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kanunun verdiği salâhiyete is t inaden indirildi
ğinden keyfiyet in tasdkı hakk ında 3/397, Or
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3/435, ve har iç ten idhal edilecek şekerin güm
rük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete is t inaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Italyadan idhal edilecek bazı eşyaya aid icra Ve
killeri Heyeti kararnamesinin, 

Janponya ile akid ve imza olunan ticaret anlaşma-
sile bu anlaşmanın tatbikına mütedair uzlaşmanın, 

Türkiye - İtalya ticaret anlaşmasına müteallik olan 
icra Vekilleri Heyeti kararnamesinin tasdiklerine, 

Ordu subaylar heyetinin terfiine aid kanunun 

1 — İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1937 malî 
yılı bütçesinde 800 liralık münakale yapılmasına dair 
kanun teklifi (2/69) (Bütçe encümenine) 

Mazbata 
2 — Yozgad mebusu Emin Dramanm, Arzuhal en-

1 — Altın ve gümfüş av ani ve meskukât t arı ve 
ziynet altınlarından darphanece alınacak ücret 
hakkındaki banun lâyihasının yeri verilmesine 
dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 - III - 1937 tarih ve 6/939 sayılı tezkere 

ile Yüksek huzurlarına sunulan « Altm ve gü
müş ayani ve meskukâttan ve ziynet altınlarından 

i —- Gazete ve mecmuaların basılmasında kul
lanılan kâğıdlar ucuzlatıldığtndan 2294 sayılı 
kanunun üc-üncü maddesine göre keyfiyetin tas-
dikına dair 3/339, Gümrük tarifesinin (328 A 
ve B) numaralarına giren mekteb kitablarının ta
bına mahsus matbaa kâğıdl-arına mevzu güm
rük resmi 2291 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında 3/363, kömür yakan vesait beynelmilel ser
gisinde teşhir edilmek üzere getirilen ve üzerle
rinde firma damgası bulunan muhtelif maddeler
den manyul eşyaya aid gümrük resmi 2294 sa
yılı kayıunun verdiği salâhiyete istinaden indiril-

üçüncü maddesinin (B) fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun lâyihaları kabul edildikten sonra pazartesi 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. F. Sılay Konya Çoruh 

A. M. Göker Ali Zırh 

cümeninin 13 - IV - 1936 tarihli haftalık karar cetve
lindeki 253 sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri ve Arzuhal, Sıhhat ve içtimaî muave
net, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (4/22) 
(Ruznameye). 

darphanece alınacak ücret » hakkındaki kanun 
lâyihasının geri alınması; Maliye vekilliğince 
rica edilmekte olduğundan bahsi geçen kanun 
lâyihasının iadesine müsaade buyurulmasını 
dilerim. 

Başvekil 
C. Bayar 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 

diğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/366, 
kü[> şeker awbalajmda kullanılmak üzere dı
şarıdan getirilmesine zaruret hâsıl olan sandık 
tık kerestelerin gümrük resmi 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 
keyfiyetin tasdiki hakkında 3/370, Matbuat 
umum müdürlüğü tarafından Alman yada bastırı
lan albümlere aid gümrük resmi 2294 saydı ka
nunun verdiği salâhiyete istinaden indirildi
ğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/397, Or
man çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 
1 00 000 adcd bira şişesine münhasır olmak 
üzere gümrük resmi 2294 saydı kanunun verdi-

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Hilmi Uran 

KATÎBLER Naşid Uluğ (Kütahya) , Ali. Muzaffer Göker (Konya). 

« • » 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMUMIYEYE MARUZATI 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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ği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkında 3/398, Orman çiftliği bira 
fabrikası tarafından getirilecek 1 000 000 euied 
bira şişesine münhasır olmak üzere kabul edilen 
gümrük resmi tenzilâtının, fazla olarak gönderiler 
18 463 eıded şişe irin de gümrük resmi 2-294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indi
rildiğinden keyfiyetin tasdiki heıkkınela 3/435, 
ve hariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden 
indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hn'kında 
3/437 sayılı Başvekâlet tezkereleri ve İktısad, 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları [1] 

HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) — Arkadaşlar, 
temenni mahiyetinde bazı maruzatta bulunaca
ğım. Birinci kararname, gazete ve mecmualar
da mekteb kitabları için kullanılacak kâğıdlar-
dan alman gümrük resminin tenziline dairdir. 
Bu tenzili takdirle karşıladım. Bu tenzilin diğer 
kitablara da teşmilini rica edeceğim (Bravo ses
leri). Diğer kitablara da bu tenzil teşmil edilir
se mahzı hayır olur. Memlekette kültür sevi
yesini yükseltmek için vücude gelmiş kitablara 
teknik eserlere ihtiyacımız çok derindir. Bu ih
tiyacı karşılayacak ancak bu kitablardır. Son
ra neşriyatın pek mühim yekûnunu gazete, mec
mua ve mekteb kitabları teşkil eder. 

Vakıa o kitablar bunların yanında devede 
kulaktır ama tabileri teşvik için Cumhuriyet 
Hükümetinin yaptığı bir çok fedakârlıklarla 
beraber bu hususta da cüzî bir fedakârlık kâfi 
gelecektir. Onun için Hükümetimizden bunu da 
nazarı dikkate alarak, gelecek sene bu kitablar 
için de iktiza eden kâğıdlar üzerinde tenzilât 
yapmasını Hükümetten temenni ederim. 

İkincisi : Küp şekeri ambalajı için dışarıdan 
kereste idhal ediyoruz. Bu zaruret karşısında 
kalmak azab verici bir şeydir; fakat memle
ketteki kereste pahalılığı dolayısile bu zarure
ti kabul etmemeğe imkân yoktur. Encümenle
rimiz bunun sebeblerini tasrih ederken pek va-
zih yazmıyorlar. Meselâ İktısad encümeni maz
batasında diyor ki; (günden güne memleketi
mizde şeker sarfiyatı artmakta olduğundan da
hildeki ormanlarımızdan elde edilen sandıklık 
keresteler ihtiyacı tamamen karşılamamaktadır.) 
Eğer memleketteki sarfiyat istihsal edilen 
şeker üzerinden olsaydı anlarım. Fakat bunun 
kısmı azamı dışarıdan idhal edilen şekerdir. Son 
senede 51 bin ton istihsal edilmiş. Bunun üst 
tarafı dışarıdan gelmiştir. Bütçe encümeni ilâ
ve ediyor; (Memleket dahilindeki keresteler 
kokuludur, ağırdır ve kuru değildir). Şimdiye 
kadar da böyle idi. Fakat asıl sebeb kerestenin 
pahalılığıdır. Ancak bu tedbir kâfi değildir. 
Keresteyi ucuzlatacak esaslı tedbirlerin ittiha-

[1] 146 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

zr, memleket için zaruridir. Bilhassa memleke
tin imarmda esas umde olan kerestenin ucuz
latılması ve halkın bu mühim ihtiyacına Cum
huriyet Hükümetimizin bir an evvel parmak bas
ması ve bunun için de icab eden tedbirleri al
ması gereklidir. Bu noktaya temas ederken, 
istitrad kabilinden, bir şey arzedeceğim : da
hildeki fabrikalar, memleket dahilinde Türk şe
kerlerini ambalaj etmek için dışardan kereste 
getirirken, dışardan idhal ettikleri küp şeker
lerini torba ile getiriyorlar. Bu yüzden şeker
ler % 25 toz haline geliyor ve kıymetinden de 
bir mikdan düşüyor. Bunun saiki de ambar
larda bekletilmesi ve torbaların şuraya buraya 
atılmasıdır. Tüccar da, bir inhisar mahiyetin
de olduğu için, bunu aynen almak mecburiye
tindedir. Bu ise millî servetin heder olmasına 
sebeb oluyor. Bütün bunlara sebeb de gümrük 
resminin zarftan dahi alınmasıdır. Vaktile ta
rife böyle yapılmış; fakat bu gün buna hacet 
yoktur. Zarflardan gümrük resmi kalksm ve 
dışardan gelen şekerler de tertemiz gelsin. Bu, 
haddi zatinde ufak meseledir. Fakat halk ara
sında büyük dedi kodulara sebebiyet veriyor. 
Bu gün şeker fabrikaları, sipariş veren tüccar
ları, dışardan gelen şekeri de almağa mecbur 
ediyor; buna mahal yoktur. Dışardan gelen şe
ker sandık içinde gelmeli ve halka temiz temiz 
yedirilmelidir. 

