maddesi, şimdiye 
kadar mümasili kanunlarda müteamel olan şekle 
konarak yeniden yazılmıştır. 

İkinci maddesi aynen kabul edilmiş ve üçüncü 
maddesine gelince; 2294 numaralı kanun salâhi
yeti icra Vekilleri Heyetine tevdi etmiş ve bu 
sebeble bu salâhiyete müsteniden neşredilen ka
rarnamelerin tasdiki hakkındaki kanunların tat-
bikma da icra Vekilleri Heyeti memur edilmekte 
bulunmuş olduğundan üçüncü madde Hüküme
tin teklifi şeklinde kabul edilmiştir. 

Bu tadilâtla hazırlanan lâyiha umumî Heye
tin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe1 

sunulmuştur. 
Reis R. V. M. M. 

İsparta, Kayseri Trabzon 
Mihker*rem Unsal F. Baysal Sim Dad 

Kâtib 
istanbul Çanakkale Diyarbakır 

F. öymen R. Bulayırlı R. Bekit 
Elâzığ Erzincan KaMâmoım 

F. Altay t. Artun T. Çoşhan 
Kırklareli Kırşehir Kocaeli 
B. Denk er M, S ey f eli A. S. Akbaytuğan 

Kütahya Malatya Maraş 
A. Tiritoğlu O. Taner M. Bozdoğan 

Seyhan Yozgad Yozgad 
Naci Eldeniz A. Sungur S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yalnız bu yıl için dışarıdan ge
tirtilecek olan anasonların güm
rük resminin indirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı ka
nunun 1 nci maddesüe verilen 
salâhiyete istinaden, hariçten 
idhal edilecek anasonun güm
rük resmi, îcra Vekilleri Heye
tince ittihaz edilen 2/9586 sa
yılı ve 13 - IX -1938 tarihli ka
rarname mucibince tenzil edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

13 - IX -1938 
Bş. V. Ad. V. ve Ha. V. V. 

C. Boyar Ş. Saraçoğlu 
M. M. Va Da. V. 
K. Özalp Ş. Kaya 
Ha. V. Mal. V. 

W. Ağralı 
Mf. V. Na. V. 

8. Artkan A. Çetinkaya 
îk. V. S. I. M. V. 

Ş. Kdsebir Dr. H. Alataş 
G. I. V. Zr. V. 

Bana Tarhan F. Kurdoğlu 

- 6 -
İKTISAD ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRİŞİ 

Yalnız bu yıl için dışarıdan ge
tirilecek olan anasonların güm
rük resminin indirilmesine dair 
îcra Vekilleri Heyetinin 2/9586 
sayılı ve 13 - IX - 1938 tarihli 
kararının tasdikına dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı ka
nunun birinci maddesile verilen 
salâhiyete istinaden hariçten 
idhal edilecek anasonların bu 
yıla mahsus olmak üzere; beher 
kilosundan alınmakta olan 54 
kuruş gümrük resminin 10 ku
ruşa indirilmesine dair İcra Ve
killeri Heyetince 2294 sayılı ka
nunun verdiği salâhiyete istina
den ittihaz edilen 2/9586 sayılı 
ve 13 - IX - 1938 tarihli karar
name tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 
ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRiŞl 

Yalnız bu yıl için dışarıdan geti
rilecek olan anasonların gümrük 
resminin indirilmesine dair İcra 
Vekilleri Heyetinin 2/9586 sayılı 
ve 13 - XI -1938 tarihli kararın 

tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — İktısad encü
meninin birinci maddesi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTÎRİŞt 

MADDE 1 — 1939 senesi 
temmuz iptidasında başlayacak 
olan yeni mahsul senesine ka
dar hariçten idhal edilecek ana
sonun gümrük resminin 10 ku
ruşa tenziline dair îcra Vekille
ri Heyetince 2294 numaralı ka
nuna müsteniden ittihaz edilen 
13 - IX - 1938 tarih ve 2/9586 
numaralı bağlı kararname tas
dik edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 
ikinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hü
kümlerini icraya Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞtgTİRİŞl 

