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BİRİNCİ CELSE 

Bed'i müzakerat; Saat : 2,15 

REİS : Refet Bey 

KÂTİPLER : Ragıp Bey (Zonguldak), Hakkı Bey (Van) 

REİS — Celseyi açuyorulm efertdlirn. 

1. — ZAPTI SABIK HULÂSASI 

REİS — Zaptı sabık hulâsası okunacaktır. 

Yirmidokuzuncu İçtima 

23 Kânunuevvel 1341 Çarşamba 

Birinci Celse 

(Kazıttı Paşamın tahtı riıyasötliarlmldıe biîinıiikıalt zaib-
Ita sabık hulâsası kıraat ve aynan kalbuil ve evrakı 
varide atit oldukları mahallere havale oteîdu. 

- Sakcagözü - Gazüıartbep yolunun turukü 
umumiye rneyanına i'thai. hakkindaki kanun lâyi-
Ihasıınm reddine dair Muvazene! MıaCıiye Encümeni 
ıtnaabaltaısı, Lüleburgaz Kaymakamı saibıkıran mah

kûm olduğu cezadan affına dıaik Adliye Encümeni 
mazbatası kıraat ve kalbul etiiidiij 

Kurtuluş Bayramının dördüncü dönüm yıiknın 
tesMiın© Meclisli Âlinin iştirak efcmıesıi isttirlhamı hak
kımda Adana Belediye Riyasetıinîden mevrut tezkere 
Ikınaat ve alelusul kura ile on zat tefrik olsundu. 
, Badehu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Dahilî 

Niz;aımınaim.ösinliin miüzakeresinıe geçilerek bir madde 
toy, bir makide aynen, beş madldie tatidlülen kaibul ve 
üç madıdle encümene iade edildikten sonra Perşenv 
ibe günü içtima edilmek üzene celse taiti olundu. 

REİS — Zabtı Sabık Hulâsası halkkmıda söz is* 
ıteyen var mı efendiim? (Hayır sesleri) Zalbtı sabık! 
hulâsası aynen kabul ediiMşitir., 

2. — EVRAKI VARİDE 

Lâyihalar 

1. — Kanunu medenî lâyihası. (1/791) 
REİS — Adiliye Encikneniin© gönıderiyoruz. 

Teklifler 

/. — Siverek Mebusu Kadri Bey ve rüfekası-
nın; (Tesçir Kanunu) unvanlı teklifi kanunisi 
(2/516) 

REİS — Lâyiha Encümenine havale edildi. 

Mazbatalar 

/. — Saatlerin yirmi dörde taksimi suretiyle isti
maline dair (1/748) numaralı kanun lâyihası ve En
cümeni Mahsus mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

2. — Rumî takvimin ilgasiyle beynelmilel tak
vimi ittihazı hakkında (1/749) numaralı kanun lâ
yihası ve Encümeni Mahsus mazbatası. 

REİS — Ruznameye alındı. 

3.— Denizli Mebusu Yusuf Beyin; 1330 sene
sinde Denizli ve mülhakatında tohumluğu olma* 
yan zürraa tevzi kılınan tohumluk zahire bedelinin 
affına dair (4/59) numaralı takriri ve reddine dair 
Muvazenei Maliye Encümeni mazbatası. 

YUSUF BEY (Denizlii) — Efenidim, ruzname
ye alınarak müzakeresini tekljif ediyorum. 

REİS — Ruznameye alıyoruz efendim. 

4. — Zonguldak Mebusu Halil Bey ve rüfekası-
nın; Trabzon ve Giresun Vilâyetlerine ithal oluna
cak mısırın gümrük resminden istisnasının Zongul
dak ve havalisine teşmili hakkında olup Muvazenei 
Maliye Encümeninde bulunan takririn tesrii intacı
na dair (4 j 187) numaralı takriri ve tayini muamele
ye mahal olmadığından reddine dair Muvazenei Ma
liye Encümeni mazbatası 

REİS—Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Trabzon, Rize ve Giresun vilâyetlerine 1340 se

nesi Eylülü nihayetine kadar ithal olunacak mısırdan 
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tarifei asliyede muharrer resmi aslî derecesinde resim 
istiyfası hakkındaki 28 Şubat 1340 tarihli ve 427 nu
maralı kanunun Heyeti Umumiyede müzakeresi esna
sında verilip Encümenimize havale buyuruları- ve 
bu müsaadenin Zonguldak, Artvin ve Ardahan vilâ-
yetlerile Kastamoni Sahil kazalarına dahi teşmiline 
dair olan dört kuta takrir tetkik ve müzakere olundu. 

Salifüzzikir kanun hükmünün bir buçuk sene ev
vel hitam bulmuş olmasına mebni tayini muameleye 
mahal kalmayan işbu takririn reddiyle Heyeti Umu-
miyeye arzı karagir olundu. 

Muvazenei Maliye Mazbata 
Encümeni Reisi Muharriri 

Çankırı Çatalca 
Mustafa Abdülhalik Şakir 

Kâtip Aza 
Konya Ertuğrul 
Fuat 

Aza Aza 
Gaziantep İsparta 

Ahmet Remzi Mükerrem 
Aza Aza 

Konya Hakkâri 
Kâzım Hüsnü 

Aza Aza 
Zonguldak Sivas 

Ragıp Rasıim 
Aza Aza 

Kırşehir Kütahya 
'Mehmet Nuri 

REİS — Reye arz ediyorum efendim. Kabul 
edenler lütfen el kaldırsın.. Kabul etmeyenler lütfen 
elkaldırsm.. Kabul edilmiştir efendim.. 

5. — Muvazenei Maliye Encümenin; 1341 senesi 
Darülfünun bütçesine tahsisatı munzamma itası 
hakkında mazbatası ve teklifi kanunisi 

REİS — Ruznameye alındı. 

6. — Kırklarelinden Halimoğlu Tahsin ve Sü-
leymanoğlu Kömürcü Hüseyin haklarındaki hükmü 
idamın tasdikine mütedair (1/484) numaralı Başve
kâlet tezkeresi ve Adliye Encümeni mazbatası. 

REİS — Okunacaktır: 

Riyaseti Celileye 
Bin üçyüz kırk senesi Ağustosunun yirmialtıncı 

günü Kırklareli vilâyetinde Bergosculk ormanı dahi
linde Hüseyin efendinin mandırasına ikai sirkat mak-
sadiyle uğrayıp mezkûr mandıra müstahdemininden 
Ali Kahya ve Bulgar Yuvan , Salih ve Raif ile oniki 

yaşında Recebin evvelâ ellerini bağladıktan ve her 
tarafını arayıp bulduklarıı nükuıt vesaireyi aldıktan 
sonra cürümlerini setir maksadiyle bunların beşini 
de Yunan ve Bulgar mavzerleriyle katleylemiş ol
malarından dolayı Kırklareli Mürettep Mahkemesin
ce idama mahkûm edilmiş ve bu hüküm Mahkemei 
Temyizce tasdik kılınmış olan Kırklarelihin Camii-
kebir mahallesinden Hahimoğlu Tahsin ve Ahmetce 
kariyesinden Süleymanoğlu Kömürcü Hüseyin hak
larında Teşkilâtı Esasiye Kanununun yirmi altuncı 
maddesi mucibince merasimi kanunİyenin ifası ri
casını muhtevi bulunan 5 Teşrinievvel 1341 tarih 
ve 4796 numaralı Başvekâlet tezkeresi Encümenimi
ze havale buyurulmuş olmakla evrakı müteferriası 
tetkik ve ilâm baştan başa kıraat edildikten sonra 
keyfiyet müzakere olundu: 

Meclisi Âlinin haiz olduğu hukuku hülkümrani-
nin idam cezasının af veya tahfifi suretiyle istimali
ni istilzam edecek bir sebebe Encümenıimizce tesa
düf ol ummadığından hükmü vakiin infazı hususu
nun takdiri Heyeti Umumiyeye arz olunur. 

Adliye Encümeni 
Reisi Namına 

Konya 
Refik 

Kâtip 
Saruhan 
Kemal 

Aza 
Kastamonu 

Ahmet Saki 

Mazbata 
Muharriri 

Sinop 
Yusuf Kemal 

Aza 
Antalya 

Ahmet Hamdi 

Aza 
Kastamonu 
Necmettin 

İAza 
Bozok 

Hasan Fehmi 

Tezkereler 
7. — Erzurum ve civarında bir ay müddetle ilân 

olunan idarei örfiyenin hitam bulduğu hakkında Baş
vekâlet tezkeresi 

REİS — Okunacaktır: 

Büyük Millet Meclisi Riyasetine 
Yirmidört Teşrinisanide bir ay müddetle Erzu

rum ve civarında ilân olunan İdarei Örfiyenin hitam 
bulmuş olduğunu beyanı malumat arz ederim efen
dim. 

Başvekil 
ismet 

(Bravo sesleri) 
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Takrirler 
7. — Urfa Mebusu Refet Beyin; tik tedrisat mu

allimlerine mesken bedeli verilmesi temenniyatma 
dair takriri. 

REİS — Başvekâlete tevdi ediyoruz. 

2. — Bolu Mebusu Mehmet Vasfı Beyin; Zon-
guldak'daki Türk madencilerinin inkişafı iktisadile
rinin temini hakkında sual ve temenni takriri 

REtS — Başvekâlete gönderiyoruz 
3. — Bozok Mebusu Süleyman Sırrı ve Ahmet 

Hamdi Beylerin; Bozok kasabası ile istasyon arasın
daki Delice nehri üzerinde bir köprü inşası hakkın
da takriri 

REtS — Başvekâlete tevdi edildi. 
4. — Denizli Mebusu Yusuf Bey ve rüfekasının; 

Sanayii nesciyenin tarakki ve inkişafına müteallik 
olup Ticaret Vekâletince tanzim edilerek Heyeti Ve-
kilede bulunan kanun lâyihasının intacıyle Meclise 
şevki temenniyatma dair takriri 

REtS — Başvekâlete havale edilmiştir. 

İntihaplar 
/ . — Adana'ya gidecek heyet mey anında bulunan 

Denizli Mebusu Haydar Rüştü Beyin itizarına bina
en yerine Konya Mebusu Teyfik Fikret Beyin inti
habı 

REtS — Efendim, yeniden kura ile bir zat tefrik 
edeceğiz. 

TEYFİK FİKRET BEY (Konya) — İntihap 
edilmiştir. 

Efendim, saatlerin yirmidörde iblağı hakkındaki 
teklifin müstaceliyetle müzakeresini encümen teklif 
ediyor. Müstaceliyeti kabul edenler el kaldırsın.. Ka
bul etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Muza-
Ikereye başlamadan ruzname hakkında bir maruza
tım var efendim. Okunan şu takrirler hakkında 
maruzatta bulunacağım. 

REtS — Müsaade buyurun efendim; aynı lâyiha
nın tercihan müzakeresi hakkında teklif var. (Tevzi 
edilsin sesleri) Pekâlâ efendim Cumartesi günü ter
cihan müzakeresini kabul edenler el kaldırsın. Kabul-
etmeyenler el kaldırsın.. Kabul edilmiştir. 

Rumî takvimin iigasiyle beynelmilel takvimin 
resmî devlet takvimi ittihazı hakkındaki lâyihanın da 
müstacelen müzakeresi hakkımda teklif vardır. Müs
taceliyeti kabul edenler el kaldırsın.. Kabul edil
miştir. 

Efendim, bunun da diğeri gibi Cumartesi günü 
diğer mevada tercihen müzakeresini kabul edenler 
el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kaldırsın.. Cumar
tesi günü tercihan müzakeresi kabul edilmiştir. 

Efendim ruznamedeki müzakere edilecek mevada 
geçiyoruz. 

3. — MÜZAKERE EDİLEN MEVAD 

REİS — Efendim iki numaralı maddenin henüz 

zamanı müzakeresi hulul etmemiştir. Üç numaralı 

lâyiha henüz tab ve tevzi edilmemiştir. Dördüncüye 

başlıyoruz. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) 
müsaade buyurursanız söz istiyorum. 

Reis Bey 

Efendim bendeniz Meclisi Âlimin bir noktaya na
zarı dikkatini celp etmek istiyorum. 

Arkadaşlarımızdan bazıları temenni takrirleri ve
riyorlar. Bunlar memleketin menafime hadim bir ta
kım ahkâmı havi olabilirler. (Ne sesleri) Temenni 
takrirleri. Meselâ: Yusuf Bey kardeşimizin takriri 
mühim bir takrirdir. Burada okunmadı. Makamı Ri
yaset alelusul havale etti. Okunmadığına göre bari 
zaıbta geçse. O zaman, zabıtlara mütalâa eden arka-
daşlariımiiz, zabıtta böyle bir takrir vardır, icabı icra 
edilmemiştir diye rmiracatta bulunurlar. Burada 

okunmuyor, zabta da geçmiyor, heba olup gidiyor. 
Verilen takrirlerin behemehal zabta geçmesi lâzım
dır. Makamı riyasetin nazarı dikkatini celp ediyorum, 
zabta geçmesini temin etsinler. 

REİS — Efendim, bu gibi takrirlerde öteden be
ri bu suretle muamele yapılıyor. Yeni nizamname 
Heyeti Gelilede müzakere edilmektedir. Müzakere 
esnasında bunu temin için tekliflerini nazarı dikka
te arz ederler, Heyeti Celilede yeni bir usul ittihaz 
eder. 

Efendim, ruznamedeki mevadın dördüncüsünü 
müzakere edeceğiz: 

/ . — istikraz olunan mebaliğ mukabilinde emva
li gayrimenkulenin teminat iraesine mütedair 25 Şu
bat 1328 tarihli kanunun 10 ncu maddesinin tefsiri 
hakkında Başvekâletten gelen (3/433) numaralı tez
kere ve Tapu Encümeni mazbatası (1) 

(1) Zabtın sonuna merbuttur., 

— 253 — 



t : 30 24 . 12 . 1341 C : 1 

REİS — Okunacaktır. 
Tefsir fıkrası : 
Emvali gayrimenkulenin teminat iraesine dair 

onuncu maddesindeki (katiyen ihale olunur) ibaresi 
muamelei teffiziyeyi tazammun etmeyip müzayede 
ve ihale hususunda İcra Kanunu ahkâmı cari olur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim Encümen 
izahat versede anlasak, mühim bir şeydir. Acele gel
di bilmiyoruz. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — İstikraz olunan 
mebaliğ mukabilinde emvali gayrimenkulenin temi
nat iraesine dair olan kanunun dokuzuncu ve onun
cu maddelerini havi olan bu meselenin ehemmiyeti
ne binaen fıkrai tefsiriyeyi tazammun eden nofctayi 
mazbatanın yukarısına yazdırdık. Onun onuncu mad
desi - ki sureti katiyede mecburidir - mazbatada 
muharrerdir. Sureti teminat kanunu mucibince : 
Emvali gayri menkule teminat irae edilmiş ve tesvi
yei deyin olunmamış ise evvel emirde deynin bir 
hafta müddetle tesviyesi lüzumu medyuna veya onun 
yerine kaim olanlara tebliğ olunur. Tesviyei deyin 
edilmediği surette 45 gün alelade 15 gün de % 3 
zam kabul edilmek şartiyle müzayedesi devam edi
yor ve katiyen ihale ediliyor. Şimdi bu madde ile 
meselenin künhüne vakıf olmak için İcra Kanunu 
maddesiyle taaruz ettiğini arz etmek kâfidir. İcra 
Kanununda ihalei kat iyesi icra kılınan emvali gayri 
menkulenin medyuna tebliği, son ihbarnamede mu
ayyen olan bu üç gün zarfında yüzde on ile talip zu
hur ederse veyahut o üç gün zarfında medyun eda
yı deyin ederse ihalei katiye talip zuhurunda f esholunu-
yor. Eğer medyun tesviyei deyin etmişse muamelâ
tı sabıka, yani ihale mefsuh addediliyor. Bunda tapu 
ımüdiranı ihtilâf etmişler, ye demişler ki: Madem ki 
katiyen ihale olunur tabiri vardır ve katiyen ihale 
olunur keşidesini çeken tapu memurlarıdır, sahibi 
arzdır. Katiyen ihale olunur demeklede iznini zam-
metmiştir. Sahibi zammın iznini de ihtiva edince ah
kâmı umumiyeye göre başkaca muamele ifasına lü
zum yoktur. Hususî kanunlar bir takım ahkâmı ik-
ıtiva eder. Aynı zamanda bir takım istisnaî ahvali 
tazammun ederler. Binaenaleyh hususiyeti kaybol-
mamak için ve bilhassa emvali gayri menkulenin te-< 
davulunu teshil ve temin etmek için «Katiyen ihale 
olunur» tabirinden maada başka bir muameleye ve 
muamelenin feshine lüzum yoktur demişlerdir. Bir 
kısmı da demişki; katiyen ihale olunur fıkrası sakit-
ıtir. Nerede ki kavanini hususiye sakit olursa kava-
nini umumiyenin ahkâmı cari olmak iktiza eder. 