Üçüncü kararname, Matbuat umum müdür
lüğünde tertib edilmiş olan «Fotoğrafla Türki
ye» ye aiddir. Umum müdürlüğün, memleketin 
güzelliklerini tanıtma emrinde sarfettiği him
met ve gayretten dolayı kendilerini tebrik ede
rim, Bu teşebbüslerin tevali etmesi şayanı ar
zudur. Fakat bu tanıtma keyfiyetinin kendi va
sıtalarımızla, kendi varlıklarımızla, temini bi
zim kıvancımızı iki kat kılar. (Doğru sesleri). 

Çünkü bu, dışarda basılmıştır. Bunun dışar-
da basıldığını görenler, «Türkler bu iç de geri
dir» derler. Bu gün için belki bunu bu nefasette 
dahilde bastıramayıs, fakat ilerlemeğe teşne ve 
çok müsaid basım evlerimiz vardır. Onlarla 
anlaşarak, belki bazı fedakârlıklar yaptırarak 
bu işi elde etmek imkânı zannederim kabildir. 
Onun için buna himmet ederlerse daha yerinde 
olur. 

Dördüncü kararname; dördüncü değil, be
nim söyHyeceklerimin dördüncüsü, şişeye dair
dir. Memlekete şişe idhaline zaruret hâsıl ol
muş, elbette memleketin bütün şişe ihtiyaçlarını 
tek bir fabrika karşılayamayacağı için bu zaru
ret aşikâr bir hakikattir. Yalnız bir Devlet mües
sesesi ortada olduğu için bu hakikat tezahür et
miştir. Şimdi bu mebdeden tutturarak, halkın 
ihtiyaçlarını göze alarak bu hakikati, bu ihti
yaçları tatmin yolunda görmesini Hükümetten 
temenni edeceğim. Meslek itibarile yakmdan 
bildiğim bir misali arzedeyim; mekteb çocuk-
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larının dökülmez hokka diye kullandıkları bir 
sırça hokka vardır. Bunun düzünesi evvelce 
30 - 32 kuruş iken bu sene 75 e kadar çıktı; 
şimdi 60 şa indirilmiştir. Hükümet çocuklarımı
zın tahlilini kolaylaştıracak vesaiti tedrisiyeyi 
temin etmeğe imkân vermek için meselâ alfa
beyi 12,5 kuruştan 5 kuruşa indirmiştir. Fakat 
Bu gibi fazlalıklar bunu ifate ediyor. Şimdi var
dığım netice şudur: bu memlekette bir fabri
ka ki memleketin her ihtiyacını temin edeme
mektedir - her şeyi yapmağa kalkışmasın; bir 
iki çeşid üzerine faaliyetini teksif ederse mem
lekete daha hayırlı olur ve fiyatlar da bu kadar 
yükselmez. 

Sonra bu şişe meselesine temas etmşiken 
Maliye vekâletinin göğüs gerdiği fedakârlıklara 
güvenerek başka bir temennide bulunacağım; 
memlekette biradan alman vergiler çok ağırdır. 
Halbuki bira zararı çok az olan bir içkidir. 
Memlekette neşeyi halk arasında tamim etmek 
ve memlekette halkın sıhhatini korumak isti
yorsak biradan alman vergileri tenkis etmek lâ
zımdır. Bira sarfiyatı 55 bin hektolitreden 22 
bin hektolitreye inmiştir. Halbuki vergi indiri
lirse bu sarfiyat tezayüd edecektir ve Maliye 
de bundan bir şey kaybetmiyecektir. Nasılki 
diğer vergilerden yapmış olduğu tenzilâttan ta-
nramile yüksek rakamlar temin etmiştir; bunu 
nazarı itibare alarak bu mesele üzerinde te
vakkufu muhterem Fuad Ağralıdan rica ede
rim. 

Sonra, bir kararnamede, memlekete idhal 
edilecek şekerlerin resminden, küp şekerler
den bir buçuk ve kristallerden üç buçuk kuruş 
tenziline dairdir. Encümenler bunu izah etme
ğe çalışmışlar, meselâ demişler ki; kliring ile 
muamele yaptığımız memleketlerden geliyor, 
fazlaya mal oluyor. Fakat bu, bu senelik iş 
değildir, geçen senelerde de kliring ile geli
yordu. îktısad encümeni buna ilâveten diyor 
ki; nakliye ve sigorta primlerindeki fazlalık
tan buna malolmuştur; bu olabilir. Amma ni
hayet bunun tesiri küp şekerlerde 1,5, kristal
lerde 3,5 kuruş olacak derecede değildir. Bu
nu lâyikile tavzih etmiş olsalardı daha iyi olur
du, söylemeğe de hacet kalmazdı. Fakat asıl 
mesele, idhal edilen şekerden alınacak güm
rük resminde değil, iş bunu idhale mahal ver
memektir. Encümenler, Şarkta yeni bir fab
rika yapılarak şeker istihsalinin memleket istih
lâkini temin edeceğini ileri sürüyorlar ve o 
vakite kadar intizarı zaruri buluyorlar; belki 
bir kısım için intizar zarureti vardır, fakat 
51 000 tondan yukarı olan 40 000 ton için bu 
zaruret yoktur. Bizde fabrikaların 65 000 ton 
mal istihsali üzerinden ayrılmaması cihetine 
gidiliyor; yani fabrikaların ancak altmış beş 
bin ton şeker çıkarabilmesi için halkın pancar 
ekeceği saha tahdid ediliyor. Bu sene gördük 
ki mahsul ancak 51 000 tona çıkmıştır. Hal

buki bizim şeker fabrikalarını memlekette te
sis etmekten maksadımız, halka pancar ekti
rerek yeni bir istihsal vesilesi bulmaktır. Eğer 
biz şekeri böyle mütemadiyen hariçten getire
cek olursak fabrikalarm hikmeti tesisi fevtedil-
miş olur. Bu günkü noksanın kuraklıktan ileri 
gelmediğini arzetmek mecburiyetindeyim. Bu
nu Bütçe encümeni de tasrih etmiştir. Asıl 
mühim sebeb, zürraa verilen 30 paranın ade
mi kifayetindendir. Zürra bundan kâr etmi
yor. Bu, 40 ara yapılmazsa, memleket dahilin
de istenildiği kadar fabrika yapılsın, zararı 
çıkaracak vaziyette olamaz. Binaenaleyh her 
şeyden evvel bu fiatin makul bir hadde çıka
rılması lâzım ve zaruridir. 