MADDE 1 — 2294 sayılı ka
nunun birinci maddesile verilen 
salâhiyete istinaden hariçten id
hal edilen anasonların gümrük 
resmi hakkmda İcra Vekilleri 
Heyetince ittihaz edilen 13-IX-
1938 tarihli ilişik kararname 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen 

Anasonun gümrük resminde ten
zilât icrasına dair Hükümetçe it
tihaz olunan kararın tasdikına 

dair kanun lâyihası 

Anasonun gümrük resmi hak
kında Hükümetçe ittihaz olunan 
kararın tasdikına dair kanun 

lâyihası 
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No. 2/9586 T • ^ 

Bu yıl 400 ton tahmin edilen anason rekoltesi, 900 tona varan ihtiyacı karşılayamayacağından iç 
piyasada mevcud anasonun değer fiatla ve tamamen satm alındıktan sonra yalnız bu yıl için dışa
rıdan getirilecek olan anasonların kilosundan alınmakta olan 54 kuruş gümrük resminin 10 kuruşa 
indirilmesi; Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin 16 - VIII -1938 tarih ve 2660 sayılı teklifi ve Ma
liye vekilliğinin 10 - IX - 1938 tarih ve 27766 sayılı mütaleanamesi üzerine 2294 sayılı kanun hük
müne tevfikan îcra Vekilleri Heyetince 13 - IX - 1938 tarihinde onanmıştır. 

13 - IX - 1938 
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S.Sayısı: 209 
58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 
3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 

mazbatası (1/229) 

T. C. ~ 
Başvekâlet 21 - IX - 1939" 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/5087 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek olarak hazır
lanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 21 - IX - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kânun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Millî müdafaa hizmetleri için fevkalâde membalardan elde edilecek varidat ile karşılanmak 
üzere 20 000 000 liranın daha sarfma lüzum hâsıl olmuş ve ilişik kanun lâyihası bu maksadla tan
zim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 22 - IX - 1939 
Mazbata No. 109 
Esas No. 1/229 

Yüksek .Reisliğe 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat veril
mesi hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek olarak 
hazırlanub Başvekâletin 21 - IX -1939 tarih ve 
6/5087 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize havale edil
miş olmakla Maliye vekili Fuad Ağralı ve Millî 
Müdafaa vekâleti Kara müsteşarı ile Levazım 
reisi hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Millî Müdafaa vekâleti ihtiyaçlarına sarfe-
dilmek ve fevkalâde menbalardan hâsıl ola
cak paralarla karşılanmak üzere 3628 sayılı 
kanunla verilen tahsisata ilâveten daha 

20 000 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
ve karşılığının mezkûr kanunun beşinci mad
desine göre temini maksadile sevkedildiği anla
şılan lâyiha alınan izahata göre yerinde görüle
rek bazı ibare değişikliğile Encümenimizce ay
nen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

R. V. M. M. Kâtib 
Kayseri Trabzon istanbul 

F. Baysal Sırrı Bay F. öymen 



Çanakkale 
R. Bulayırlı 

içel 
T. C. Beriker 

Erzincan 
/. Artun 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Seyhan 
Naci Eldenim 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
A. Sungur 

Elâzığ 
M, F, Altay 

Yozgad 
8. îçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

- MADDE 1 — Karşılığı 3028 saydı kamınım 
5 nci madesine göre temin edilmek üzere mez
kûr kanımla Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde 
(Muhtelif müdafaa hizmetleri karşılığı) unvani-
le açılan hususî fasla 20 000 000 liranm ilâve-
veten tahsisat kaydine mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

21- IX-1939 
Ad. V. M. M.. V. 

Fethi Okyar N. Tınaz 
Ha. V. Ma. V. 

jŞf Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf, V. Na. V. Ik. V. ve Ti. V. V. 
Yücel A, F. Cebesoy H. Çakır 

S. t. M. V. G. 1. V. Zv. V„ 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz MuhUs Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi 
hakkındaki 3628 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3628 sayılı kanunun 5 nci mad-
desile verilen salâhiyete istinaden temin edi
lecek karşılıklardan 20 000 000 liranm mezkûr 
kanunla Millî Müdafaa vekâleti bütçesinde 
(Muhtelif müdafaa hizmetleri karşılığı) unva-
nile açılan hususî fasla ilâveten tahsisat kay
dına mezuniyet verilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

\>m<i 
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