Medyunu da düşünmek lâzımdır ve esasen üç gün
den ibarettir. İcra Kanununa tevfiki muamele olun
sun dendi. Hatta bendeniz şahsen ekalliyet taraftan 
meyanmda idim. Onlar medyunu himaye etmek 
istiyorlar, bendeniz aynı zamanda parayı verenin de 
şayanı himaye olduğunu arz etmiştim. Çünkü böy
le olmazsa hiç kimse uzun uzadıya sürancümede ka
lacak parası için müsaadekâr bir vaziyet alamaz. 

MUSTAFA FEYZİ BEY (Konya) — Encüme
nin ki söylenişinde ondan sonra şahsî fikrinizi söy
leyin. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) Benim noktai naza
rım reye vazolunsun demiyorum. Asıl bu meseleyi 
halleden başka mesele oldu. Teminatı kanuniyeye is
tinat eden fikirler, katiyen ihale olunur diyen tapu 
memurlarıdır. Binaenaleyh sahibi arzdır, diyorlar. 
Bundan sonra huzuruâlinize takdim edilecek bir ka
nun daha vardır. Onda, muamelât zaten müşavveş 
ve hakkından gelinmez bir halde bulunan ihalâtı ta
pu idarelerinden tamamen aldık, icra memurlarına 
verdik. Şu halde o noktai nazarı müdafaa edenlerin 
dahi istinat gâhı ortadan kalkmış oluyor. Vakıa bu 
üç gün meselesidir ve icra memurları da artık kendi 
ihtisasları dairesinde tapu idaresine muhavvel bütün 
muamelâtı kendileri yapacakları için fıkrai tefsiriye 
bu hale gelmiştir. Ekalliyet dahi bu fikre iştirak et
miştir. Yani ekaliyetin dahi fikrinin kabulü üzeri
ne, fikrinden sarfı nazar etmiştir. Fıkrai tefsiriye bu
dur. Kanunu sakit farz ediyoruz. Kanunu ahkâmı 
cari olsun diyoruz. Mesele bundan ibarettir. 

ŞEFİK BEY (Beyazıt) — Efendim, mahakimi 
umumiyede mabihittatbik olan bir maddenin tefsiri 
mevzubahis oluyor. Onun için Adliye Encümenine 
tevdii lâzımdır. Bunu teklif ediyorum. 

ALİ ŞUURİ BEY (Karasi) — Teminat Kanunu hu
susi bir kanundur. Bununla, katiyen ihale olunur, tabiri 
müphem farzedilm iştir. Biz eğer ahkâmı umurniye-
den kendimizi cokeydik, zatiâliniz Adliye Encüme
ninin bir azası veya reisi sıfatiyle «Ahkâmı umumiye 
zirüzeber oluyor» diye bir müdafaa dermeyan edebi
lirdiniz. fıkrai tefsiriye ahkâmı umumiyeye tebeiye-
ti tazammun ediyor ve lehinizdedir, itirazınız varit 
değildir, reddi lâzımdır. 

REİS — Efendim, başka söz isteyen yoktur. Tak
rirde yoktur. Reye konulmak üzere fıkrai tefsiriye 
tekrar okunacaktır. 

(Fıkrai tefsiriye tekrar okundu) 
REİS — Efendim, şimdi okunan fıkrai (tefsiriyeyi 

kabul edenler el kaldırsın.. Kabul etmeyenler el kal
dırsın.. Fıkrai tefsiriye kabul edilmiştir. 
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iEfendim, müzakere edilecek mevadın beşinoisina ' 
geçiyoruz: I 

2. — Gazete ve kitap kâğıtlariyle matbaa âlât ve 
edavatının gümrük resminden muafiyetine mütedair 
9 Kânunuevvel 1336 tarihli kanunun 1342 senesi 
Martından itibaren ilgası hakkında (1/730) numara
lı kanun lâyihası ve Maarif ve Muvazenei Maliye 
Encümenleri mazbataları (1) 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen varmı? 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Kanun 
hakkında izahat versinler efendim. 

AHMET MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, 
kanun yeni dağıldı. Evvelki kanunun maddelerinin 
neden ibaret olduğuda burada muharrer değildir. 
Hangi kanunun, hangi maddesinin ilga olunduğunu 
tetlkike vaktimiz olmadı. Onun için ya encümen izahat 
versin veyahut bu kanunun müzakeresi tehir edilsin. 

, MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dim, kanun, matbaa âlât ve edevaıtiyle gazete ve ki
tap kâğıtlarının gümrükten istisnasına dairdir. 
Hükümetten gelen lâyihai kanuniye, her iki 
maddenin ilgasına dairdir. Encümen müzake
re ederken, matbaa âlât ve edevatının kemakân istis
nasını kabul ve gazete kâğıtlarımın istisnaiyeninin re-
finıi teklif ediyor. Okunan madde budur. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Eskiden ki
tap ve gazete kâğıtlarının gümrük resminden istisnası 
hakkındaki esbabı mucibe ne idi? Bugün o esbabı 
mucibe zail olmuş mudur? 

MUVAZENE! MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 
MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Efen
dim, o zaman etrafımız kapalı idi. 1336 da hariçle 
hiç temasımız yoktu. Gazete kağıdı getirmek müm
kün değildi veyahut çok müşküldü. Malumuâliniz o 
zaman Samsun'dan, İnebolu'dan, bazen Antalya' 
dan kâğıt getiriyorduk. Vesaiti nakliye gayet ağırdı. 
Çok pahalıya mal oluyordu. Bir teşvik olmak ve mem
leket dahilinde kitap ve gazete tabını temin etmek 
için böyle bir müsaade vaki olmuştu. Diğer memle
ketler alındıktan sonra kâğıt sarfiyatı tezayüt etti. 
Yapılan istatistiklere nazaran gazetelere verilen kâ
ğıtlar, yalnız gazetelere sarfedilmemektedir. Bina
enaleyh, hükümet bunun önüne geçmek için, icap 
ederse matbuata (prim) olarak gazete kâğıtı güm
rüklerinin verilmesini kabul etti ve bunların gümrük 
istisnaiyetini refetti. 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Bu husus-
da Maarif Encümeninin fikri nedir? 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ REİSİ 

MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) — Maa
rif Encümeni mazbatası elinizdedir. Okuyabilirsiniz 
(reye sesleri). 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Söz istiyo
rum, 

REİS — Buyurun; 

AĞAOĞLU AHMET BEY (Kars) — Efendim; 
bendeniz sabıkta Matbuat Müdüriyeti Umumiyesin-
de bulunmuş olduğumdan bu vaziyeti, gazetelerin 
memleketimizdeki vaziyetini pekâlâ biliyorum. He
yeti Celile de biliyor. Matbuat ve gazetelerden ziya
de, kitap tabı ve neşri memleketimizde son derece 
müşkül olmuş ve son derece pahalıya mal olmağa 
başlamıştır. 

Halbuki, hepimiz itiraf etmekteyizki, bu noktai 
nazardan vesaitimiz son derece maıhdudtur. Bir çok 
muharrirler, mektep kitabı yazanlar, tabın ve kâğı
dın pahalı olması dolayısiyle kitaplarını tabettirmek-
ten acizdirler. Tabın ve kâğıdın pahalılığı dolayısiy
le. Halbuki maarifin intişarı, matbuatın intişarı, 
mektep kitaplarının tekessürü memleketknizce hayatî 
bir meseledir. Hükümet şimdiye kadar bir himaye 
usulü kabul etmişti. Encümen Reisi Beyden, bu hi
maye usulünü icap ettiren esbap zail olmuşmu, ol
mamışım- diye sordum. Buna karşı hiç bir cevap ver
mediler. Yalnız eğer ihtiyaç varsa hükümet prim 
versin buyurdular. Hükümet prim versin demek ihti
yaç vardır, hükümet prim vermeğe amadedir demete 

MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENİ NAMINA 
REİS MUSTAFA ABDÜLHALİK BEY (Çankırı) 
— Efendim, hükümetin esbabı mucibesini lütfen okur
sanız orada bir takım hukuku zayiadan bahsedildi
ğini görürsünüz ve hükümet, gazete ve matbuata kâğıt 
vermek suretiyle böyle gümrükten istisnaiyeti temin 
edebilirse bunu kabul edebiliriz. Eğer böyle ihtiyaç var
sa bütçeye muayyen bir rakkam konularak gazetele
re ve matbuata kâğıt tevzi edilebilir. Âlât ve edavat 
Teşviki Sanayi Kanunundan istifade edemediği için 
aynen ipka edilmiştir. Kağnıların ise istisnaiyeti ka
bul edilmemiştir. 

AĞAOĞLU AMBET BEY (Kars) — Eskiden 
istsnaiyeiti icap ettiren hal ne idi? 

(1) Zabtın sonuna merbuttur. 
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(tir. Şimdi prim vazederek bunu refederiz. Yani bu
nun mahzuru vardır. Fakat matbuata ve alelumum 
matbaa işlerine muavenet olmak üzere hükümet büt
çeye bu kadar para koymuştur derlerse, o vakit hü
kümetin bu mütalâalarını nazarı dikkate alır ve bu
nu kabul ederiz. Mamafih mahzur vardır, fakat ay
nı zamanda ihtiyaç da vardır ve bu ihtiyacı bertaraf 
etmeğe hükümet hazırdır, bu bertaraf edilsin den
mesinde bendeniz kuvvetli bir mantık görmüyorum. 
Binaenaleyh rica ediyorum, karar vermeden evvel bu 
vaziyeti esaslı bir surette tetkik edelim, gayet mü-
Jhim olan bir ihtiyacın tatminini evvelâ temin edelim. 
Ondan sonra meselenin 'bu şeklini bertaraf etmek lâ
zım gelirse önada o vakit karar verelim. Yoksa selle-
mehüsselam mevcut olan bir ihtiyacı bertaraf etme
den, tatmin etmeden şimdiye kadar o ihtiyaca karşı 
olan bir tetbiri, bir esası bozmak bence doğru değil
dir. Binaenaleyh Maarif Encümeninin bu hususa ait 
olan reyi bizim için en kıymetli reydir. Maarif Encü
meni mazbata muharririnden bu hususa ait encüme
nin ne düşündüğünü bilmek isterim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Teklif 
hükümetten gelmiştir. Esbabı mucibesi vazıhtır. 

MAARİF ENCÜMENİ NAMINA İZZET ULVİ 
BEY (Afyonkarahisar) — Arkadaşlar, tabiî kıraat 
buyurdunuz. Anlaşılıyorki hükümet gazete ve kitap 
kâğıtları hakkındaki gümrük muafiyetini ilga etmek 
istiyor. Esbabı mucibesi de, şimdi yollar açıktır, 
hacet kalmamıştır, nereden olsa tedarik edebilir gi
bi bizce zayıf görülen bir sebepten ibarettir. İnkilap 
içerisinde olduğumuz hepimizin malumudur. İnkılâp 
zamanında neşriyat ne kadar çok olursa memleket 
için o kadar fayda elde edileceği izahtan vareste bir 
(hakikattir. Memleketimizde gazetecilik, ki efkârı 
umumiyenin inikasının zeminidir, henüz o derece 
ilerlemiş değildir. Gene malumudur ki demokraside 
gazeteler ve kitaplarıın maarifin terakkisinde büyük 
faydalan vardır. Maarif Encümeniniz mazbatada 
muharrer esbaptan anlaşılacağı üzere uzun uzadıya 
tetkikatta bulundu ve nihayet bu ilganın memleke
ttin irfanı, matbuatı namına muvafık olmadığına ka
rar verdi. Başka diyecek bir şey yoktur. Maarif En
cümeni mazbatası reddi mutaızammındır. Bunun reye 
konmasını ve kabul buyurulmasınıı istirham ederiz. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, lâyihamın mütalâasından müsteban buyu-
rulacağı veçhile son senelerde neşri maarife hizmeti 
iitabariyle gazete, kütüp ve resail için lâzım olan kâ
ğıtların gümrük resminden muafiyetine dair 1336 -