1933 senesinde yalnız Alpullu şeker fabri
kası 39 000 ton şeker istihsal etmiş ve bu, 
anormal telâkki edilmişti. Bu fabrika bu gün 
25 000 ton yetiştirebilir. Şeker istihsalini 75 000 
tona çıkarmak kabildir. Yalnız fiatleri meh-
maemken yükseltmek ve bu şekilde pancar 
ziraatini takviye etmek lâzımdır, işte asıl şe
ker işinde söyliyeceğim esaslı nokta budur. 
Memleket dahilinde şeker istihsalini bir an 
evvel çoğaltmak için pancar yetiştiren zürraa 
verilecek makul fiatin tesbiti gerektir. Maruza
tını bundan ibarettir. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ ( Ordu ) — Ki-
tabcı arkadaşımızın kitablar hakkmda söylediği 
sözler o kadar doğru, o kadar yerindedir ki 
bunun etrafında fazla söze ihtiyaç görmem. Fa
kat bir iki noktayı tavzih etmek isterim. Misal 
olmak üzere bir şey söylediler; gazete ve mec
mualarla mekteb kitabları için şimdiye kadar 
idhal edilen kâğıdların gümrük resmi az veril
diğinden ortada fazla gümrük veren pek az bir 
şeydir. Evet öyledir ve bu yüzden bu gün edebî 
ve ilmî eserler gittikçe azalmaktadır. Yazılan
lar bastırılamamakta, tabiler tarafmdan bastırı
lanlar da satılamamaktadır. Çünkü, kâğıd çok 
pahalıdır. Gazete, mecmua ve mekteb kitabla-
rmm fiatı inmiştir, çünkü Maliye bunlarm kâ-
ğıdlarmdan aldığı gümrük resmini azaltmakta
dır. Kitabcı arkadaşımızın dediği gibi, gazete, 
mecmua ve mekteb kitablarmm yanında, ilmî 
ve edebî kitabların da yer almasmı temenni ede
rim. Fazla satıştan gelecek varidat, şimdi alı
nan verginin iki, üç misli çoğalır, kitab okuyan
lar da istifade ederler. Ben bu sanatm içinde 
elli senedir bulunuyorum. Doğrusunu söyleyim, 
şimdiye kadar ilmin ve edebiyatın bu kadar geri 
kaldığını görmedim dersem yerindedir. Bunun 
da başlıca saikı kâğıdm pahalı olmasındandır. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Se
nin bastığm eserler artık okunmuyor; (gülme
ler). 

AHMED İHSAN TOKGÖZ ( Devamla ) — 
Benim bastıklarım kalmadıki okusunlar. Ziya 
Gevher arkadaşımız da ilmü irfanla pek alâka
dardırlar; yazarlar, okurlar, bir kere işin içine 
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girib de sarf olunan kâğıdın ne kadarı gazete ve 
mecmua, ne kadarı mekteb kitablan içindir İsta* 
tistiklere baksalar anlarlar. Kataloglar, defter
ler, tarife kitablan, sinema broşürleri başka. 
ilim, edebiyat kitablan ve müelliflerin meydana 
getirdikleri eserlerin istisnasını teklif ediyor ve 
onun için de bir takrir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda başka mütalea var mı? Maddelere ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkmda 
Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma 

dair kanun 
MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 

maddesi ile verilen salâhiyete istinaden: 
A) Gazetelerin ve Maarif vekâleti tarafın

dan resmî kitab listesine idhal edilen mekteb 
kitablarmm basılmasına mahsus kâğıdlar ile 
diğer nevi kâğıdlann, 

B) Kömür yakan vesait beynelmilel sergisi 
münasebetile getirilen eşyanm, 

C) Küb şeker ambalajında kullanılmak üze
re Türkiye şeker fabrikaları anonim şirketi ta
rafından idhal edilen kerestelerin, 

D) Matbuat umum müdürlüğ-ü tarafından 
Almanyada bastırılan (Fotoğraflı Türkiye) adlı 
albümden memleket dahilinde tevzi edilmek üze
re getirilecek 5 000 adedinin, 

E) Orman çiftliği bira fabrikası için bir de
faya mahsus olmak üzere getirilecek bira şişe
lerinin, 

F) Hariçten idhal edilecek şekerlerin. 
Gümrük resimleri hakkmda icra Vekilleri 

Heyetince 16-11-1937, 12-IV-1937, 19-IV-1937, 
3-V-1937, 20-IX-1937, 7-X-1937, 9-XII-1937, 
13-XII-1937 tarihlerinde kabul edilmiş olan bağ
lı 8 kıta kararname tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — ihsan Tokgözün bir takriri var
dır. Okutacağım: 

Yüksek Reisliğe 
Hân maksadile çıkan katalog ve tarife kitab

lan müstesna olmak üzere telif ve tercüme olan 
ilmî ve edebî kitablarm tenzilden istifade etme
sini dilerim. 

Ordu mebusu 
Ahmed ihsan Tokgöz 

BAŞVEKİL CELÂL BAYAR (izmir) — 
Arkadaşlar, İktısad vekili arkadaşımız mezunen 
Avrupada bulunuyordu ve zannediyorum ki, bu 
sabah geldikleri halde içimizde bulunmuyor
lar. Muhterem mebusun buradaki beyanatmm, 
aid olduğu vekâlet namma cevabsız kalmasmı 
arzu etmediğim için bir iki kelime ile kendile
rine cevab vermek hevesine kapıldım. Bunda 
ayni zamanda iktısad vekiline vekâlet ettiğimin-

de dahlü tesiri vardır. Binaenaleyh, burada iz
har buyurdukları temenniyat Hükümetin naza
rından kaçmış olan şeyler değildir. Evvelemir
de bu nokta üzerinde tevakkuf etmek istiyo
rum. 

Memlekette şekerin sarfiyatı şayanı memnu
niyet bir surette inkişaf etmektedir ve mikdarı 
artmaktadır. Hariçten şeker idhaline mecburi
yet hâsıl olmasmm sebebi Yüksek Heyetinizce 
malûmdur. Şekere fiyat takdir edildiği zaman 
maliyet fiatları, fabrikanın maliyet hesablan, 
temettü ve gelirler kül halinde mütalea edilerek 
bu gün maktu bir fiata varılmıştır. Bu esas 
muhafaza ediliyor. Bu esas muhafaza edilirken 
fabrikalar aleyhinde tebarüz eden bazı nokta
lar vardır. Fabrikalar aleyhinde dedim. Me
selâ, kendilerinin de temas buyurdukları veçhile 
pancar fiatlarının hâli, mikdar ve vaziyetidir. 
Evvelce pancar fiatları diğer mahsullerimizin 
fiatlarına nazaran, meselâ buğdaya nazaran, da
ha çok elverişli idi. ve hatta denilebilir ki, en 
iyi fiatla alman mahsullerimizden biri pancar 
idi. Fakat son zamanlarda toprak mahsulleri
mizin fiatlannm yükselmiş olması pancar zür-
raı üzerinde eskisi gibi cazip bir tesir yapmama
ğa başladı. Fabrika bunun üzerinde tevakkuf et
meğe ve tedkikat yapmağa başladı. 

istihsal meselesine gelince: Fabrikaların is-
tihsalâtmı arttırmak suretile müstehlike cevab 
verebilecek imkân mevcud iken, Avrupadan 
memleketimize ilânihaye ve velev kısmen olsun 
şeker idhaline devam etmek, hiç birimizin arzu 
etmeyeceği bir keyfiyettir. 

Şu halde şeker sanayünden beklenen men
faatlerden biri, zürraımıza fayda vermektir. 
ikincisi de memleketimizde modern ziraati ta
mim ve tevside devam etmektir. Memleketimiz 
dahilinde bunun elemanları mevcud olduğuna 
göre Avrupadan, gelecek şekerin idhaline sed 
çekmek bizim için zaruridir. Fakat şekli ha
zırlamak zordur. Şirketin yeniden sermaye bu
larak ve koyduğu sermayenin emniyet altma 
girdiğini gördükten sonra memleketimizin muh
telif yerlerinde yeniden büyük şeker fabrikala
rı kurmak lâzımdır. Şeker şirketi bu vazife 
ile tavzif edilmiştir ve kendilerine Hükümet 
namına yardım da vadolunmuştur. Şeker sana
yiini kurarken daha çok Şarkı ve Şark hava
lisini nazarı itibare almak istiyoruz ve tedki-
katı da daha çok o sahada yapmak ihtiyacı 
vardır. Çünkü memleketimizin Garb kısımla
rında esasen şeker sanayiinin muvaffakiyetle 
kurulabileceği ve idare edilebileceği kendili
ğinden anlaşılmış - bu gün için - bir hakikat 
halindedir. Asıl mühim mesele Şarkta kuru
lacak sanayiin rantabl olub olmryacağı keyfiye
tidir; eğer tedkikatımız bizi, rantabl olmasa 
dahi mühim bir zarara sokmayacak bir neti
ceye götürürse Şarkın müsaid olan mıntakala-
nnda şeker fabrikası kurmak karar ve azmin-
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deyiz. Mevcud istihsalâtımızı istihlâk mikdari-
le mütevazin bir hale getirmek işine ayrıca 
programımızda yer vermek istiyoruz. Bu su
retle hem Şarkta, hem Garbda memleketin yük
selen Söker istihlâk mikdarile mütenasib bir is
tihsal mikdarını elde etmeğe çalışacağız. Şe
ker istihlâk mikdarı, ambalaj meselesi ve sa
ir, alını, satımda müessir noktaların düzeltil
mesi arzu edilen söylerdir ve bittabi alâkadar 
vekâletçe ve alakadarlarca nazarı itibare alı
nacaktır. Ümid ederim ki Heyeti umumiyeyi 
ve ayni zamanda burada söz söyleyen hatib 
arkadaşımızı memnun edecek bir neticeye va
rırız. 

Kâğıd meselesine gelince; bunun için de 
İktısad vekilinin vekili olmak sıfat ve şerefile 
size hitab etmek isterim: Memleketimizde fab
rikalar kurulduğu zaman lâakal üç sene bir 
tecrübe devresi geçirirler. Bu da mevcud par-
sonelin, mütehassısların, amelenin ve müesse
senin memleketin şeraitine adapte olması için
dir. Ekseriya bir memlekette bir fabrika açıl
dığı zaman ilk üç sene kâr bsklememek lâzım
dır; normal olan budur. Eğer fabrika kurul
duğu zaman kâr edecek olursa anormal olan 
budur. Bizim kâğıd fabrikamız bu şerait hi
lâfında olarak ilk senesinde kâr temin ederek 
bizi memnun etmiştir. Kâğıd fiatlerimiz Avru
pa ile ayni seviyededir. Asıl müşkül olan me
sele, bütün dünyada kâğıd fiatlerinin yüksel
mesidir ki bu da kâğıdın mevaddı iptidaiye-
sinden olan selülozun ayni zamanda harb sa
nayiinin de maddei iptidaiyesi olmasından ile
ri gelmektedir. Kâğıd ihtiyacımızı fabrika 
kurulurken hesab etmiştik. Fakat memleketin 
ihtiyacı olan muayyen kalitelerini ve çok ka
rışık kısımlarını yüzde yüz memlekette istih
sal etmek için hâdiselerin icbarile ve bizim 
arzumuzla atılmış adımlar da vardır. Elimiz
de mevcud kâğıd fabrikasını bir misli daha 
büyültmek için inşaata devam ediyoruz. Sel
üloz fabrikasının inşasma da devam ediliyor. 
Bunlar bittiği zaman aradaki münakaşaya 
meydan kalmıyacak ve memleketin ihtiyacile 
mütenasib olarak bu işleri yürüteceğiz. Çün
kü işin tekniğinde ve hesablarmda muvaffaki
yet kendisini göstermiştir. Sözlerim bundan 

BÜTÇE En. M. M, RAIF KARADENİZ 
(Trabzon) — Ben yalnız arkadaşımın vermiş 
olduğu takrir hakkmda arzı malûmat edeceğim. 
Arkadaşımızın verdiği takrir şimdi kabulünü
ze arzedilen maddei kanuniyeye bir şey ilâvesi 
mahiyetindedir. Halbuki bu maddei kanuniye, 
Hükümetin haiz olduğu salâhiyete istinaden 
alınmış olan bazı tedbirlerin tasdikini tazam-
mun eder. Yani resen bizim yaptığımız bir ka
nun metni mahiyetinde değildir. Bu kararna
melerin tarihlerinden de anlaşılacağı üzere bir 
çokları bir sene evvel, bir kısmı ise bir az daha 

sonra kabul olunmuş ve Meclise muayyen müd
deti kanuniyesi zarfmda tasdik için arzedilmiş-
tir. Ancak encümenlerde tedkik edildikleri için 
bugüne kadar tehir edilmiştir. Belki bu iktisadî 
vaziyet değişmiştir. Hükümet haiz olduğu sa
lâhiyete istinaden arkadan başka bir kararna
me çıkarabilecektir. Onun için arkadaşımızın 
teklifi hususî mahiyeti haiz bir tekliftir. Yani 
ya kendileri arzu ederlerse Hükümete temenni 
mahiyetinde tekliflerini verirler veyahud da 
ayrıca Ur teklifi kanunî şekline kalbederek 
aid olduğu encümenlere havalesini isterler. Bu 
teklifin, muayyen kararnamelerin tasdikinden 
ibaret olan bugünkü vazifemizin tehirine sebeb 
olmıyacağını zannediyorum, bu noktayı arze-
derim. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Be
nim, Bütçe encümeni mazbata muharriri arka
daşımız kadar kanunların tatbikatında tabiatile 
vukufum yoktur. Yalnız şurada bir madde gör
düm. Bundan sonra gazete ve mecmua kâğıdları 
40 para gümrük verilerek sokulacaktır. Maarif 
vekâleti de pek haklı olarak, kendi kitabları 
için tadilât arzu ve bunu kabul ettirmiştir. 
Ben de ilmî ve edebî kitablar için gelecek kâ-
ğrdlar için bir tenzil teklif ediyorum. Bu niha
yet ufak bir şeydir, bunun buraya yazılması, 
bu kanunun tehirini mucib olmaz zannederim. 
Buna bir çare bulub da buraya konuverilse idi 
çok eyi olurdu. 

Maliye vekili dediğimi kabul buyururda bu
nu da bu kararnameye koyarsa çok iyi olur. 
Mütercimler Almancadan, Fransızcadan tercü
meler yapmışlardrr, fakat kâğıd pahalıdır, elle
rinde kalmıştır, bastrramıyorlar. Bunun kanu
nî tatbikatı cihetinden külfetini bilmiyorum. 
Bunu burada çıkaracak olursak çok isabetli 
olur. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Teklif vaki olursa, Heyeti celile kabul ederse, 
tedkik yapılır, portesi hesab olunur, ayrıca bir 
kanun yapılır. Bu müzakere ettiğimiz kararna
medir, içerisine giremez. 