1337 senesinde madde! kanuniye geçmiştir. Bu lâ
yiha, hükümetten gelmiş ve o hükümet içerisinde 
memleketin neşri maarifine çalışan ve vekâletin me
suliyetini deruhde eden arkadaşıımızında imzasını ha
vi bulunmuştur. Bittabi tasavvur buyurmazsunız ki 
memlekette maarifin neşir ve teminine hadim ola
cak olan vasaiıti teşvik etmek, teshil etmek gibi bir 
vazifesi olan hükümet, bunu menetmek, orta yerden 
kaldırmak gibi sakim bir tarika müracaat edebilsin. 
Binaenaleyh bu hususta Maarif Encümeni arkadaşı
mızı tatmin etmek isterim, maarifin neşir ve tamimi
nin bir vazife ve bir hizmet olduğu hususunda hü-
Ikümette aynı his ile mü'tehassisdir. Mesele hissiyattan 
tecerrüt edipte; ciddî olarak tetkik edildiği zaman; 
neşri maarife hizmet vesilesiyle, neşri maarifin ta
mamen aksi bir istikamete gidildiği ve memlekete 
hizmet namına kabul edilen bir muafiyetin memle
ketin menafime hadim bir şekilde istimal edilmediği 
görülür. Bütün bir sene zarfında maıtmuat ve gazete
ler namına gümrükten muafiyet suretiyle imar edi
len kâğıtların yekûnunu irae ettik, bol bir hesap ile 
yevmiye yediyüz bin ilâ sekizyüz bin gazete çıkmalı-
ki muaf olarak imrar edilen kâğıtların matbuata sar-
fedildiği sabit olabilisin. Halbuki hakikat şudur ki, 
matbuat bu yekûnun onda biri değildir ve sonra gü
ya matbuata mahsus bir maddedir, başka yerde ka
biliyeti istimaliyesi yoktur gibi gösterilmek isteniyor. 
Böyle bir şey yoktur. Matbuat ve kütüp ve risailin 
işine yarayan bu madde, başka yerlerde de işe yara
maktadır. Bazı yerlerde mevzuu ticaret olmaktadır. 
Erkam, belagati ile gösıteriyorki doğrudan doğruya 
neşri maarife vasıta olarak ithal edilen kâğıtların on 
misli mevzuu ticaret olarak memlekete girdiği hal
de bunun gümrük resminin hükümet cebinden öde
mektedir. Hükümetin lâyihasına saik olan esbap bu
dur, Meclisi Âlinin kabul ettiği esasata göre hükü
met neşri maarif için iktiza eden bütün vesaiti ara
mıştır ve onları teshil etmek vazifesiyle mükelleftir, 
burada vazifesini ihmal etmiş değildir. Kabul edilen 
şekli muafiyetin de müteamel olan eşkâle mugayir 
olduğu kanaatindedir. Zannediyorum ki Meclisi Âli
niz memlekette neşri maarifin tamimi hususundaki 
noktai nazar derecesinde memleketin istiıhsalâtı zirai-
yesini de muhtacı himaye ve vacibütteşvik görmüştür. 
Fakat vesaiti istihsaliyeyi teşvik için ittihaz edilen 
usul ile neşri maarif için ittihaz olunan bu usul ara
sında tamamen mübayenet mevcuttur. Bugün ziraatte 
kol yerine makine ikame etmek için bir çok fceşvika-
tımız vardır ve bu gibi âlâtın gümrüğüne ait olmafc 
üzere bir takım ahkam da mevcuttur. Traktörlerin 
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istihlâk etmekte olduğu benzin ve petrolün Ziraat 
Vekaleti bütçesine faslı mahsusla koyduğunuz güm
rük ve istihklâk resmini hükümet tediye etmektedir. 
Bütçe nazariyesi, bütçe usulü, bir devletin kâffei 
ımasarifat ve varidatını iktiva etmesi lâzımgelen bir 
kanundur. Şu muafiyet, bu muafiyet şdklinde bazı 
erkanım, gerek varidattan ve gerek masarifat yekû
nundan hariç kalması, bütçe esasatı ile kabili telif 
olmayan bir usuldür, Bunu hükümet teklif ederken, 
neşri maarife hadim olan matbuatı, kütüp ve risaili 
teşvik için, eğer hüküms&ten fedekarîık ederek teda-
bir almak iktiza ediyorsa, Maarif Vekâletinin bütçe
si ne için duruyor? Neden Maarif Vekâletinin bütçe
sine bir faslı mahsus 'koyarak ve o sayede bihakkın mem
leketin neşri maarifine hizmet edenleri mazharı teşvik 
ederek paranın doğrudan doğruya muvazulehine sar
fı cihetine gidilmiyor? Ticaret usulüne gayrı muva
fık yollara ve memleketin neşri maarifine hadim 
bir takım vesait kullanıyormuş gibi muvazaalara ve 
gayrı meşru-diyeceğim-kârlara kapı açmıyalım. Mü
saade ederseniz buna dair bir misal arz edeyim. Arz 
ettim'ki meşri maarife taalluk eden teşvik ve tergip 
hususunda hükümetinizin noktai nazarı ile Maarif 
Encümenimizin noktai nazarı arasında zerre kadar 
fark yoktur. Fakat biz teşvik ve tergibi mavazule-
hine masruf ve sui istimalden ari olacak bir şekilde 
yapmak esasını istilzam ediyoruz. Yani Maarif En
cümeninin noktai nazarından ayrı düşündüğümüz 
bir şey yoktur. Bugün gerek matbuatta, gerek hususa-
sı sairede istihlâk edilen kâğıtların sureti ithali şu 
suretle cereyan eder: - Bunu, bir çok arkadaşları is-
tişhat ederek arz ediyorum-doğrudan doğruya ken
di namına kâğıt sipariş eden matbaa yoktur, gazete 
yoktur. Memlekette belki bir iki gazete böyle kâğıt 
getirtebilir. Fakat memleketin pek çok yerlerinde in
tişar eden gazetelerin kâğıtlarının vechi tedariki şöy
ledir: Her hangi kâğıt taciri, kâğıt ticaretiyle meş
gul olan sınıfın kim olduğu Heyeti Celilenizce ma
lumdur. (Malum sesleri) herhangi bir gazete idare
hanesine müracaat eder, der ki, ben yirmi vagon kâ
ğıt filan fabrikaya sipariş verdim, filan tarihte gele
cek. Sen bunu gazeten namına tekabbül et, yirmi va
gon geldiği zaman gümrük resmine teadül eden mik
tar nedir? Meselâ - takriben bir veya iki vagonu ih
tiva ediyor - iki vagonu bedava size veririm onsekiz 
vagonu bert tesellüm ederim. 

SÜLEYMAN SIRRI BEY (Bozok) — Neşri maa
rife hizmet işte. tyi ya. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Devamla) — O 
parayı bana bıraksanızda ben alsam olmaz mı? Ya-
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ni, o kâğıt ticareti yapan efendiden alacağım parayı 
neşri maarife hizmet etmek üzere Maarif bütçesinde 
koyacak olursam Encümeni Alinin teşviki maarif hu
susunda gösterdiği arzu daha ziyade tecelli etmiş ol
maz mı? (Alkışlar, 'bravo sesleri) 

iBu suretle kâğıt gümrüğe gelir, gazetenin namına 
kabul edilen yirmi vagonun iki vagonu gazete ida
rehanesine tahsis edilir, mütebakisi - 18 vagonu - ti
carethaneye gider. Efendiler bu reva mıdır? Bu yol
da; neşri maarife hadim vesait teşvik ve tergip gös
teriyor vaJhîmesiyle, zehabiyle memleketin menafoii 
servetini birtakım adamların celbine koymak reVa mı
dır? (Değildir sesleri) Binaenaleyh Maarif Encüme
ninin bu hıusu'sta gösterdiği asabiyeti bendeniz na-
bemaihal göıüyoruim. Fakat bunu suiistimalden âri 
olacak bir şekilde - maarifin neşir ve tamimine ver
mek üzere - Maarif Vekâletinde açılacak bir fasla 
'bendeniz - Maliye Vekili sıfatiyle - kalbul ettim. Hü
kümet de bu kanaattedir. İstirhamımız, teşvik ve ter-
g'ip hususunda tuttuğumuz usulün suiisitimale vasıl 
olacak şekle varmaması ve esasatı maliyemizle kabili 
telif bir şeüdi tergiıbin temin edilmesidir. Yoksa mak
sat itibariyle ayrı ayrı düşündüğümüz yoktur. (Kâfi 
sesileri) 

Sonra efendiler, bendeniz zannediyorum ki; esas 
itibariyle Heyeti Vekilenin kararıyle bu muafiyeti ru-
surrtiyeden müstefit olaraJk kâğıt getirmek imkânına 
malük olan maîlbaalar hükümetin arzusuna tabidir. 
ÇünJkü madde tefsir edilmiştir. Kavanini Maliye En
cümeninizin tefsiri gelmiş ve buradan geçmiştir. Di
yor ki «^Hükümet herhangi bir idarehaneye gümrük
ten muaf olaraık gazete kâğıdı getirmek hususun
da mutlaik halkkı takdire maliktir» demek ki, hükü
met herhangi bir müesseseye şu veya bu mülâJhaza 
ile hakkı takdirini vermeyecek olursa, o müesseseler, 
veîevlki neşri maarife hizmet eden müesseseler olsun, 
muafiyetten ve teşvikten malhruım kalacaklar, fakat 
hükümetin arzu ettiği matbaalar veîevlki neşri maa
rifle alâkadar olmayan bir şekilde gitsin, mademki 
hükümetin bu hususta hakiki talkdiri mutlaktır; onlar 
tergip ve teşvilkten müstefit olurlar. Bendenizce, bu 
usul de ezlheri cihet yanlıştır. Siyasî makasıt noktai 
nazarından da yanlıştır, tergip ve teşvik malkasıdı nok
tasından da yanlıştır, maliye ve idare noktasından da 
yanlıştır. Bu kadar sakim bir usuüiü idame etmektense, 
arz ettiğim gibi, bunu suiistimalden tecrit ederek, 
Maarif Vekâleti bütçesine tahsisiat köytoatk gibi ma
kul bir usulü kabulde tereddüt etmdk cihetini bendeniz 
doğrusu anlayamıyorum. Heyeti Celilenize kanunun 
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heyeti umümiyesi hakkında arz edeoeğim malûmat 
bundan ibarettir. Neşri maarife hadim oları vesait 
için hükümet de Meclisi Âliden aldığı ilham ile ica
betten muaveneti yapmaktan çökirimeme&tedir. Bu hu-

- susta Maarif Vekâleti, bütçesine konulacak tahsisa
tı, masarifi kabul etmektedir. İstirhamım, şekli ter-
gübin 'başka şekil ve surete ifrağ edilmesidir. Lâyiha
nın kabulünü istirham eylerim efendim. (Kâfi sesleri) 

IRASÎH BEY (Antalya) — Efendim, Vdkit Bey
efendinin izahatı vaziyeti tarnamen tenvir etti. Yalnız 
maltyenin, kâğıt tüccarlarının yaptığı suiistimalin önlü
ne geçmemesinden mütevellit vaziyetten bahsedildi. 
Halbuki, vilâyatta ancak, evvelce mevcut olan bu ka
bul kanunların müzaheretiyle yaşayabilen bazı mat
baalar, bazı gazeteler vardı. Bundan sonra onların 
yaşayabilecekleri vaziyeti düşünmek zarureti hâsıl 
oluyor. Bilhassa Anadolu'da Vilâyat gazetelerini mu
hafaza etmezsek, siyanet etmezsek neşriyata devam 
edemeyecekler, onun için bu noktayı ehemmiyetle 
nazarı dikkate almalk lâzımgelir. 

MALÎYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Maarif bütçesinde, Maarif bütçesinde... 

RASİH BEY (Antalya) — Maafif bütçesinde bu 
sene böyîe tahsisat yoktur ve bu gazeteler böyle de
vam edemeyecek vaziyettedirler. Bir çok yerlerde ka
panıyorlar, bir çok yerlerden yazıyorlar, müracaat 
©diyorlar. Onun için viiâyattaki bu gazeteleri siyanet 
tetmeik lâzımdır. 1342 senesi bütçesinde tahsisat kal
bul edip elbette bir çare bulabiliriz. Fa!kat büğlün
den itibaren bunların idamei mevcudiyetleri esbabını 
da nazarı dikkate almalk lâzımdır. 

DOKTOR MAZHAR BEY (Aydın) — Şimdiye 
Bcadar kanundan istifade eder gibi görünen gazete
cilerin lisanından işitilen şudur ki, kâğıt tücearlarınm 
elinden elaman... Maliye Vekili Beyin buyurdukları 
gibi Türkiye'de kendi parasiyle Avrupa'dan doğrudan 
doğruya kâğıt getirtebilen ancak bir veya iki matbaa
dır. Mütebakisi kâğıt tüccarları vasıtasıyle getirtebi
liyor. Zaman zaman görürsünüz ki gazete bazen ye
şil, bazen kırmızı ve bazen mavi kâğıtlarda çıkar. Bu 
kâğıtçıların tahakkümüdür. Çünkü kâğıt tüccarları ne 
kadar böyle tapon kalmış kâğıt varsa onları sürer. Ne 
yapalım, bunlar var, istersen al der. Gazeteci esirdir. 
O kâğıdı ondan almaya mecburdur. Ne yapalım kır- l 
mızı vardır, gazeteci de ondan alır, basar. Filhakika 
böyle hükümetten muavenet görüp, gümrüksüz kâğıt I 
getirmek müsaadesine mazhar gibi görünen gazete- I 
fer hakikatte bir kaç tüccarın elinde esirdir. Hakika- I 
ten vaziyet budur. Artık nasıl alıyorlar, veriyorlar, na- | 