BAŞKAN — Müzakere ettiğimiz lâyiha Hü
kümetin kararını tasdik mahiyetinde bir lâyiha
dır. Binaenaleyh bu takririn bu madde ile alâ
kası yoktur. 

Maddeyi olduğu gibi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
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2 — Türk gayrimüb ad ili erine tahsis edilen 

malların vergileri hakkında kanun lâyihası ve 
Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/863) [İ] 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Encümenle
rin de mazbatalarında işaret buyurulduğu veç
hile bu meselenin esaslı surette tasfiyesi için 
bir çok cebheleri olduğu anlaşılıyor. Gayrimüba-
diller cemiyetinin mührile bir şey aldık, hepiniz 
de bunu almışınızdır. Orada bu vatandaşların 
vaziyeti feci bir surette tasvir ediliyor ve encü
menlerden, bilhassa Maliye encümeni bu mese
lenin esaslı surette tasfiyesi için tedbir almak 
lüzumundan bahsediyor. Hükümetin, bu mağdu
riyet iddia eden vatandaşların, mağduriyetlerini 
bertaraf etmek üzere ne düşünülmekte olduğunu 
Maliye vekili arkadaşımızdan soruyorum. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI ( Elâ-
ziğ) — Gayrimübadil meselesinin esaslı surette 
halli için Hükümetçe teşebbüste bulunulmakta
dır. Yakmda itmam edileceğini tahmin ediyorum 
(Teşekkür ederiz, Allah razı olsun sesleri). 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gayrimübadillere tahsis edilen malların vergileri 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Gayrimübadillerin istihkakına 
karşılık tutulan gayrimenkullerin satılarak tes
cil ve müşterilerine teslim olundukları tarihe 
kadar tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş olan 
bina ve arazi vergilerile belediyeye aid resimleri 
terkin olunur. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bir ibare tashihi yapıyoruz. Maddenin 
sonu; (tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş olan 
vergileri ve belediyeye aid resimleri...) şeklinde 
olacaktır. Yani (Bina ve arazi vergilerile) keli
meleri kalkarak onun yerine (vergileri ve) ke
limeleri girecektir. 

BAŞKAN — (Bina ve arazi vergilerile) cüm
lesi kalkacak yerine (vergileri ve) olacak. Mad
deyi bu şekilde reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede gösterilen 
gayrimenkullerin henüz satılmamış olanlarından 
dahi satılıb müşterilerine teslimi tarihine kadar 
tahakkuk edecek olan bu vergi ve resimler 
aranmaz. 

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

MADDE 3 — Gerek birinci ve gerek ikinci 
maddelerde gösterilen gayrimenkullerin tahsil 

[1] 147 sayılı basmayazı zabtın sunandadır. 

edilmiş olan vergi ve resimleri geri verilmez. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Dahiliye ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

3 — İskân kanununa ek kanun lâyihası ve İs
kân kanunu muvakkat ve Milli Müdafaa encü
menleri mazbataları (1/957) [1] 

EDİB ERGİN (Mardin) — İskân kanununun 
31 nci maddesinden 38 nci maddesine kadar olan 
fasıllar muhacirlerin askerlik muafiyetlerine 
temas eden hükümleri muhtevidir. Bilhassa 38 
nci maddeye kadar olan kısımlar içerisinde ma
lî muafiyetler; gümrük ve rüsum muafiyetleri, 
damga muafiyetleri dahildir. Askerlik mükelle
fiyetine dair olan kanuna bir ek yaplrmak üze
re 2850 numaralı kanunla taknin edildiği zaman 
iskân kanununun bu 38 nci maddesi yani asker
lik muafiyetine aid olan maddesi aynen askerlik 
kanununa ilâve edildi. Bu günkü kanuni şekil ve 
vaziyet budur. Yani muhacirlerin askerlik muafi
yetine dahil olan hükümler hem iskân kanunu
nun 38 nci maddesinde yer bulmuş oldu, hem de 
2850 numaralı askerlik kanununun ikinci mad
desinde yer tutmuş bulundu. Bu gün askerlik 
mafiyetine aid olan hükümler askerlik kanunu
na ilâve edilmiş olmakla iskân kanununun 38 
nci maddesi ne sarahaten ve ne de zımnen il
ga edilmiş bulunmuvor. Her iki madde de bu 
gün aynen kanun kıymet ve mahiyetindedir. 
Nitekim Hükümetin bu gün iskân kanununun 
38 nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair yap
mış olduğu teklif bunun hakikî ve canlı bir de
lilidir 

Askerlik muafiyetinin muhacirlerle bera
ber ofö^ebelere de aynen teşmil edilmesine bu 
gün lüzum hissediliyor. Bunun için Hükümet, 
iskân kanununun 38 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi için bir kanun teklif ediyor. İskân en
cümeni bu lâyihayı tedkik ediyor ve tedkika-
tmm neticesini, Heyeti umumiyeye lâyiha ile 
tevdi etmiş bulunuyor. Bu lâyihayı geçen cel
sede Millî Müdafaa encümeni taleb etti. Bu 
talebi belli ve aşikârdır. Günkü İskân encü
meni bu fıkrayı yalnız iskân kanununun 38 
nci maddesine ek olarak teklif ediyordu. As
kerlik mükellefiyeti kanununun ikinci mad-

[1] 129 sayılı basmay'azıya ek zabtın sonunda-
dır. 
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dçsi ise bu ekten mahrum kalıyordu. Binaen
aleyh Millî Müdafaa encümeni lâyihayı iste
mekte haklı idi. Fakat Millî Müdafaa encü
meninin neticei müzakeratı îskân encümeninin 
yapmış olduğu lâyihadaki 38 nci maddeye ek
lenecek fıkrayı oradan alıb askerlik kanununa 
ek etmekten ibaret oldu ki bu suretle evvelki 
mahzur iskân kanunu aleyhine olmak üzere 
gene aynen tecelli etmiş bulunuyor. Yani ev
velce askerlik kanunu eksik olarak kalacak
tı; şimdi ise iskân kanununun 38 nci maddesi 
eksik olarak kalıyor. Bu günkü şekle ve bu 
günkü vaziyete göre fıkranın halen meri olan 
her iki kanunun her iki maddesine aynen ge
çirilmesi elzemdir. Bu kanaatledir ki Millî 
Müdafaa encümeninin teklif etmekte olduğu 
lâyihalardan yalnız birincisinin ve îskân en
cümeninin teklif etmekte olduğu lâyihanın da 
müzakereye vazedilmesini ve aynen kabulünü 
teklif ve bu hususta bir takrir takdim ediyo
rum. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Sayın arkadaş
lar, benim arzetmek isteyeceğim cihetleri 
Edib Ergin arkadaşım anlattılar. İskân muh
telit encümenile Millî Müdafaa encümeni ara
sında bir ihtilâf var. ihtilâf, vazedilecek hü
kümlere dair değildir. İki encümen de vazedi
lecek hükümler hakkında müttefiktir. Yalnız 
vazedilecek hükümlerin hangi kanuna konul
ması hususunda ihtilâf var. iskân kanunu ya-
pılırkan iskâna aid bütün hükümler toplanmış
tır. Hususî bir kanun olduğu için yapılacak 
muafiyetler tamamen ayrı bir fasılda gösteril
miştir. Malî muafiyetler, gümrük muafiyet
leri, askerî muafiyetler hep birer birer sayıl
mıştır. Hususî bir kanun olduğu için o kanu
nu ilgilendiren bütün hükümlerin onda top
lanması pek tabiî bir şey. Bilâhare askerlik 
kanunu tadil edilirken 2850 numaralı kanunun 
ikinci maddesine iskân kanunundaki 38 nci 
askerlik muafiyetine dair olan madde aynen 
alınmıştır. Fakat iskân kanunundaki madde
de olduğu gibi bırakılmıştır. Şimdi bu mad
de iki kanunda da aynen yaşıyor. Her iki ka
nunda da bu madde yaşayacaksa - ki bu gayet 
tabiidir - bendeniz bir şey söylemiyeceğim. Bi
rinden kaldırmak diğerinde yaşatmak yoluna 
gidilirse hangisinde kalmalıdır meselesi çıka
caktır. Bendenizce birisinde bırakılmak iste
nildiği zaman bu hükmün iskân kanununda 
bırakılması doğru olacaktır. Hükümet te ayni 
kanaatle bu maddeye ek olarak bize bir ka
nun getirmiştir ve encümen de ayni şekilde 
müdafâa etmiştir ve Muhtelit encümen ayni şe
kilde karar vermiştir. Millî Müdafaa encüme
ni bu müdafaayı yaparken Hükümet namına 
vekâletlerden gelen mümessiller de bunun is
kân kanununda kalmasında ısrar etmişlerdir. 
Dahiliye ve Sıhhiye vekâletlerinden gelen mü
messiller; bunun iskân kanununda kalmasın

da ısrar etmişlerdir. Müdafaadan gelen zat ta 
iskân kanununda kalmasını tercih etmiş bulu
nuyor. Bendenizce bu hükmün iki kanundan 
birinde kalmıyacaksa bunun iskân kanunun
da kalması lâzımdır. Çünkü iskân kanunu hu
susî bir kanundur, hususî kanun olunca husu
sî hükümleri ihtiva etmesi lâzımdır. Hususî 
işler ancak hususî kanunla yürütülebilir. On
dan istifade edecek olan her ferd kanunu eline 
aldığı zaman; mükellefiyetleri ve muafiyetle
ri nelerdir, bunu yeknazarda anlamalıdır. As
kerlik kanunu ise umumî bir kanundur. Umu
mî kanun olunca umumî. hükümleri ihtiva et
mesi lâzımdır. Bunun için eğer bu 38 nci mad
de her iki kanunda kalmıyacaksa o vakit Muh
telit encümenin mazbatası okunarak onun re
ye konmasını rica ederim. 

MİLLÎ M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK (Er
zurum) — Yerleştirilmiş ve yerleştirilecek olan 
göçebeler hakkında İskân kanunu Muvakkat 
encümeninin tanzim ettiği lâyihanın bir defa da 
Millî Müdafaa encümeninde tedkik edilmek üze
re encümen namına geçen celselerde Heyeti Ali-
yenizden rica etmiştim. 

îskân kanunu Muvakkat encümeninin tan
zim ettfği lâyiha iki hükmü ihtiva ediyordu. 
Birisi; göçebelerin askerliğine müteallik olan 
kısmı, diğeri de yine göçebelerin nüfusa aid iş
lerinin tanzimine aid idi. Bu iki hükmü de İs
kân kanunu Muvakkat encümeni, iskân kanu
nunun 38 nci maddesine yani muhacirlerin ve 
mübadillerin askerlikten muafiyeti başlığı al
tındaki maddeye ekliyordu. 

Biz bu kanunu niçin encümene aldık ve ne
den o kanunu iki lâyiha halinde huzurunuza ge
tirmiş bulunuyoruz? Yüksek Heyetinizce ma
lûmdur ki, 1111 sayılı askerlik kanununun bazı 
maddelerini tadil eden 2850 sayılı kanun yük
sek huzurunuzda münakaşa edilirken iskân ka
nununun 38 nci maddesi 2850 sayılı kanunun 
ikinci maddesi içerisine giriyor, ve burada bu 
ikinci madde üzerinde yüksek heyetiniz duru- . 
yor, müzakere ve münakaşa ediyor, leh ve aley
hinde konuşuluyor ve binnetice verilen takrir
ler üzerine o (38) nci maddenin 2850 numaralı 
kanunun 2 nci maddesinin içine geçmesine Yük
sek Heyetiniz karar veriyor. Şu halde iskân kanu
nunun 38 nci maddesi 2850 sayılı kanunun ikinci 
maddesine geçtiğine nazaran, bu madde hangi 
kanunda yaşıyor. Millî Müdafaa encümeniniz 
bunu tedkik ederken 38 nci maddenin Yüksek 
Heyetin verdiği karara binaen 2850 sayılı ka
nunun ikinci maddesinde icrayi hükmettiğine 
kanaat getiriyor ve zaten muahhar olan kanun
lar meri olub ve hâkimler onlar üzerine hükmü
nü verir. Şu halde Millî Müdafaa encümeniniz 
Yüksek Heyetinizin bu kararma binaen İskân 
kanunu Muvakkat encümeninin tanzim ettiği 
kanunun birinci maddesini 2850 sayılı kanunun 
ikinci maddesine ek yaparak, göçebelerin asker-
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ligine müteallik olan kisımlarmı askerlik ana 
kanununa idhal etmiş bulunuyor. Diğer kısım
lar için de bir lâyiha tanzim ediyor, ve o ka
nunu iskân kanununa ek yaparak bir mazbata 
ile Yüksek huzurunuza arzediyor. İşte arzet-
tiğiîn sebeblerle o kanunu encümen aldı ve yine 
argettiğim sebeblerle bu kanunu bir mazbata al
tında ve iki kanun halinde Yüksek Heyeti
nize takdim etmiş bulundu. Fazla olarak 
askerliğe müteallik kanunların ana kanun 
içinde birleştirilmesi ötedenberi Yüksek Heye
tinizin takib etmekte olduğu mevzulardan bi
ridir. Encümeniniz bunu da nazarı dikkate ala
rak iskân kanunu muvakkat encümeninin tan
zim ettiği maddeyi 2850 numaralı kanunun 
ikinci maddesi içerisine aldı ve yine Heyeti ce-
lilenizce malûmdur ki askerlik kanunlarını as
kerlik şubeleri takib ve tatbik eder. Askere al
ma şubelerinin başında bulunan reisler de su
baylardır. Bunlar da daimî memur değildir. 
Iffuvakkattır, nihayet üç sene kaldıktan sonra 
diğer bir vazifeye giderler. Binaenaleyh yerle
rine gelecek olanlar askerî kanunlardaki bütün 
hükümleri takib ve tatbik etmekle mükelleftir. 
Şu halde bir yanlışlığa mahal bırakmamak için 
askerliğe müteallik olan bütün hükümleri ana 
kanunun içinde toplamağı Millî Müdafaa encü
meni nazarı dikkate aldı. (Doğru sesleri). Onun 
için Millî Müdafaa encümeniniz bu kanunu tan
zim edib yüksek heyetinize takdim etmiştir. 
Askerî hükümlerin 2850 numaralı kanunun 
içerisine mi girmesi lâzımdır, yoksa İskân ka-
nunuda mı, kalması lâzımdır, takdir Heyeti ce-
lileye aiddir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
RAİF K JLRADENİZ (Trabzon) — Mesele 