sil kazanıyorlar; bunu benim. kadar hepiniz bilirsi
niz. Zaten herkesçe malûm olmayan bir nokta de
ğildir. Yalnız bir şey vardır, hakkı takdir. Hakkı tak
dir şimdiye kadar olan sekilide hükümetin idi. Herhan
gi İstanbul veya buranın Matbuat Müdiriyet'i tara
fından şu gazetenin 3 veya 5 aylığı şu kadar kâğıda 
ihitiyaç gösterir. Meselâ üç vagondur. Üç vagon sipa
riş edilir. Ey pekâlâ, üç vagon sipariş edilir ve He
yeti Vekileden geçerdi. Fakat bunda aldanmak ihti
malleri her zaman mevcut olabilir. Çünkü Heyeti Ve
kile her zaman yerinde tetkikat ve tahkikat yaparak 
(bütün teferruata vakıf olamaz. O ancak bir memu
run verdiği rapor üzerine kararını verir, geçer ve bun
dan bir çok hatalar meydana gelir. Fakat Maarif Ve
kâletinin bütçesine koymakta aynı hakkı takdir mev
cut değil mlidir? Maarif Vekâleti bütçesine koyacağı 
tahsisattan herhangi imüsale veya kitaba mutlak ola
rak yardım mı edecektir, yoksa şu veya bu evsafı ha
iz olan risale ve gazetelere mi yardım eder? Meselâ 
bir kaç şey hatıra gelebilir. Gazetelerden yevmiye inti
şar adade yedi bin, sekiz bin olanların kendisini kur
tarmış bir gazete olduğunu zannediyorum. Fakat 1 000, 
1 500 de kalan gazeteler henüz muhtacı muavenet 
vaziyettedirler. Bu ve emsali nihayet ahlâkı umulmiye-
ye taallûku itibariyle filân yahut filân neşriyat gibi 
bir talimatname ihzarı dahi, artık Maliye Vekili Be
yin lisanından da hakkı takdirde hatalar olacağını 
dinledikten sonra bu defa da gene böyle mutlak 
olarak Heyeti Vekilen'in değil, Maarif Vekilinin hakkı 
takdirine bırakmak daha hatalı olabilir. Bilhassa bu 
nokta .çok mühimdir. Şu halde etraflı bir talimatna
me olması lâzımdır. O talimatnameye tevfikan belki 
böyle yardımlar yapılalbilir. Ve illâ dediğimiz gibi bu 
hakkı takdir hatasını daima tevsi etmiş oluruz. Eğer 
bundan mücanebet etmek lâzım geldiği kabul edilir
se, bazı hükümetlerin kalbul ettikleri şekil vardır ki 
meselâ, Yunanistan'ın kabul ettiği gibi içerisinde 
pembe bir çizgi olan kâğıtlardır ki bu kâğıtlar yalnız 
gazetelerde kullanılabilir. Gazeteler için gelecek ka
ğnılar gümrük resminden muaftır, fakat muayyen
dir ve her tabakasının derununda şu kadar pembe 
çizgisi olan kâğıttır. Binaenaleyh o kâğıdı herhangi 
bir defter veya kitapta veya herhangi bir şeyde kul
lanacak olurlarsa ağır cezası vardır. Bu suretle ga
zeteci bu kâğıtları gazeteden başka hiçbir şeyde isti
mal edemez. Bunun imkânı yoktur. Halbuki buıgün 
gördüğünüz bütün el defterleri hakikaten gazete kâ
ğıdı namı altında gelen ve gümrük resminden muaf 
olan kâğıtlardan yapılmaktadır. Binaenaleyh takdir 
meselesinde bu noktadan mahzur görtrnüyorsunuz da, 
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. her intişar edecek ceride veya kitabın bu imtiyaza maz-
har dlma'sını arzu ediyorsanız ve bunun rüçhanmı ka
bul ediyorsanız bu şekli kabul etmek lâzımdır. Onda
ki hata yalnız Hasan Beyefendinin buyurdukları gibi 
bir maitibaanın veyahut bir kitalbın fena çıkmış oldu
ğu, memlekettin menafii umumi'yesini muhil ve mu
dil bir şekilde intişar etmiş olduğu halde hükümetin, 
milletin hazinesinden lütuf görür gibi mahiyette ol
ması tezat teşkil eder. Bunun böyle bir mahzuru 
vardır. Binaenaleyh bunun önünün alınması kabil 
görünüyorsa muayyen tipte, formülde kâğıt ithaline 
müsaade edilir ve yalnız gazetelerde istimal olunur. 
Bendeniz bunun tamamen şu şekilde olması veya bu 
şekilden birisinin tercih edilmesi şeklinde Heyeti Ce-
lilenize arz etmiyorum. Her ikisinin de faydalı ve 
mahzurlu kısımları vardır. Bunları muhtasaran arz 
ettim. Fakat eski kanunun ilgası mutlaka lâzımdır. 
Bu suretle ya hükümetin teklifi kabul olunmalı, ya-
hııtta, böyle renkli çizgili kâğıtlar gümrük resminden 
muaftır, fakat şu şartlar : Gazeteden başka «bir şeyde 
istimal olunursa ağır cezayı müstelzimdir denilmeli
dir. (MüzaJkere kâfi sesleri) 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, bu husus 
halklkında cereyan eden bütün müzakeratı ve Maliye 
Vekili Beyefendinin izahatını dinledim. Neticede bir 
Ikaracümle yapıtım, yan'i kâğıdın gümrükten muafiye
ti m'eselesi gazetecilere ne kâr tevlit ediyor ve bunun 
gümrükten muafiyetini hazfetmekle gazete müşkül 
meVkiye geçiyor mu, geçmiyor mu? Malûmu âliniz-
dir ki en ucuz satılan gazete 120 paradır. Halbuki yedi 
sekiz sayfa çıkan gazetelerin 'kâğıtları gümrük resmin
den muafiyetler'inden mütevellit istifadeleri 120 para
da bir buçuk paradır. Vilâyet gazeteleri de tam bir 
para bile istifade edemeyecektir. Halbuki Maliye Ve-
'kilİnin salâhiyettar ve resmî ifadesinden anladılk ki 
memlekette kâğıt alım ve satımında herhalde büyük 
bir suiistimal vardır. Ve bundan da Hazine! Devlete 
bir zarar terettüp ediyor, o zarar da mühimce oluyor. 
Neticede me!şru olarak memlekette neşri maarif için, 
memleketteki matbuatın teraiklkisi için yapabileceğiniz 
fayda da ancak yüzyirmi parada bir paradan ibaret
tir. Şimdi bir gazetenin umum masrafını ve bir de o 
gazetenin 119 parada olduğunu düşünelim. Şimdi bu 
faydanın tesiri yapılan fedakârlıkla hakikaten müte
nasip değildir. Binaenaleyh bendenizce kanun doğru
dur. Yani bu meselenin hiçbir faydası olmadan mem
lekete büyük bir zararı oluyor. Onun için hükümetin 
teklifi kalbul olunmalıdır efendim. 

RIBİS — Efendim, kifayeti müzakere hakkında 
takrir vardır, okunacaktır. 

Riyaseti Celileye 
Mesele tenevvür etmiştir. Müzakere kâfidir. Mad

delere geçilmesini teklif ederim. 
Yozgat 

Ahmet Haindi 
REİS — Kifayeti müzakereyi reyinize arz ediyo

rum, kabul edenler lütfen el kaldırsın... Kabul etme
yenler lütfen el kaldrrsın... Kabul edilmiştir. Madde
lere geçilmesini kalbul edenler lütfen el kaldırsın... 
Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın.... Maddelere ge
çilmesi kalbul edilmiştir. 
Matbaa Alât ve Edevatıyle Kitap ve Gazete Kâı 
ğıtlarınm Gümrük Resminden İstisnasına Dair 
9 Kânunuevvel 1336 Tarih ve 71 Numaralı Ka
nunun İkinci Maddesinin İlgası Hakkında Kanun 

Madde 1. — Gazete, kitap kâğıtlanyle matbaa 
alât ve edevat ve levazımatının gümrük ithalât res
minden muafiyetine mütedair olan 9 Kânunuevvel 1336 
tarih ve 71 numaralı Kanunun ikinci maddesi mül
gadır. 

TÜNALI HİLMİ BEY (Zonguldak) — Levazımat 
ne demektir, anlamıyorum, levazım mı, levazımat mı? 
(AHki'şJlar) 

'REŞİT BEY (Malatya) — Efendim, mevzuu mü
zakere münasebetiyle bir şey sormalk istiyorum. Zi-
raatin teraiklkisi için zürraa Ziraat Vekâletinden ben
zin ve gaz veriliyor denildi. Şimdi kumpanyanın beş 
yüz bin lira parası teraküm etmiştir. Maliye Vekâleti 
parayı Ziraat Vekâletine vermediği için Ziraat Ve
kâleti de Bankaya veremediğinden dolayı Banka mu
kaveleyi feshetmiştir. Bundan dolayı zürraa benzin 
verilememektedir. Tralktörler muattal kalmıştır. 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Efendim, bir kere mevzuu müzakere olan kanunla 'bu 
meselenin alâkası yok. Reşit Beyin sorduğu mesele şu
dur. Eılbalbı zlraatin traktör ve malkinelerde istimal 
ettiği gaz ve benzin için iktiza eden gümrük ve istih
lâk resmi muadelinin Maliye Vekâletinden tediye edil
mediği meselesidir. Maliye Vekâleti, Heyeti Oel'ilenin 
bu husus için bütçeye koyduğu parayı tediye etmiş
tir. Bittabi bundan fazla bir şey sarfetmesi mümkün 
değildir. 

REŞİT BEY (Malatya) — Ziraat Müdiri Umumisi-
riin resmen tezlkeresi vardır. • 

MALİYE VEKİLİ HASAN BEY (Trabzon) — 
Eğer 'bülçeye konan miktardan fazla bir müktar ta
hakkuk etmiş ise bunun için Vekâleti aidesünin He
yeti Celilenizden tahsisatı munzamına talep etmesi 
lâzım gelir. Zannediyorum ki bu hususta Ziraat Ban-! 
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kasryle Ziraat VefcBtitı arasında bir tetkiki hesap me- I 
selesi mevzubahistir. O mesele mevzubahis olduğu za
man ona ait de mütalâam vardır. Onu da suiistimale 
müsait olan şekilden kurtarmak lâzımdır. 

REİS — Efendim, maddeyi reye arz ediyorum, I 
kabul edenler lütfen dilerini kaldırsın... Kabul etme
yenler ellerini kaldırsın... Kalbul edilmiştir. 

Madde 2. — j)şbu kanun neşri tarihinden mute
berdir. 

iREfS — Efendim, ikinci maddeyi kabul edenler 
ellerini kaldırsın... Kalbul etmeyenler ellerini kaldırsın. 
(KalbuÜ edilmiştir. 

Madde 3. — İşbu kanunun icrasına Maliye Ve
kili memurdur. 

'REİS — Efendim, üçüncü maddeyi kalbul edenler 
lütfen ellerini kaldırsın... Kalbul ermeyenler ellerini kal
dırsın... Kalbul edilmiştir. 

Kanunun birinci müzakeresi hitam "bulmuştur. 

MUHTAR BEY (Trabzon) — Efendim, malî ka
nundur, ikinci müzakereye lüzum yoktur, j 

REİS — Efendim, ruznamemizin diğer madde
lerini müzakere edeceğiz. j 

3. — Gümüşane Mebusu Hasan Fehmi Beyin, em
val ve emlâki düşman, usat ve hasbellüzum hükümet 
tarafından tahrip edilmiş olanların, Maliyeye intikal 
eden emlâk müzayedelerinde alacakları mesken bedel
lerinin Mahsubu Umumî Kanunu mucibince takas ve 
mahsubuna Maliye Vekâletinin mezuniyeti hakkında
ki (2/484) numaralı teklifi kanunisi ve reddine dair 
Kavanin ve Muvazenei Maliye Encümenleri mazba- I 
talan. 

HASAN FEHMlt DEY (Gümüşane) — Bu madde 
bendenizin teklifimdir, teklifi geri alıyorum. Ruzna-
meden çıkarılsın. I 

REİS — Efendim, sahibi teklifin talebi veçhile 
ruznameden çıkarıyoruz. 

Efendilm, yedinci madde ise henüz tabölunmamış-
tır. Sekizinci maddeyi müzakere edeceğiz. 

4. — Vesaiti nakliye komisyonunun sureti teşek- I 
külü ve vazaifi hakkında (1/711) numaralı kanun lâ
yihası ve Dahiliye Encümeni mazbatası. (1) I 

(1) Zaptın sonuna merbuttur. 

. 1341 C : 1 

'REİS — Efendim, heyeti ıtoımi'iyesi hakkında söz 
isteyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçilmesini 
kaibul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Kalbul etme
yenler ellerini kaldırsın... Maddelere geçilmiştir. 

Tedariki Vasaiti Nakliye Komisyonunun Sureti 
Teşekkülü ve Vezaifi Hakkında Kanun 

Madde 1. — Tedariki vesaiti nakliye komisyonu 
meclisi beledî azasından bir zatın riyaseti altında ol
mak üzere oiıhöti askeriyeden malhallî 'bir a'hzı asker 
zabiti, ciheti mülkiyeden muvazzaf bir kâtipten, as
ker veya sivil bir 'baytardan ibarettir. Askerî bay
tarlar bulunmayan mahallerde muvazzaf ve gayrı-
muvazzaf sivil baytarlar da istihdam edilir. Komis
yonlar karyelere kadar giderek Vesaiıti Nakliye Ka
nununda muharrer ahkâm veçhile takrir ederler. 

REİS — Madde hakkında söz isteyen var mı? 
Maddeyi reye arz ediyorum. Kalbul edenler lütfen el 
kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldırsın... Ka
lbul edilmiştir. 

Madde 2. — A'hzı asker şubesi olmayan kazalarda 
teşekkül edecek komisyonlara alhzı asker zalbiti ye
rine malhalli kazadan bir jandarma za'biti verilir. 

ıRÖİS — Reye arz ediyorum. Kabul edenler lüt
fen el kaldırsın... Kalbul etmeyenler lütfen el kaldır
sın. Kalbul edilmiştir. 

'Madde 3. — Talhrir maksadıyle köylerde vazife 
gören komisyona memur zevata harcırah kararnamesi 
mucibince harcırah verilir. 

REİS — Efendim, maddeyi reyinize arz ediyo
rum. Kalbul edenler el kaldırsın... Kabul etmeyenler el 
kaldırsın... Kabul edilmiştir. 

Madde 4. — İşbu kanun tarihi neşrinden itiba
ren mier'idir. 

REİS — Efendim, maddeyi kabul edenler lütfen 
el kaldırsın... Kabul etmeyenler lütfen el kaldırsın... 
Kalbul edilmiştir, 

Madde 5. — İşbu kanunun icrasına Müdafaai 
Milliye, Dahiliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 

REİS — Maddeyi kalbul edenler el kaldırsın... Ka
bul etmeyenler el kaldırsın... Madde kalbul edilmiştir. 
Kanunun birinci müzakeresi hitam bulmuştur. Müza
kere edilecek başka mevad yoktur. Cumartesi günü 
öğleden sonra içtima etmek üzere celseyi tatil edi
yorum. 

Hitamı Müzakerat; Saat : 3,16 
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4. — YAZILI SUALİ 

1. — Kastamonu Mebusu Halit Beyin Safran- I 
bolu'daki debbâğ fabrikasının esbabı şeddine, Ticaret I 
Vekâletince bu fabrikanın sahibi olan şirkete ne za- I 
man ve ne miktarda muavenet temin edildiğine ve I 
fabrika ile şirketin vaziyeti hazırasına dair sual tak- I 
riri ve Ticaret Vekili Ali Cenani Beyin tahriri cevabı. 

(Riyasetti Oelileye 

Geçen dövrei içtimaiye esnasında, Safranbolu'da I 
debagat şirketi tarafından tesis edilen debagat fabri
kasına Vekâletçe suveri mÜnasibede muavenet edil
mesi daire! inltihabiyemin ibir kısım mebusllarıyle bir
ilikte tahriren ve mükerrer surette şifahen Ticaret Ve
kili Beyden temenni kılınmıştı. Şirket tarafından da 
muavenet temennisine dair Ticaret Vekâletine bir isti
da gönderilmişti. Buna rağmen son devrei tatiliyede 
Kastamonu'da 'bulunduğu zaman mezkûr fabrikanın 
mualvenet ve himayeye mazhar olamamasından dola
yı kapanmış olduğuna agâh oldum. Kastamonu'da 
münteşir Açıksoz gazetesi de kemalî teessürle bu bap- I 
ta neşriyatta bulundu. Bu mesele hakkmda Ticaret 
Vekili Beyefendiden âtideki sualime tahriren cevap 
vermesini temenni ederim. 

Sual r 
Ticaret Vekâleti Safranbolu'daki debagat fabrika-

smm kapandığına ve esbabına hanıgi tarihte vakıf ol
muştur? Gerdk şirketin istidası gerekse Kastamonu 
mebuslarından bir kısmının tahrirî ve şifahî temen
nileri üzerine bu şirkete Vekâlet ne zaman ne miktar ve 
surette nakdî muavenet temin etmiştir. Mezkûr fab
rika ve şirket el'an ne vaziyettedir? 

. Kastamonu 
Halit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 
Safranbolu debagat fabrikası hakkında Kastamo

nu Mebusu Halit Bey tarafından verilip 25/6/495 nu
maralı ve 30 . 11 . 1341 tarihli tezkere ile Vekâleti
mize havale buyurulan sual takririne cevaptır. 