bir şekil işinden ibaret olmakla aynı zamanda 
kanunları tedvin bakımından esaslı bir prensi
bin değişmesi yolunda teklif vaki olduğu için 
müsaadenizle bir noktayı huzurunuzda tebarüz 
ettirmek istiyorum. Elimizde bir İskân kanrnu 
vardır. Bittabi bu kanunda muayyen hükümler 
vardır. Bundan sonra askerlik mükellefiyeti 
hakkında bir kanun çıkmış, yahud askerlik mü
kellefiyeti kanununa ayni hükümler alınmıştır. 
Bunun hukukî vaziyeti, doğrudan doğruya bu 
hükmün İskân kanunundan artık çıkmış olması 
mahiyetindedir. Maddeten hükümler o kanun
da yaşamaktadır amma manen ve hukukan öl
müştür* Yani yok farzetmek lâzımdır. O hüküm
ler askerlik mükellefiyeti hakkındaki kanuna 
geçmiş ve orada meri olmaktadır. Mevzuatımız
da aynı hüküm başka bir kanunda da vardır. 
O da yaşar demek, işi o derece karıştırır ki, 
tatbikatta çok müşkülât doğurur. Bu kanunlar-^ 
da hükümler ayni olmakla beraber kelime fark^ 
lan manaları değiştirebilir. Bir hâkim hüküm 
vereceği zaman, mademki bu hüküm iki kanun
da da yaşıyor, ben meselâ askerlik kanununu 
tatbik ederim derse, diğer bir hâkim de İskân 

kanununu tatbik etmeğe kalkarsa bir meselede 
ayrı ayn hükümler verilmiş olur ki bunun 
çok akisleri ve fena neticeleri olabilir. Binaena
leyh maddeten, iskân kanununda mevcud olan 
bir hüküm, askerlik mükellefiyeti kanununa 
geçtikten sonra artık hukukan yoktur ve Ölmüş
tür. Amma iskân konununda bir hüküm mevcud 
iken onu askerlik mükellefiyeti kanununa alma
lı mıydı, almamalı mıydı? Bu, başka mesele
dir. Belki alınması, belki de alınmaması doğru
dur. Fakat muahhar olan, askerlik mükellefiyeti 
kanunu olduğuna göre artık önceki kanunda 
mevcud hükümleri düşünmeyiniz, Eğer bunu 
böyle kabul, etmezsek kanunu tatbik edenler 
onun içinden çıkamazlar. Tefsir edeceğiz; han
gi kanunu tefsir edeceğiz? İskân kanununu 
mu, askerlik mükellefiyeti kanununu mu? Onun 
için bir maddei kanuniye iki yerde yaşıyorsa 
bunların hangisinin meri olacağı hakkmda sarih 
bir hüküm yoktur. Ancak muahhar olan yaşar. 
Bu sebeble böyle bir yanlışlığa meydan kalma
ması için Millî Müdafaa encümeninin yapmış ol
duğu teklif en muvafıktır. Bunu; umumî bîr şe
kil olduğu ve yine de tesadüf edilmek ihtimali 
bulunduğu için arzetmek istedim. 

EDİB ERGİN (Mardin) — Cevab vereceğim. 
BAŞKAN — Müsaadenizle evvelâ takriri 

okutacağım: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim mucib sebeblere ve kanunî vazi
yetlere göre : 

1 - İskân encümeni mazbatasına bağlı lâyi
hanın aynen, 

2 - Millî Müdafaa encümeni mazbatasına bağ
lı iki lâyihadan birinci kjsmmm müzakere ve 
kabulünü teklif ederim. 

Mardin mebusu 
Edib- fegin 

BAŞKAN — Takrir şimdi müzakere ettiği
miz lâyiha üzerinde bir noktai riâzâr dermeyan 
etmemekte, bunu aynen kabul etmektedir. Bi
naenaleyh asıl mevzubahs olacak ölâiij Millî 
Müdafâa encümeninin tedvin ettiği ikinci lâyi
hadır. Onun için müsaade buyurursanız bunun 
müzakeresine devam edelim. İkinci' lâyihayı 
müzakere ederken arkadaşımız noktai nazarları
nı serdetsinler. 

Başka mütalea olmadığına göre maddelerin 
müzakeresine geçiyoruz. 

1111 sayılı askerlik kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 2850 sayılı kanunun ikinci maddesine 

ek kanun 

MADDE 1 — 2850 sayılı kanunun ikinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Göçebelerden Hükümetçe yerleştirilmiş ve 
yerleştirilecek veya Hükümetin gösterdiği yer
de yurd tutmuş veyahud tutacak olanlar yer-
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leşme yerine vardıkları tarihte yaşıtları erat 
ihtiyata aimmış ise ihtiyata geçirilir. İhtiyata 
almmıyacak olan ve askerlik çakında bulunan
ların muvazzaf hizmetleri mezkûr tarihten iti
baren iki yıl geciktirilir ve bu hizmetleri en 
yakm piyade kıtalarında yaptırılmak üzere altı 
aya indirilir. 

Yerleşme tarihinde yoklama kaçağı, bakaya, 
saklı, firari ve izinsiz vaziyetlerinde olanlar 
cezalandırılmazlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
GALİB PEKEL (Tokad) — İskân encümeni

nin mazbatası üzerinde demin serdettiğim noktai 
nazarda musırrım. Bu ekin 38 nci maddeye ilâ
vesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bir takrir lütfederseniz. 
Takriri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Muhtelit iskân encümeni mazbatası veçhile 

bu maddenin 2510 numaralı iskân kanununun 38 
nci maddesine eklenmesini teklif eylerim. 

Tokad 
Galib Pekel 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
Almayanlar . . . Takrir nazarı itibare alınmamış
tır. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Dig*er lâyihanın müzakeresine geçiyoruz. He

yeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
EDÎB ERG-ÎN (Mardin) — Takaddüm eden 

uzun maruzatıma kısaca iki kelime ilâve ede
ceğim. 

Raif Karadeniz arkadaşımız buyurdular ki, 
38 nci maddenin muhtevası iskân kanunundan 
almıb askerlik kanununda kabul edilmekle, is
kân kanununun 38 nci maddesi artık yok olmuş
tur farzolunur ve böyle fazetmek lâzımgelir. 
Bu faraziye enfüsî bir faraziyedir, umuma şa
mil değildir, yalnız kendilerine mahsustur hat
ta Hükümet bile bu faraziyeyi kabul etmiş de
ğildir; kabul etmiş olsaydı iskân kanununun 
38 nci maddesine bir ek yapmağı istemezlerdi 
ve böyle bir lâyiha getirmezlerdi. Sonra dedi
ler ki, iki kanunda bir hükmün kalması akis
ler yapar, bu akisler çok zararlıdır. Doğrudur. 
Bu kanunların almış olduğu bu günkü şekil ve 
vaziyet anormaldir. Bu günkü anormal şekle 

göre bu anormal vaziyete bir şekil vermek za
rureti karşısındayız. Eğer bir kanuna ek yapıp 
da diğerine ek yapmazsak, noksan hüküm bıra
kacak olursak onun zararı daha çok olur. Akis 
daha müessir olur. Binaenaleyh teklif ettiğim 
veçhile - askerlik muafiyeti kanunu kendi
sini" kurtarmıştır, Millî Müdafafa encümeni 
kendisini çekmiştir, faat müsaade buyurunuz -
iskân kanunu da noksan aza ile kalmasm ve tam 
hükümlü olarak yerini bulsun. 

RAİP KARADENİZ (Trabzon) — Arkada
şım yeni bir şey söylemediler, evvelki sözlerini 
tekrar ettiler. Yalnız iskân kanununda bu hü
küm bulunmayıp da askerlik mükellefiyeti ka
nununda mevcud olursa, göçmenlere ve alâka
darlara tatbik edilmeyecek midir? Niçin is
kân kanununun ölmüş olan maddelerini yeniden 
ihya ederek bir şekil vermeğe çalışıyoruz? En 
son kanunda mükemmel hükümler madamki 
mevcuddur, her yere kabili tatbiktir, amma o 
kitabda, amma bu kitabda. Milletin son irade
si son şekilde tecelli etmiştir. Bunu böyle ka
bul etmek lâzımdır. Maruzatım bundan ibaret-
tir. Takdir Heyeti Aliyenizindir. 