Safranbolu debagat şirketi İstiklâl Harbinde teşek
kül etmiştir. Safranibolu'da öteden beri debagat ile 
meşgul yüzü mütecaviz dükkân mevcut idi. Harp sı- i 
radarında debagat eşyasının hariçten gelmemesi ve da
hilde isltihsal edilenlerin büyük fiyatlarda bulunması 
bu şirketin teşekkülünde yegâne amil olmuştu. Şirket 
ve fabrika tesis edilirken yollar, mevadı iptidaiye, J 
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mahreç, piyasa, tesisat ve işletme hususatı ya hiç veya 
pek az nazarı dikkate alınmıştır. Tesis olunan fabri
ka ehemmiyetsiz bazı makinelere ait olup tamam ve 
müil'tekâ'mil bir fabrika değildir. Gerek fabrikanın te
sisi ve gerek makine tesisatının ikmali esnasında ma
hallinde mütehassıs bir kimse bulunmadığı için fab
rika tesisatı fennî şeraite muvafık olarak yerlerine kb-
nulaimadığı gibi fennen katî lüzumu olan makinelerin 
ibir çoğu da tedarik edilememiştir. Binnetice imalât 
iptidaî şekillerde kalmış ve kâr temin edecek bir va
ziyet hâsıl olamamıştır. Bu vaziyet balâdaki iktisadî 
sdbeplerin dâhi inzimamiyle fabrikanın kapanmasına 
müncer olmuştur. İşte mütehassıslara verilecek meb
lâğım fabla görülmesi yüzünden fabrikanın gayrı mü
tehassıs ellerde kalması ve esasen sermayenin mahdut 
olup mahallî hissedarların sermayeyi tezyide müte
mayil bulunmamaları ve tesisattaki fennî noksan ve ha
taların tesiri ve şirket heyeti idaresi arasında idarî ev
safı haiz zevat bulunamaması ve binnetice arada hu
sule gelen ihtilâfın temadisi fabrikanın tatilindeki ha
kikî ve ciddî sebeplerdir^ 

Vekâlet bidayette vaziyeti mahallinde tetkik ve lâ
zım gelen fennî tedbiri bilfiil tatbik etmek üzere Saf
ranbolu'ya seyyar debagat muallimini göndermiş ve 
mumaileyh orada 5 Temmuz 1340 tarihinden 16 EylÜil 
1340 tarihine kadar nazarî ve amelî hususat ile bilfiil 
alâkadar olduğu gibi fabrikanın dahilî tesisatını im
kân nispetinde tashih ve faaliyete müsait bir vaziyete 
getirmeye çalışmıştır. Bu arada mevaddı iptidaiye mu
bayaası ve makinelerin mahallerine vazı, hülâsa hü
lâsa ve şerbet kuyularınm tesis ve tanzimi ve su de
poları ve buhar kazanlarının mahallerine vazı ve te-
'sisi gibi hizmetler ifa ve ikmal edilmiştir. Ancak fab
rika heyeti idaresinin mütehassıs celbi, icabeden ma
kinelerin tedariki ve sermayenin tezyidi hakkında sey
yar muallim tarafından kendilerine vaki olan tavsi
yeleri nazarı dikkate almadığı kemalî teessürle gö
rülmüştür. 

Şirket tarafından nakdî muavenette bulunmak üze
re vaki olan müracaat böyle bir muavenetin ne ka
dar vasi mikyasta olursa olsun bidayeti tesiste na
zarı itibare alınmayan fennî ve iktisadî şerait dolayı-
sıyle fabrikanın faaliyetini idameye kifayet edemeye
ceğine ve mevcut zararı arttırmaktan başka bir fayda
sı olamayacağına kanaat hâsıl olduğu cihetle şâyânı 
kabul görülememiştir. 



1 : 30 24 . 12 . 1341 C : 1 

Fa'brilkanın faaliyetini tatil eylediği eylül ayı ni-
lıayeî;lerinde Vökâletimizıce istihbar edilmiş ve Safran
bolu kaymakamlığından keyfiyet taihikik edilerek fab
rikanın tatili faaliyet etmesinin esbabı sermayesizlik-
ıten ve şirlketin idarî ve fennî muamelâtını ihtisas daire-
ısinde tedvir edecek şalhısıların şirket azası meyanında 
bulunmaması hasebiyle zubure gelen ihtilâftan ibaret 
olduğu mealindeki cevap gelmiştir. 

iBinaenaleylh bu vaziyette teşelkkül eden ve bu va
ziyette bulunan bir fabrikaya Vekâlet tarafından ve
rilecek birkaç bin liranın bir fayda temin edemeyece
ği aşikârdır. 

21 - 22 Kânunuevvel 1341 
Ticaret Vekili 
Ali Cenanı 
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İSTİKRAZ OLUNAN MEBALİĞ MUKABİLİNDE EMVALİ GAYRİMENKULENÎN TEMİNAT 
İRAESİNE MÜTEDAİR 25 ŞUBAT 1328 TARİHLİ KANUNUN ONUNCU MADDESİNİN TEFSİRİ 
HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT (3/433) NUMARALI TEZKERE VE TAPU ENCÜMENİ 

MAZBATASI 

Tüukıiye Cuömftıu'itiryötji 
iBaşvekâlet 21.4.1341 

Kalemii Mahsus MüdiMyeti 
Adett s 6/2012 

Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celffiıesime 
îsltifcraz ıduman (meballiğ mukabilinde emvali gay-

rimenkûlletnlim teminat iraesime tnütedaliır 25 Şubat 1328 
taırlilh! Kanunum onuncu ımıaddesimlin (tefsirimi muta-
zaımmım. MaHiiyıe Vekâleti cellesitnden mevrut 13 Şu-
/bat 1341 Itarıih ve 31 Tapu •MüidisrlityetCi Omumliyesi 
numarıalk 'terklere ve mi&nbutaltı suretleri İeffen tak
dim Ikal'iınmıştır; Muktezasımın ifasına ve meticesi-
miin işarıma müsaade buyuruılmasımı rioa ederimi efen
dimi, 

Başvekil 
îsmeit 

Başvekâleıtıi Cteüleye 
tsıtikmaz olunan meibaEğ mukalbil'Jinde emvalli gay-' 

d memkulemiim teminat iraesim dair kamum hükmüne 
tevfiilkaın temıimat üıaıe olunup dıa müddetli muayyene-
min hitamımda ifayı deyin olummıasındaın naişi dain 
tarafımdan vukuıbuîam talebe Ibimaen mevkiii müza
yedeye vazoflumam emvali gayrirnıemkulemıin ihaM 
kajüiyesli icra ve bedeli müzayede müşteri tarafım
dan daûn namıına vezneye teslim olunduktan siomraı 
deyinin 'bir sene müddetle tecöt ed'Idiğii beyanıyıle 
(iıhıalM vakıamın feshi (talep olunduğu takdirde iha
lenin feshi caiiz olup toltamıyaoağı emrimde Tapu 
Müklküyeti Umumiyesi emcümemi mıüdiıramımca icra 
kAnam müzakere neticesinde haşıl olan tehalüfü 
ârtalyı mülbeyyim müidirdyeitü mumaileyhaınım 7 Mart 
1341 tajrihlli tezkereci ile salfütaz kanunun onuncu 
maddesiıniim 'Büyük Miffiet Meclisince lüzumu tefsiri
me dalir 'Hazine Hukuk Müşavirliğince ısdar olunan 
mütalâamamenim suretleri maltviyen takdimi kılınmış 
oihnakto. icrayı icabıma müsaade (buyurulimıası arz 
olunur efendiim. 

13 Martı 1341! 
Maliliye Vekil 
Hasanı Hüsnü 

Tapu Müdüriyeti Umumiyesii Camiini Âlisine 
İsitikraz olumam ımebalıiğ mukabilimde 25 Şuıbat 

1328 tarihli kamun ahkâmıma tevfikan teminat ikae 
edilmiş olan emvali gayrımenkulıenin müddeti mü-

dayene ımumfcaziye olup da ideyim ifa edilmediği tak
dirde sureti füruhu kamun mezkûrum onumcu imad-> 
desinde muhayyer buliummuştur ve maiddei mez-< 
küre hükmüme tevfikan ıbilmüzayede furuh edilen: 
emvali gayrimenkulenim müşterisi marnıma ihalel 
kıaitüyesi icra olunduktan sonra medyun tediyei 
deyin eylemiş veya daylin tarafımdan alacağı tecil 
edilmiş veyahut bedeli İhaleden fıazlasliyle talip 'zuhun 
eylemiş olsa (bile /ihalenin feshi caiz olamaz. Fili 
(hakiika devaiıni icraiyece İcra Kanunu ahkâmıma tev-* 
fikan bÜmüzayefde satılan emvali ıgayrıimenkulemüra 
imuaımeM ferağiyesimim icrasına değin medyun tara
flından tesıviyei deyin olunduğu 'takdirde, ihalei va
kıa mefsuh addedilmekte 'ise de rnıuameM ferağiye 
ıtapu müdür veya memurlarınım uzniinliın lühukiyle 
kanunen tekemmül edeceği ve muamölei ferağiye te
kemmül etmedikçe ihale olumam mala gayrimenkul 
mutasarrıfımın uhdei tasarrufumdan çıklmıyacağı OH 
metle deymini tesviye eylediği halde ihalemin mefsuh 
addediilmesi ahkâmı umumiyeye muıafık bulunmuş-' 
tur. Ancak teminat inae iofum&n emvali igayrimen-
kule tapu dairelerince ibiJmüzayede satılmasının ve 
ihalei kalttyemîin tapu müdür ve memurlarımoa icra 
edilmesine nazaran kanunen haizi salâhiyet müdür 
veya memurlarım lizni s1âhik oîmuş ibuîumduğumdam, 
ihalfei katiye üle 'muamelei feniağiye (tek̂ emlmül eyle-ı 
mıiş ve ibtnaemaleyh ihale olumam mıail mutasarrıfı evj 

veli (bulunan ımadyumum uhdei tasarrufumdan çıka-ı 
rak müşteninim uhdei tasiarrufuma geçmiş (buliumdu-' 
ğumdam antik hiçibıiır sdbep ve ibahame Sle îhıakmim 
mefsuh aJddedlilm'esflnie imkân ydkturj Vefaiem (mef-ı 
ruğ bulumam emvali gayrimeınkule ıdahi tapu idare-ı 
lerince satılmakta ise de vefaıeftı ferağ oSunupda bi-> 
tamı müddete tem'ini deyin edilmeyen emlâk ve ara
zinin vaki «ftacak müracaat üzerine Defteri Hatoamî 
idaraleni tarafımdam İcra ıKanumu aıhkâmıma tevfikan 
ibiılmüza'yede sati'lması iradeye mukıterim Şûrayı Devlet 
kamaırı iktizasından buluınduğuınidam ve kanaırı mezkûr 
ahkâmı umuimiyeden isitiisma lökıp /alâhülâfülkııyas sa* 
ıbit olan şey ise gayriye makMmialeyh oHamıyacağm^ 
dam 'istismaen tecviz olunan (işbu karar hükmünüm 
datife! şümulü tevsi olunarak teminat irae lOlumam 
emvali gayriimıenkuleıde dalhi taitbik oaliz olamaz^ Şu 
kaidar kd keyfiyet tefsire müteallik oîmalkla maddei 



— 2 -
mazlkûnenikı tdfsıir cititkitaesii (muvıaıfik ıdîacağı müfca-
Üâalben. arz ol'umor efendin., 

* Mart 1341ı 
Maliliye Vekâleti 

Hukuk; Müşavöd 

Vekâleti Celile Hukuk Müşavirliği Memuriyeti 
Aüiyesine 

îstukraz olunan meblâğ rnükablinde teminat irae 
olunup müddeti mnaayyenenin hitamında ifayı deyin 
olunmamasından naşi dain tarafından vukubulan ta
lebe 'binaen mevkii imüzayedeye vazolunan emvali 
gayrımenkulenin ihalei k'aitiyesi icra ve 'bedeli müza
yede müşteri tarafından dain namuna vezneye teslim 
olunduktan sonra deynin bar sene müddetle tecil edil
diği beyaniyle ihaleli valkıaının feshi dain ile medyun 
tarafından ıtaffiep olunup da müşteri feshi ihaleye 
muvafakat etmediği takdirde olunacak muamele ba
zı m'ajha&nden 'istifsar olunmuştu. Bu münasebetle 
Müdüriyeti Umumiye encümieni müdiranmea ceryan 
eden müzakere neticesinde; teminat irae olunan em
vali gayrımerjikulenin müddeti muayyenenıin hitarnın-
dıa ifayı deyin olunmanıaisından naşi füruhtu için nıü-
nacaıat vukuunda Tapu İdareleri tarafından evvele-
miırde deynıin bir hafta müddetle teşyi yesi lüzumu 
Usulü Muhakemeti Hukukiye Kanununa tevfikan 
medyuna ve vefatı 'hallinde vâris veya vadilerinden bi
rine yahut ikametgâhına ve iflâs etmiş ise sandıkla
nma !ba ihti'imaime tebliğ olacağı ve bu müddet zarfın
da ifayı deyin olmadığı takdirde kırkbeş gün alelade 
ve ortbeş gün dahi yüzde üç zam kabul edilmek üzere 
müzayede ve uhdesine takaırrür eden kinişe naımına 
doğrudan doğruya katiyen ihale edileceği ve bu yol
da satılan mahallerin ledelicap icra marifetiyle tah
liye ve tmiefruğunliehlere teslim ettirileceği Tem'inat 
Kanununun onun maddesinde musarrah ise de tora 
Kanununun yüzonuncu maddesi hükmünce ihalei 
kaitüyesi icra kıliıncn ernfvalıi gayrı menkule için med
yuna teibliğ olunan son ihbarnamede muayyen üç gün 
zarfında talip zu'huru hallinde ikinci defa ihaleli ka
tiye icrasına cevaz olduğu gibi bu suretle iıkincıi defa 
ihalei katiyesi icra ve bedeli müzayedesi vezneye tes
lim olunarak müşteri namıma tapu senedinin ı'tası 
tebliğ olunan emvali gayrı menlkulenin teffii'k mua
melesinin if alamdan evvel meydunun ifayı deyin ey
lediği beyaniyle evvelki müzekkerenin iadesi emrinde 
dairei mıezkûreden valkıi olan işaret üzenine ihalei va
kıanın tapu iidarlerıince mefsuh addedilmekte oldu
ğu cihetle, anifül'beyan onuncu maddedeki «katiyen 
ihale edilir»1 ibaresinin moameicd teffiziye manasını 

ifham etmeyeceği hatta 'kanunun o noktasında «mua-
mdbi teffiziye icra olunur» denillmıiş olsa bile müş
teri badeli müzayede ve ferağ harcı tediye etmedikçe. 
ve ferağ harcı teslimi sandık edilse dahi muaımelei 
teffiziye kayda geçraddıikçe o malı gayrimenkulun 
müşterimin uhdesine nakledilmiş olmayacağı kaidesi
ne binaen, hususatı mümasıilede ihalei katiyenin ke-
enl&myekûn addi lâzimgeleceği ve bu husus mabke-
md temyizin içtihadına da muvafık idiğü üç rey ta
rafından beyan ve lora Kanunu mülga Şûraca müt-
töhaz katıar icahınca ancak vefaen beyü ferağ mua
melâtında mıaibihüttatbik olabiür. Muamelâtının eş
kal ve teferruatı kanunu mahsus ile tayin edilmiş 
olan teminata şamil olamayacağı gibi medyunun ifa
yı deyin etmesiyle icra dairelerince icra ediüen ihalei' 
karyenin keenlernye'kûn addinin icra Kanunuyle tec
viz edilmiş olması kanunen izninin luhuku icap eden 
tapu müdür veya memurunun henüz muamelei fera-
ğıyeyi icra ermıeımıiş olmasından münbas olup halbu
ki Teminat Kanununun salifüzziik'iır onuncu maddesi
nin ıtlak ve sarahati mucibince teminat muamelâtın
da ihaleıi katiyenin icra&ı memurun teffizi demek olup 
bunun iorasiyle akdin tekemmül etmiş ve bedeli mü
zayedenin ifası ilerde müşterinin o gayra menkulde 
hakkı tasarrufu sabit olmuş olacağına ve şu muame
lâtın hitamından sonra tapu idarelerince yapılacak1 

iiş bir güna takrir istimaına mütevaffık olmayan mua-
mıdiâtı tofemiyeden ihanet olup bu halıde muamelei 
m^zkûrenin herhangi bir selbeple beş on gün ve daha 
ziyade gecikeceği müddet zarfında ihalei katiyesi icra' 
ve müşteri tarafından bedelli müzayedesi teslim edil
miş olan malı gayrımenkuîe taalluk eden haıvkı ta-
sanrufım haM muallakiyeti aıddedi'lmesi Teminat Ka
nununun hini neşrinde meydanda bir îcrıa Kanunu 
mevcut ıı'ken Temrna't Kanununun onuncu maddeîiine 
sureti müzayede hakkında ahkâmı mahsusa vazedil
mek suretiyle teminat müzayedelerinde istihdaf ec'İUen 
katiyet temimi maksadına mugayir ve bu suret dahi 
müesdir görüldüğüne mehnıi, ihalei katiyenin icrasın-
dan sorara hukuku tasarrufiyesi mütenezzi olan med
yunum dayin sile bilmuvafaka deyni tecil eylemelıed 
ve muamelei kalemıiyeden ibaret olan kayıt, teessüs 
ve tapu senedi itası gibi muamelâtı f eriyenin ifa edil
memiş olması ihalei vakıanın feshine sebep teşkil ede
meyeceği ve teminat hasebiyle mevkii müzayedeye 
konul'am malı gayrimenkulun 'bedeli müzayedesi had
di lâyıkına 'baliğ olmasa dahi tora Kanununa bilistıi-
nat müzayede müddetinin temdidine veyahut medyu
na herhangi suretle ikinci defa ihbarname tebliğine 
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oevaz olamayacağı daha üç ay zarfında ifade ve detr-
mıeyaın olunmuştur. îzaJhatı amifeye ve haıiz olduğu 
eheımimûyet ve müstaceliyete tonaen meselemin 'bd<kt-
raf totkikıiylıe lâyık olacak mütalâayı kanuniiyenıkı in-
bztDi rica olunur etfendiiım, 7 Mart 1341 

Tapu Müdüıni Umurndsi 
Ziya' Akif 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisli 29 . 12 . 1341 

Tapu Encümeni 
Karar 

2 

Tapu Encümeni mazbatası 
Maddei müfessire 

Emvali gayrı menkulenin teminat iraesine dair 
kanunun onuncu maddesindeki «katilyen ihale olu
nur» ibaresi muamelei teffiziyeyi tazammun etme
yip müzayede ve 'ihale hususunda tcra kanunu ahkâ
mı cari olur. 

Teminat Kanunu 
Madde 9. — Müddeti müdayene münkaziye olup-

da deylin ifa edilmediği veya senette münderiç bir 
şartı infisahinin tahakkukiyle deyin muaccel halini 
iktisap eylediği takdirde; dayinler veya varislerinin 
ve mükerrer teminatta dayini evvel tarafından te
şebbüs edilmemiş ise, derecatı taîiyede bulunan da-
yinlerden birinin müracaatı üzerine medyun vefat ve
ya iflâs etmiş ve eshabı hakkı intikalden kimsesi bu
lunmamış olsa bile bir güne hüküm ve karar istih
saline ve tereke, yahut iflâs masasına müracaate ha
cet olmaksızın teminat irae edilmiş bulunan mahal 
Defterihakanî idaresi canibinden ol deyin için mad
dei atiye mucibince füruht ediJir. 

Madde 1Q. — Bir mahallin maddei sabıka hük
müne tevfikan füruhtu için müracaat olundukta Def
terihakanî idareleri tarafından evvelemirde deyinin 
bir hafta zarıfında tesviyesi lüzumu Usulü Muhake-
mei Hukukiüe anununa tatbiken medyuna ve vefatı 
halinde verese veya vasilerinden birine veya İkamet
gâhlarına ve iflâs etmiş ise sandıklarına baihtarname 
tebliğ olunur. Müddeti mezkûre zarfında tesviyei 
deyin olunmadığı takdirde ktrkbeş gün alelade ve 

on beş gün dahi yüzde üç zam kabul edilmek üzere 
müzayede uhdesinde takarrür eden kimse nama 
(doğrudan doğruya katiyen ihale edilir) ve bu yolda 
satılacak mahaller indelicap Defterihakanî memurları 
canibinden 'irsal olunacak müzekkere üzerine icra 
memurları tarafından bittahliye mefruğünlehlere tes
lim edilir. Medyunların bu bapta bir gûna itirazları 
bulunupda mahkemeye müracaat etmiş olsalar bile 
müzayede ve ihale ve tahliye muameleler'i tehir edil
mez ve üçüncü maddede muharrer beyannameler 
haricinde icar davalarına dahi itibar olunmaz. Şu 
kadar ki deynin tesviyesinden evvel dayin efrattan 
ise kefil ve ikraza mezun müessesattan ise taahhütna
me alınmasına mahkemece karar verilip tebliğ olun
duğu surette, o yolda muamele olunur. 

istikraz olunan mebaliğ mukabilinde emvali gay-
rımenkulenin teminat iraesine dair 25 Şubat 1328 ta
rihli kanunun onuncu maddesinlin lüzumu tefsirini 
mutazammın Başvekâletten mevrut ve Heyeti Um-
miyeden Encümenimize muhavvel evrak ve merbu-
tatı mütalaa ve tetkik olundu. 

Balâda sureti muharrer Teminat Kanununun onun
cu maddesinde muharrer «katiyen ihale olunur» iba
resinin muamelei teffiziye manasını tazammum ede
ceği ve ihale Tapu memurlarınca icra edildiği için 
sahibi arz addolunan memurinim izni lâhık addolu
nacağı ve kavanin ve ahkâmı umumiyeye istisna teş
kil eden kavanini hususiye vazındaki hikmetin der-
püş edilmesi iktiza edeceği encümenimizin ekalliyeti 
tarafından beyan edilerek ihalei katiyeden sonra baş
kaca muamele ifası ve ihalenin feshi caiz görülme
miş isede ekseriyet, kavanini hususliyenin sakit kal
dığı yerlerde kavanini umumiyeriin cari. olacağı mü-
lâhazasiyle ibarei mezkûreyi İcra Kanununa tevfl'ki 
muamele olunması suretinde tefsir eylemiş olmakla 
Heyeti Celileye takdim olunur. 

Reis 
Gavit 

Kâtip 
Mahmut Nedim 

Mazbata Muharriri 
Al Şuuri 

Aza 
Hacı Bekir 

Aza 
Süleyman Necmi 
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GAZETE VE KİTAP KÂĞITLARİYLE MATBAA ÂLÂT VE EDEVATININ GÜMRÜK RESMİN
DEN MUAFİYETİNE MÜTEDAİR 9 KÂNUNUEVVEL 1336 TARİHLİ KANUNUN 1342 SENE
Sİ MARTINDAN İTİBAREN İLGASI HAKKINDA BAŞVEKÂLETTEN MEVRUT 1/730 NUMARALI 

KANUN LÂYİHASI VE MAARİF VE MUVAZENEİ MALİYE ENCÜMENLERİ MAZBATALARI 

K| Teşrinievvel 1341 
Türkiye Cumhuriyeti 

Başvekâlet 
Kalemi Mahsus Müdiriyeti 

Adet 
6/4846 

Başvekâlet Tezkeresi 
Büyük Müllet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Gazete ve kitap kâğıtlariyle matbaa âlât ve ede
vatının Gümrük resminden muafiyetine mütedair 
9 Kânunuevvel 1336 tarihli ve 71 numaralı kanunun 
1342 senesi Martından itibaren ilgası hakkında Ma
liye Vekâleti celilesince tanzim edilen ve İcra Vekil
leri Heyetinin 27 Eylül 1341 tarihli içtimaıııda ledet-
tezekkür Meclisi Âliye arzı tekarrür eden lâyıhai ka
nuniye İle esbabı mucibe mazbatasının musaddak su
reti lef fen takdim olunmuştur Muktezasının ifasına 
müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı Mucibe 
Tesisi mükellefiyette takibi lâzımgelen umumi

yet kaidesi gerek efradın ve gerek eşhası maneviye-
nin hiç bir sebep ve maksatta mükellefiyet haricinde 
kalmasına mesağ vermemektedir. Bunun aksi ihtiyar 
olunduğu takdirde tevellüt edecek malî mahzurla
rın netayici de müstağnii arz ve izahtır. Kavaidi 
mebhuseye tebaan devlet bile hidematı umumiyeyi 
ifa sırasında teklif mevzuuna lithal edile gelmekte 
bulunmuş iken 9 Kânunuevvel 1336 tarihinde neş
redilip elyevm tatbikatına devam edilen gazete ve ki
tap kâğıtlariyle matbaa âlât ve edevatının gümrük 
resminden muafiyetine mütedair kanun tabiat ve ma
hiyeti itibariyle hem işbu kaideli esasiyeye münafi 
ve hem de tatbikatta alâkadaran hakkında müziç ve 
idarei maliye için müşkil bir takim usul ve tedabire 
müracaatı istilzam eylemek itibariyle ahkâmının de
vamı tatbiki muvafık örülememektedir. Devletçe 
matbuatı memleketin bazı mertebe himayesi arzu 
edildiği takdirde bunun gümrük kanunlarımıza mahi
yeti himayetkârane vererek değil matbuat için müna
sip miktarda tahsisat vazı suretiyle temini mümkün 
görülmüş olduğundan maruz 9 Kanunuevvel 1336 ta
rihli kanunun ilgasına müteallik merbut lâyıhai ka
nuni ye tanzim ve takdim kılınmıştır. 

23 . 11 . 1341 
Maarif Encümeni Mazbatası 

Riyaseti Celileye 
Matbaa âlât ve edevatı ile gazete kâğıtlarının 

gümrük resminden istisnasına dair olan kanunun il
gası hakkında İcra Vekilleri Heyetinden varit olup 
Encümenimize tevdi- buyurulan lâyiha ile esbabı mu
di be mazbatası tetkik edildi. 

Birinci Büyük Millet Meclisince «mevadı mü
himine ve müstaceleden» kaydı altında kabul olunup 
ilgası matlup olan kanunun esbabı mucibesinde takri
ben şu mülâhazalar serdolunuyordu: 

«İrşat hizmeti neşriyat ile kaim iken tabı malze
mesinin fıkdanı yüzünden buna imkân hasıl olama
maktadır. Esasen baliğ olacağı miktar hazineye za
rar da telâkki edilemiyecek bir yekûn teşkil edeceği 
için kağıtların gümrük re'sminden istisnası, memle
kette İhtiyaç görülen tabı malzemesini çoğaltmak su
retiyle İrfanın yükselmesine hizmet edecektir» deni
liyordu. , 

Kanunun ilgasi için de Hükümetçe umumî kaide 
olarak «tesisi mükellefiyette umumiyet» esası der-
meyan ve devletin bile hidematı umumiyeyi ifa sıra
sında teklif mevzuu teşkil etmekte olduğu, hususiyle 
«bu kanunun tatbikatta alâkadaran hakkında müziç 
ve tdarei maliye için müşkül bir takım usul ve te
dabire müracaatı istilzam ettiği» beyan edilmekte ve 
matbuatın, bazı mertebe himayesi arzu edildiği mat
buat için münasip miktarda tahsisat vazı suretiyle 
bu himayenin temini mümkün görülmektedir. 

Gazete kağıtlarının gümrük resminden istisnası, 
merî kanunun esbabı mucibesinde mündemiç olduğu 
üzere mücerret matbuatın himayesi esasına müstenit 
olduğu kadar, memleket dahilinde maalesef imal ve 
istihsaline henüz imkân bulunamayan bir maddeyi -
ki yokluğu veya kıtlığı gazeteler gibi hayatı bunun 
varlığına vabestedir. İstimal ve istihlâki her şeyden 
ziyade olan medeniyet müesseselerini de elbette da
ha nafi olmaktan mahrum eder - gümrük tarifelerin
de başlıca matrah olarak kabul etmemenin kaidei 
esasiye olarak addi netücesi olsa gerektir. Zira güm
rük tarifelerinin tanziminde hazineye varidat temini 
kasdi takip olunmakla beraber bu tarifemin dereca-
tını tayinde yerine göre memleket istihsalâtının hima-



yesi fikri amil, memlekettede emsali bulunmayan it
halât eşyasının keyfiiyet ve kemmiyeti de aynı suretle 
müessirdir ve bu amilleri dikkatten uzak tutmamak, 
fikrî ve iktisadî servetin ve hem istihsal, hem mu
hafazası için zaruridir. Bu nokta'i nazardan «tesisi 
mükellefiyette umumiyet» kaidesinin vaziyete veçhi 
tetabuku tahlile muhtaç görüleceğinden başka, encü
menimiz teslisi mükellefiyette umumiyetin iltizam 
olunduğu bir anda ilgası hatıra ilk gelecek istisna
nın gazete kağıtlarına ait muafiyet olmaması da lâ
zım gelir mütalâasında bulundu. 

Teşviki Sanayi Kanunu yahut diğer hususî ka
nunlarla gümrük resminden istisna edilerek ithal olu
nan sınaat aletlerinin şüphesiz en azizi «Gütemberg» 
in dünya medeniyetini asırlarca evvelinden zapt ve 
teshir eden bu icadıdır. Gene aynı kanun hükümle
rimizle gümrük resmi vermeksizin hududlarımızı ge
çen mevadı iptidaiyenin en lüzumlusu da vatanın her 
köşesinde ve her bir vatandaş başında büyük Türk 
inkilabınırt feyzini uyandıracak, terakki ve temeddün 
kabileyetiimizin kökünü besleyecek bu yapraklardan 
başkası olamaz. 

Şurası muhakkaktır : Bugün tabı aletlerinin güm
rük resminden müstesna tutulmasına rağmen hâlâ 
bütün medenî ve fennî tekâmülü cami bir matbaa
mız olmadığı iddia olunalhiir ve halkımız serveti 
umuımiiyemiiz 'itiıbartiyle dünyanın her yerinde dıaihaı 
•ucuz müşteri olabilecek kudrette iken matbu 'bir cü
zü ecısr Türkiye'de dünyanın her yerinden daha pa
halıya mail oluyor. Şu halde, kendi emtiamızı hima
ye gibi, yahut memlekette revacını teshil gibi, yahut 
da sırf hazineye varıidat teminine kabiliyet giibi se
beplerle hemısn baştanbaşa 'bir tef avut (manzarası arz 
eden tarifemizde sıfır dereceye alınmış olan tabı 
âlâ-t ve edevatı ile kâğıtlar, muafiyeti ilga hususunda 
en sonuncu numarayı işgal etmek liyakatinde değil 
midin? 

Matbu evrak içinde tamdın "ve intişarı en kolay 
olanı olduğu İçtin bugünkü istisnadan iıbtimıal ki yal
nız gazetelerle risaleler istifade ediyorlar. Hakikatte, 
encümenimiz memleketin umumî vaziyet ve ihtiyacı
na göre, bu istisnayı kanunun serlevhasında görül
düğü giibi, kitap kâğıtlarına da teşmil etmenin ve bir 
taraftan tabiyat ile iştigal en kârik bir iş haline geti
rip diğer taraftan, halka mıatbu eserleri tabiî bir re-
kalhet tehdidi altında bir kuruş daha ucuz tedarik et
mek 'imkânını vermenin bugünkü vaziyete müreccah 
olacağı kanaatinde ilk devre Meclisinin Encümenleri 
ile müttehit bulunuyor. 

Esasen gümrük tarifeleri gerek himaye usulünü 
mürevviç bulunsun, gerek serbesti kaidesine tabi ol
sun, 'bizimki de 'beraber olduğu halde yer yüzünde 
her hükümet gazetelere 'ait posta ve telgraf ücretlerin
de !bir istisna kabul etmiiş ve tatbik etmiş ve bu istis
nayı matbuat lehine ıgÜttikçe tevsi meylini göstermiş
tir. Yunanistan'da bile gazete kâğıtları gümrük res
minden tamamdylte müstesna olarak ithal ediliyor. 

Türkiye'ye muaf olarak giren gazete kâğıtları ne 
kadardır ve ne miktar ıresme tekabül edebilir? 

Her ne kadar lâyihanın esbabı muoibesinde bu 
cihetten eerhedilmemliş ise de hazineye varidat te-
mıünli lüzumunun tarife meseMerindeki tesiri nazarı 
dikkate alınınca !bu miktarlar hususî hir ehemmiyet 
iktisap edebilir mütalâasıyle Encümenimiz, bunu da 
ayrıca tetkike lüzum hissetti ve Maliye Varidat Mü--
diriyeti Ulmumliiyesiinden İstihsal edilen rakamla şuna 
vakıf oldu ki, 1340 senesinde gazeteler namına mu
af olarak gümrükten geçirilen kâğıt 2 181 344 kilo
dur ve kıymeti 66 320 lama tutmaktadır. 

1340 senesi, Türkiye'de gazetelerin intişar adedi
min çok fazlalaştığı, Ibununla beraber gazete kâğıt
larının mualf olarak imran müsaadesinin bazı taraf
larca az çok suiistimal edildiği mahsus otaası üzeri
ne tora Vekilleri Heyetince ilâveten ahınimış olan ve 
kâğıtları çıkarmak (için evvelâ gümrük resmini depo
zito suretiyle vermek sonra sarfiyatını matbuat me
murlarına karşı ispat ederek depozitoyu istirdada^ 
hakkı olmak kalbiiMnden bazı takyidlat» mutazamman 
bulunan tedhilrferin henüz icra sahasına çıkmadığı 
bir senedir. Bu şerait altında geçmeyen biir yıl içlinde 
muafiyetten istifade ederek Türkiye'ye giren o mik
tar kâğıttan gümoiük resmli alınsa idi hu resmin ye
kûnu 4 9 - 5 0 hin liradan ibaret kalacaktır. Gayn mu
af olarak güren kâğıt maktan ise 3 374 C0O kilodur 
ve 666 585 'lira ikıymietimdedir ki muaf olanlaıra na
zaran on misli fazla kıymette ve yaram mıisil fazla 
ketrnimliyertedir. Dermek 'ki resimden ıbunuda tamamen 
istisna etseydik hailiğ olacağı meblâğ hir hesap ile 
yüz bin lirayı geçmeyecekti. 

Şu iki kıymetin mukayesesi Hazineye müteveccih 
görünen fedakârlığın, ilga emrinde tercih ve isıîiimaü 
muhik gösterecek nispetten çok uzak düştüğünü is
pat eder. 

Vakıa bu istisna - kanunun kâğıda müteallik ikin
ci maddesi itibariyle - birtakımı takyidaıta bağlıdır ve 
belki bu takyidat denildiği gibi alâkadarlar hakkında 
mıüziç bir idarei maliye içtin müşkül birtakım usul ve 
tedaibir mecmuası vücude getirebilir. Ancak Muafi-



yet Kanunu âJci mıaddeMik'taır kli 'bfkâıoi maddesi tabı
dan başka bk işte fetiımiailıi mümkün ofaayacak me-

vada münhasır ve bu sebeple usulî bir muayeneden 
başka her türlü takyit külfetinden vareste olduğu 
giibi, dlkincıi makide Hoasiyle vazedilen usul ve tedalbir 
ise bugün gümrüklerde çaıri olan. meselâ muvakkaten 
ikalbul gilbli eşkâl ve mıerialsıimdıein dafaıa müziç olama
yacağı şöyle dursun^ esbabı mıudi'be lâyihasının ter 
tedlbıiır dlaıraJk derpiş ettiği tahsisat Atası halinde ide 
Malliye Vekâletinim veya onun yer-ine ka!itm olacak 
diiğer alâkadarların aynı usul ve tedalbiire belki daha 
şiddet ve vüsatle tevessülden meni nefis edmııeyeceğıi 
bedilhli, hele tesıisd mülkelefi'yette umumliyet kaidesinin 
tattoiifcıajtınıı ıtannim ederek istisnaları tahsisat ile mu-
•badeita ettiğiimıiz takdirde 'Maliyece tahamımül edil-
mıesi lâzım gelen külfetim ©kstitaeyip artacağı taib'i-
dıkv 

Bununla beraiber, nakden tahsisat itası hali, gaze
telerin manevî mevkiini memlekette hüsnü telâkki olun
madığını gördüğümüz bir vaziyete ilka etmek gibi, 
belki muvakkat, fakat esaslı bir mahzuru hamildir. 
Böyle olmamış olsa 'bile matbuatın himayesini îcra 
Vekilleri Heyetinin asıl olarak kabul edeceğini mu
hakkak bilen Encümenimiz, yerine kaim olacak bir 
başka teklif ve tedbir ile müterafik olmadığı ve ga
zetelerin tabı adedince mazhar olduğu adilâne bir 
müsaade mahiyetinde olan bu istisnayı daha kolay 
ifa olunur bir müsaadökârlıkla tebdil teklifi de hiç 
bir taraftan dermeyan olunmadığı için, bilittifak, bu
günkü muafiyetin ilgası lâyihasını kabul edememiş 
ve Heyeti Umumiyenin havalesi mucibince bu evra
kın Muvazenei Maliye Encümenine tevdiine karar 
vermiştir, 

21 Teşrinisani 1925 

Maarif Encümeni Reisi 
Biga 

Samih Rıfat 

Kâtip 
Afyonkarahisarı 

İzzet Ulvi 

Aza 
IMa 
Refet 
Aza 
Aza 
Aza 

Mazbata Muharriri 
Afyonkarahisarı 

Ruşen Eşref 

Aza 
Çankırı 
Talât 

Aza 

Aza 
Aza 
Trabzon 

Osmanzade Hamdi 
Aza 
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Türkiye Büyük Millet 

Meclisi 
Muvazenei Maliye 

Encümeni 
Adet 

78 5 Kânunuevvel 1341 
Riyaseti Celileye 

Matbaa âlât ve edevatiyle kitap ve gazete kâğıt
larının gümrük resminden muafiyetine dair 9 Kânunu
evvel 1336 tarihli ve 71 numaralı kanunun ilgası hak
kındaki kanun lâyı1hası Encümenimize de havale edil
miş olmakla Maliye Vekili Hasan Beyin huzuriyle 
tetkik ve müzakere olundu. Müzakere kanunun ikin
ci maddesinde zikredilen kâğıtların gümrük resmin
den muafiyetinin ilgası alınan izahat üzerine Encü-
menimizce ka!bul edilmiştir. Ancak aynı kanunun bi
rinci maddesini teşkil eden matbaa ve litografya âlât 
Ve edevatiyle sairenin resimden muafiyeti memleketi
mizin matbaacılığını teşvike hadim olacağından, işbu 
istisnaiyetin devamı Encttaıenimizce muvafık görül
müş ve Maliye Vekili Beyin bu noktaî nazara işti
rak etmeleri üzerine lâyihâi kanuniye bu suretle ta
dil edilerek muaddel şekli berayı tasdik Heyeti Ce
lileye takdim kılınmıştır. 

Hükümetin Teklifi 
Madde 1. — Gazete, kitap kâğıtlarıyle matbaa 

âlât ve edevat ve levazımatının gümrük ithalât res
minden muafiyetine mütedair olan 9 Kânunuevvel 
1336 ve 27 Rebiyülevvel 1339 tarihli ve 71 numara
lı kanun mülgadır. 

Madde 2. — Işjbu kanunun ahkâmı 1342 senesi 
Martının birinci gününden itibaren meriyülicradır. 

Madde 3. — işbu kanunun icrasına Maliye Vekili 
memurdur < - 27 Eylül 1341 

Başvekil Adliye Vekili 
tsmet Mahmut Esat 

Müdafaa». 
Milliye Vekili 

bulunmamıştır 

Dahiliye Vekili 
Cemil 

Maliye Vekâleti Vekili 
tsmet 

Nafıa Vekâleti Vekili 
Doktor Refik 

Ticaret Vekâleti 
Vekili 

Mehmet Sabri 

Bahriye Vekili 
İhsan 

Hariciye Vekâleti 
Vekili 

Mahmut Esat 
Maarif Vekili 

Hamdullah Supi 
Ziraat Vekili 
Mehmöt Sabri 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

Doktor Refik 



Muvazenesi Mıalüya Ettoüınöniiiötai TaKtü 
Matbaa âlât ve edevatiyle kitap ve gazete kâğıüan-
mn gümrük resminden istisnasına dair 9 Kânunuev
vel 1336 tarihli ve 71 numaralı Kanunun ikinci mad

desinin ügası hakkında Kanun 

iBirtinci mıaidldte — Gaızfettie; kliitaip kâğıüamilytlie mat
baa âlâ't ve edevat ve kswsaımMmm gümırük litöbalât 
ınesımlim/den muaffâyetlnıe mütedair ölaın 9 Kânuınuev-
veli 1336 tarihi ve 71 numaralı Kiaaıuınıuın likincıi mad
desi miilgaldır. 

Ikıimci madde — îşbû kanun neşri (tarihimden 
muteberdik". 

Üçüncü tmtakJde •— İşbu kanunun taraşına Maliye 
Vekili memurdur, 

Muyazend Maliye (Encümenıi Mıazibalta Muharriri 

Çankırı 
Musltaıfia At«düthaMc 

Kâtip 
Konya 
(Fuat 
Aza 

İsparta 
Mükeırırem 

Aza 
Dlyadbelklr 
Şesref IBey 

HTıni tazalda fbuiunmaîdı 
Aza 
Sivas 
Rasfim 

Şakta 

Aza 
Erfuğrul 

IDOktöır Fikret 
Aza 

Hakkâri 
Âsaf 
Aza 

Zonıgudldalk 
JRıagıp 

Aza 
Gaziantep 

Ahmiefti Remzi 
Aza 

Giresun 
Kâzım 

Vesaiti Nakliye Komisyonunun sureti teşekkül ve 
vezaifi hakkında Başvekâletten mevrut (1/711) 

numaran kanun lâyihası ve Dahiliye Encümeni 
Mazbatası 

Türküye Cumhuriyeti 
(Başvtekâtet 20.41341 

Kalemt Mahsus Müldiriyeiti 
Aldelt :< 6/2022 
Büyük MtiMöt Meclisi Riyasetti Geffiiesıine 

Vesaiti Naklye Kc«nıisıyt»nünıun suretti ıteşekküıî 
ve vezalM hakkında Müdaifaai Mfiiye Vekâleti Ce-
liösinoe tanzim edilen ve İcra Velileri (Heyetinin 
12.4.1341 tarihi içtölmaıındla ledettezekklür Mecfai 
Âliye ianzı ttekarriir «den lâyihai kanuınliiye tiılte esıbalbn 
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muctibayu havi tezk^refenin ısurederi Mimi toikldiilrn 
katern^ltJirj Mukte;aasj&a&^ frtüsıtiaeeleıı,: ifasına. ve 
netiicenin inhasına müsaaide/-ibnyuKijS^nıasım. ttüöa ©dte-
ılim efendim. 

Başvekil 
" î smet ' 

B*şweMıleiti\Gd|iaâye.; , 
Tahrir ve Idamga muamfiâesiöliıa kariye kaııiye 

.̂ ezÜemek ifa >edlilmesü medbtyiiyöti kanuniiıyıedıen olluıp 
ianoak her yerlde veya yakında 'baytar fbutaıama-
ması yiizünldien bu Ihusuısto y^nj^; aiskefî ibaytariıarın 
ıtavzifi halinde mirî hayvanattın uzun (müddiât 3>ay-
lansız kalmasınla»© sattfı •^mmr-m^Ğetiss^ w&xâ$^ 
'için pek elzem itilan tahrtir ve dıam^: ımuıametesinliın 
uzun izamanllar zanfmida ioıas* mçöbuıriıyıeitli hai&ıi 
Olacağı varestei arz buılunmakNdır,. , VazÜceyş hıa-
ısehiyllıe ve meselâ Kaıslranıionu vilâyetinde yalUnız bdtr 
askerî Ihaıytar bulunduğu halkta laynı vlilâiyet ıdah'illıin-
ıde altıdan ziyıaide mülkiye ıbaıycarı meveuMur, Bir 
mahalde emrazı sariye zuhur etltiğji Itakldirde eğer o 
mahalde askerî 'baytar mevcut lise imaıraızı mezkû
run refü içtin askerî baytarlar da çaliışltırıillmaktaldır. 
Bugün Van Elcezire gibi muhEıtte buflunıan ye müi-
kfiye baytarı teşkilâttı oliroayan mahallerde askerî 
baytarlar emrazı sariye müaafdelesiylie uğnaşmıaktta-
dıriar. Binaıenjaleyh müldıaıfaaıi memllıeket nökltai ma-
'zariinldlan ve seferberlik umurdıyile alakadar Ibufaıan 
(tahrir hususunda baytarların >bu!lunımıası labüd dlup 
esibahı zarurtiyöden ıdoüayı mezkûr muaddel kamu
ma vazoilumaın (laskerî veya (sdjvtil) kıaiydırun yerine 
ı(ıaskerî (baytarlar 'bulunan mahaiUerde (askerî, bu
lunmayan mahalerde müllkliye ibaVtarilarıırıın) tavzifi 
kaydiyile tadil edilmiş ve hu da selâmöti muamele 
rnoktoi naızarınidan 'zarurî bulunmuş 'OiDdiuğü maruz
dur. 

Müldafıaai' Miiıliıye Viekili 
SKâzıhiT • 

Ba^vekâkıti1 Gelüleye . 
Maıdde 1. — îlcaıatı feıaırtbıiye dioSiapsıi'yle.-.sefldz .«m 

semedir Tedarakli Vesaitli Nakilıiıye • Kanunnamesinin 
emreetiği tahrir ve damga tmû ymıeSâsıpikı ıher toraifta 
(seyyanen yaptıırilamıaması ve haribin devamı tnlüdide-
t^nce hayvan mubayaacında 'buiunullma&ı yüzünden 
memllıeket dahü>lade<ki vesaiti «uaklityıe, menaibü, umu-
mliyesli meçhul kalmıışltır, Hllhal> lahzı a^ker :devaıirıin-
oe hükümeti mahaliyellier vasurjaısî ıe. .nakliyfâBaa: ,he* 
yetti tihtiyatrliyelıedn şifahî malûmaitına iwtinait ederek 
yüzde otuz balta ile mekadiri Itespüt etmek mümkün-
sedie ibunıkrdan ne mâktanının topçuya ne kadıaırının 
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ısüviad, kloşum ve ımekkâreye elverişli bulunduğu
mun ve sağlam ve çürüMerirarin büılâ ımuıaıyıane tef il
ikline imkân görüUemiemıdkltediir, 

"Malûmu samieridir Ikii veısıaiiıti makiye seferlberi-
ğfitniLm ıtamimii Ibu vesait memaibiimim sıhhatle b l k m e -
islime müJtıavakkıftu\ Müdafaa! MUiıye VekâİlatiLnce 
bu hususa aıtfı ehemmiyet (ödlMieırek tıaıhıriır ve damga 
masarifi (içim 1340 işemesi bültçesftne Ibiır Iheısalba mıüs-
ttenlidıan lühall edilen yüz bin iliralık »tahsıisıait Muvaze-
m.€ti Maliye Encümenince kabul edıiilmeımıiştiir. Tahısi-
isaltsızlık yüzümden Tedariki VesaM Nakliye Kanum-
nameslimim talÜep ettiği tahrir muamelesinin ve işbu 
malûmat elide edilmedikçe ordumım vesaiti maki1, 

(ilhzaıraitı seferiyestaim icrasına imkân kaıllmıaimış ©1-
ımıa'kltald'iır. Mödlafaai vatan sebebiyle her ne sorelt-
ie olunsa »oılisun seferberliğin teahhürüme sebebiyet 
verilmemek içtin işbu ıtalhniıtin icrasına lazmödiimiış ve 
ıbu sene damga muamelesinden sarfı mıazaria tahrir 
fmoamıeîesıiıniın Senası tekarriir ©ttklMmiiış ve tahrir ko-
mikyonlarıınım ıriükürJerine tahslis edilecek ıbinıek hay
vanata. orduca tenim eMrilmiştiir. 

.Mıadfcie 2. — îşjbu tahrir mümıasdbe'tiyle vali ve 
kolordu kumandanhklfeırandan lalımam cevapta biiHhas-
sa zalten fahrî olarak Ihlztmıeıt öden 'MıedM fdarie aiza-
laıranaın. 'billâ (harcurah (bu vazifeyi görmek liçiiın husu
sî ftiictaırfelttSeıütnE ıterk etmedikleri ve aynı maksatla 
yerilerime de diğederiınin götMtarrııediği ve getiril
mek istenilenlerin de bu vazifeyi kalbu! ötaıeidiikıleırö 
ibilMiırtimıakıte^^ Bimaenaleyh 5 Şulbalt 1337 toıriı 
ve 91 nuımıaınallı kanun muhteviyatıma göne kıomisyom; 
azalarınım haırcıırah ive salime ıraamı ile para isitemeye 
hıakkı ikaınuınüflleıii yok ise ide esasen fahrî lolanak (ifayı 
vazife idden İMeelsi îdaıne azaiariıyla gayri muıvaızzaf 
baytar (veya nalbantların (hususî ıtüoajneitlarüoe cebren 
manii olunarak bu vazifede isitmdamlaınma İmkân 
lolamıyacağıından, işbu kanunıum ısunetü licınaisı fbeyli-
Idiyesliz kalmıştır. Ezcümle İstiklâl Harbi esmasıında 
ve azıaülaına ücreti nakliye verildiği hallide ibie vazife-
iden imtina edenler olmuşsa da IO zaımıanflcü vaziyetim 
öhemlmiyelti nazarı dlik'kalte ai'ımarak bu vazife he
men itoamiyetem ifa ve iora edilmiştir. Halen hazara 
rücuit 'dodaynsıyilıe vezafifi mesmatyei mıülhiimmıenlin 
mezkûr kanun mucibince /badema b l â ücret ifa at-
tirillmesiınie 'imkân kainıamışitıır^ Her ne Ikadar tara
fı mıilkliiyedeın tayin edilecek memurinlden vazifeyi1 

görtmek liçdın temerröt ed'enler halkkınida bir daihıa mıe-
muriıyNii devleDte iisıtithldam ödiirnemesi husuısu 9 Re* 

Ibliıyülevvel 1330, 14 Şubat 1327 tarih ve takvimi 
vetoayti 1067 numairaüı maddeli münferide ile musar^ 
mah iıse de esasen fahrî lolamak vazüfe gönen mamur-
laına karşı ceza nevinden 'olan ıbu maddemin rnüıes-
siir ollamııyaciağ'i ıtezahür etmiiş 'olduğundan ve tıalhrir 
lionasınlda komülsyonJlıar'in da klöytare kaldar gjiltmek 
meclburiyeıtîind'e oilunuıp Ibu vazifede llaekal ikli mah 
devam elttiiğinden kiomlisyon laızaüıarınıijn multazarrıır 
lotaamıaHarı (içlin !buniliarıa ıhaırcımah litaısmıa ve bu se-
fbepiten Tedaıiki Vesaitti Naklliiye Kjanunnamesinıin 
en ımüMm ve ruhlu malddesiini teşkıil elden 5 Şulbalt 
1337 ifcarüh ve 91 numaıraılı kıanun (ile Takvimi Va-< 
'kayli 1067 numaıraılı maddei münfer/iıdenlin tadilne 
zarunet hasıl oillmuıştur. 

Madde 3. — Kezalik 91 ınumıaralla Ikanunida Te-
darüki VesıaM Nakliye Kıomisyodlarında Ibirer ahzı 
asker zabitimin 'bulunması mukıayyeitltirv HaDbuki, 
eilyevm kadnoHarının azamî îtenkıihalta maınuız kıallıan 
bir ahzı asker şubesi 2, 3 ve hattâ dört - beş kazayı ih-
tüva etömıekıtedlir. Şulbede sulbe rıeisiniden ibaşfca yüz-
Ibaşı ırültlbesinde yalnız Ibfir za'bit bulunduğumdan ve 
zalten vazifesi pek ağır (oton Ibir ahzııaslker zalbitlinlim 
taynı zamanda işe ibaışlayacıak mülteadldliıt kazalar fccH 
mliısyariarındia bulunması ve tahırir zamanınlda üç 
ıay kaldar kurayı dolaşması ibiıttabi (i'mkânsıızdıır. Bi-' 
naanalleyh ahzııasker şulbesi «İmayan kıazaHaırda Te
dariki Vesaliltîi Nakliye ŞKanumunun mülllga yirminci' 
maiddesinifie mukayyat olduğu veçhile teşekkül ede
cek tedariki vesaiti nakliye komisyonlarıma ahzı as
ker zalbM oJmayan fcazalıanda yerlarliıne o kazaya 
memur Ibir iandarma zaibiıtiniim komdisyonda tavzifi 
zarurî lOİ'acakltıır. 

Madde 4. — Aynı koimiisyonlaıida bulunacak ikâti-
blin gene ahzıalslker ıkaidrölarmın dairlığı ve seferber
lik asinaisındakıi meşgalenin çokluğu dolayısiyle ci
heti aslkeriiıyece kâtip tamimi müimlkün görülemeid'i-
ğinden mezkûr komiısıyionlarida ibuliunacak kâtibin 
Tödarllki VesieM Nalkiiıye Kantunnamıeisimin mülga 20, 
21 nci maddıelieninde gösterildiği üaere kâıtipl'erin 
ciiiheCi mülllkiıyeden tayin edlrmesi iilkltıiıza eıtitiiğinden 
Dahliıye Vekâllietlince maaşlı Olarak her bir komis
yona bir kâtip tayin ve istihdamı icap etlmlektödir. 

Madde 5. — Esbabı marazaya binaen ıkabiiyeiti 
ItialtibMyesi fcallmayan ve Şulbat 1337 tarih ve 91 nu-
maraJlı kanun ille 9 Röbi'yüllevvel 1330 ve 14 Şubat 
1327 ve Talkvliımi Valkaıyiın 1067 numaralı maiddei 
münfeı'iıdenin Büyülk Mıilllet Meclisinıiin ıküşadınida 



menbult sureti ımıaddeleleri veçhle tadilen (kabulü 
hulusunun 'temün. buyurulımaisını ara ve istirham ey-
larîm efendilm. 

Müdafaaii Mffiye Vekili 
Kâzım 

•Dahiliye Encümeni ımazbaitası 

19.12.1341 
Vdsıaıiıti nalkl'iıye Ikdmıisyonunun suretti teşelklküM 

ve vazalîfi halklkıınlda Başvekâileltlten 21.4.1341 tarih 
ve 26/2022 numaralı tlezlkere ile mfâvrut 1/711 numa
ralı lâyıhai (kanuniye mütalâa ve tezekkür edildi:.. 

Bir çolk mahallerde askerî »baytar bulunmaması 
yüziünlden tahrir ve daırnga muamelesinin hüsnü su
rede ve istihdaf edilen gayeyi müeimmen bur tarzda 
'ifa ıddildmiemösıi dolayı&ilyl'e bu ©M mahallerde sivfil 
(bayitaıiarım vazüfödar ddilebilmelerö ve lkom!isyona 
fahrî olarak iştiralk edecek ihtisas ve ka'bilüiyet sa-
hıiltoi 'kîmlseler kariye kariye dolaştırılarak müddeti 
mddıide ,kâr ve Ifcesibleriniden mahrum ikaldılkları için 
mezkûr IkomiJsyonun azıalığını Öcalbüîde İbiıhalkkm ser
di mazeret etmekte ve bu sebeble tahrir ve daimıga 
muıaimielâtı btezarure duçarı teehhür oîmalkta bulun
duğu câhetle azatlara harckah ütası ve ahzıasıker şue-
1>atı bulunmayan mahallerde ıkom&yona bir jandar
ma zalbiitıiniin terfilkli ve bu nikat haklkMida mezkûr 
lâyihada serdedilen esbap ve mülâhazat Encümeni-
mizce de muvafık görülmüştür. 

Yalnız blMnoi maddede bu komisyonun Meclisi 
İdare azasından Ibir zalüin riyaseti altında teşekkülü 
musarrah olup halbuki Mecafisi İdareye (badema 
miünjteihap aza devam efctirillmeyereik yalnız memu
rinden «teşelklkülü Hükümetçe ve Encumienimiz.ce ten
sip olunarak 'yazılan lâyilhaıi kanuniye Meclisi Âfcye 
talkdim edılilmiş ve mlemurin vezalilfinin istimrar ve 
kösreti Idolayiisiıyle uızuın müküdet işleri başından 
irtf'ikâlkleri gayrı caiz bulunmuş dMüğundan, mezkûr 
maddeye «Mediîsi Belediye azasından bir zatin ri
yaseti altında» ibaresi tadilen lâve ve diğer mevad 
ayndn kalbul eldüılmiş otoalkla Heyeti Umuımiyehin 
tasvibine arz olunur. 
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Hülkülmetin TeMSfli 
Madde 1. — TedanM vesaiti nakliyle ..ıkbmlisyonu 

Meollsü İdare azasından bir zaltin riyaseti altoda ol
mak üzere diheti askeriyeden mahallî! bir ahzfâsker 
zabitii, diheti müMyeden muvazzaf ıbir kâtipten, as
ker veya savül Ibir haytandan libardtitir. Askerî baytar
ları bulunmayan mahallerde muvazzaf ve gayri mu
vazzaf sivil baytarlar da İstihdam edilir. Komisyon
lar kariyelere kadar giderek Vesaiti Nakliye Kanunun
da ımıulhıaııirer ahkâm veçjhâe tahrir ederler. 

Madde 2. — Ahzmsker şubesi olmayan kazalarda 
teşekkül ««decek komisyonlara ahzıasker zafbM yenine 
mahallî kazadan bir jandarma zalbtiti verilir. 

Madde 3. — Tahrir maksadüyle köylerde vazife 
gören komisyona memur zevata harcırah kararna-
mesi mucibince harcırah verilir. 

Madde 4. — tşbu kanun tarihi neşrinden itibaren 
meilidlir. 

Madde 5. — îş'bu kanunun icrasına Müdaıfaai 
Milliye, Dahiliye ve Maliye Vekâletleri memurdur. 

Başvekil 

Adliye Vekili 
,Mahmut Esat 

Dâhilıiye Vekili 
hıinıi imzada 

bulunamamıştır 

Maliye Vekili 
Hasan Hüsnü 

Nafıa Vekili 
Süleyman Sırrı 
Ticaret Vekili 

AHİ Cenand 

Müdafaai Milliye Vekili 
Recep 

Bahniye Vekili 
bulunamamıştır 

Hahfirıiye Vekili 
Doktor Tevfiik Rüştü 

Maariif Vekıüd 
Hamdullah Suphi 

Ziraat Vekili 
mezundur 

Sıhhiye ve Muaveneti 
İçtimaiye Vekili 

hdııi imzada 
buhınamamaşür. 

Dahiüye Encümeninin Tadili 
Madde 1. — Tedariki vesaiti nakliye Icomlisyonu 

Meollisi Beltedî azasından bir zatın riyaseti altında ol
mak üzere ciheti askeriyeden ımahalflî bir ahzıasker 
zalbitü, ciheti mülk'iyeden muvazzaf bör kâtipten, as-
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ker veya sivil bir baytaıridan ibarettir. Askerî baytar
lar: bu&ınaıııayan mahallerde muvazzaf ve gayrı mu-
vazzaf-i '««ivil baytarlar da iisifcihdaırn edilir. Komiisyon-
lar fcariiyeleıe fcâdıar.gidecek Vesaiti Nakliye Kanu
nunda muhar^e^'a^^ veçhile tahrir ederler. 

Madd1© 2; -^ ÂJizı ais'ker şubesi olmayan kazalar
da teşekkül edecekkoımüısyorılaıria aihzıaisiker zabiti ye
rine mahalı kazaidan bir jandarma zabiti verilir. 

•Madde 3.:-r-r Tahrir mıalksadıyle köylerde vazüfe 
görıem komisyona m'emur zevata harcırah kairamıaıme-
SL miuc;)bfince harcırah verilir. 

Madde 4 
meridir. 

îş'bu kanun, tarihi neşrinden itibaren 

Madde 5. — işbu kanunun icrasına Müdafaai 
MıIÜye, Dahiliye ve MaHiye vekâletleri memurdur. 
Dahiliye Bncümenli Reisi Mazbata Muharrikti 

Niğde 
Ebubektir Hazım 

Kâtip 
İzmir 
Kâmi 

Aza 
Ardahan 
Tahsin' 

Aza 
Kocaeli 

İbrahim Süreyya 

İzmir 
Ahrmed Münıir 

Aza 
Kocaeli 
İbrahim 

Aza 
Çorum 

İsmail Kemal 

)se-« 