BAŞKAN — Edib Erginin takririni okutu
yorum : 

(Mardin mebusu Edib Erginin takriri 
tekrar okundu) 

BAŞKAN — Bu takririn ikinci fıkrası mev-
zubahs olamaz. Çünkü biraz evvel kabul buyu-
rulan lâyiha ile halledilmiştir. Birinci fıkrada 
İskân encümeni mazbatasına bağlı lâyihanın mü
zakeresi teklif olunuyor. Nazarı itibare alan
lar .., Almayanlar ... Nazan itibare alınmamış
tır. 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Maddelere geiçlmesini kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmitşir. 

2510 sayılı iskân kanununa ek kanun 

MADDE 1 — İskân edilecek göçebelerden 
henüz nüfus kütüklerine yazılmamış olanlar 
gizli nüfus cezasma ve hiç bir harç ve resme 
tâbi tutulmadan nüfusça tescil olunurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Hükümetçe yerleştirilmiş olan 
göçebelerden aranmakta olubda bu kanunun me-
riyyete girdiği tarihe kadar tahsil edilmemiş bu
lunan harç, resim ve gizli nüfus cezaları aran
maz. 

BAŞKAN — Madde hakknıda mütalea var 
mı Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yürüt

meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
BAŞKAN.— Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — İzmir telefon tesisatının satın alınmasına 

dair Hükümetle Şirket arasında aktedilen muka
velenin tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Nafıa 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/976) [1] 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Hükümetin 
faydalı bir başarısını tahakkuk ettirmek üze
re bulunuyoruz. Bunun hakkında söyliyece-
ğim söz yalnız tebrik ve teşekkürden ibaret
tir. Fakat buraya çıkmama saik olan şey yal
nız bu tebrik ve teşekkürü ifa etmek için de
ğildir. Bütçe encümeninin mazbatasında ya
zılmış olan bir fıkradır. Bu fıkrada deniliyor 
ki; bu teşebbüs maddeten kazançlıdır. Çün
kü verilecek olan 1 200 000 lira içinde faiz 
yürütülmiyecektir. Faiz bunun içindedir. Bi
naenaleyh % 7,5 hesabile faiz 611 000 liradan 
ibaret kalacaktır ki şirketin 1935 bütçesinde 
900 000 lira mevcudatı olmasına göre bu kârlı 
bir iştir. Fakat şunu hatırlatmak isterim ki; 
% 7,5 faiz haddi Cumhuriyet maliyesinde ar
tık kapanmıştır. Gerçi Türk borçlarında bi? 
% 7,5 faiz istemiştik, hatta bunda ısrar etmiş
tik. Çünkü verilecek para taayyün ettikten 
sonra faiz haddinin yüksek olması resülmali 
indireceği için bir an evvel borcumuzun öden
mesi imkânını elde ettiğimiz takdirde az pa
ra ile bu işten kurtulmuş olacağımızdan bu had
di kabul etmiştik. 

Sonra, Ergani istikrazında faiz % 7 den 
hesab edilmiştir. Bundan maksad da halkı ta
sarrufa alıştırmak ve bu tasarruflarını Hükü
mete ikraz etmenin en emin ve faydalı bir iş 
olduğunu anlatmaktır. Bundan sonra Hükü
met maliyesi itibarını günden güne yükselt
mektedir. Bilhassa Hükümetin almış olduğu 
kararlar kredi pahalılığını tamamile kökün
den halletmeğe müteveccihtir. Böyle bir za
manda hiç muhtemel olmayan yüzde yedi bu
çuk hesab ederek şu neticelere varmağı yaz
mak dahi doğru değildir. Ümid ederim ki Yük
sek heyetiniz, Hükümetin hariçle münasebe
tinde yüzde yedi buçuk faiz haddini zihnin
den dahi geçirsin. Binaenaleyh bunun buraya 
geçirilmesinin bile doğru olmadığını tebarüz et
tirmek için huzuru âlinize çıkmağı lüzumlu 
buldum. 

MİT AD AYDIN (Trabzon) — Hükümeti
miz silsilei muvaffakiyetine bir safhai takdir 
daha ilâve etmiş bulunuyor. Küçük te olsa 

[1] 148 sayılı basmayaı zabtın sonundadır. 

bir şirketi kendi idaresi altına alıyor. Bun
dan dolayı tebrike lâyıktır. Bendeniz muka
veleyi ve kanun lâyiha sini, bilhassa Bütçe en
cümeninin yazmış olduğu esaslı ve etraflı es
babı mucibe mazbatasını okudum. Gördüm ki, 
arkadaşımızın da söylediği gibi bir parça faz
lalık vardır. Bir parça fazla para verilmiş bu
lunuyor. Fakat bu zamana kadar alınan şir
ketlerin - ki tutarı aşağı yukarı iki yüz milyon 
kadardır - bu şirketi evvelce alınan şirketlerle 
mukayese etmemelidir. Bu şirketler İmpara
torluk devrinde kurulmuş, İmparatorluk re
jimine uygun bir takım teşekküllerdir. Bun
lar kendilerine Cumhuriyet idaresine binbir 
perçin ve binbir yama koyarak, Cumhuriyet 
rejimine uymağa çalışmışlardır. Hükümetçe 
bunların satın alınması lâzımdL Bu da zaten 
mevcud mukaveleye istinaden alınmıştır. Hal
buki bu yeni tesis böyle değildir. Doğrudan 
doğruya Cumhuriyet Hükümetinin yeni ver
miş olduğu bir imtiyazdır ve bu imtiyazın da 
vaktü muayyeni henüz gelmemiştir. Binaen
aleyh bu şirketi satın alırken diğerlerine naza
ran bir hususiyeti olduğunu kabul etmelidir. 
Esbabı mucibeyi okudum, gördüm ki; şirket 
çetin bir takım mücadele ve münakaşa neti
cesinde alınmıştır. Vakti muayyeni gelmedi
ğine göre Hükümet bunu acaba hakkı hâkimi
yetini kullanarak mı bu neticeye varmıştır 
diye hatıra gelebilir. Derhal cevab vereyim ki 
arkadaşlar, şirket memleketimizde çok dü
rüst olarak çalışmış bir teşekküldür. Fakat 
son zamanlarda bizzat kendisi de anlamıştır 
ki Hükümetin takib ettiği telefon siyasetile 
yan yana yürüyemiyecektir, bunu anlayınca 
kendisi satmağa taraftar olmuştur, muamele 
alelade alım satım vaziyetinde olmuştur. Bun
da Hükümet küçük bir fedakârlığı kabul et
miş şekildedir. Hükümeti tebrik etmekle be
raber bir noktayı da tebarüz ettirmek isterim. 
Küçük te olsa memleketimize gelmiş ve namus
lu çalışmış olan bu şirkete teşekkür ve teb
rik ediyorum. Bu kabil teşekküllere karşı her 
Türkün kalbinde bir hissi teşekkür mevcud-
dur. Binaenaleyh namuslu olarak çalışmış bu
lunan bu şirkete buradan teşekkür etmeği bir 
vazife telâkki ediyorum. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Bir noktayı 
tasrih etmek isterim. Mitat arkadaşımızm söz
lerinden benim şirkete fazla para verildiğine 
dair bir imada bulunduğum anlaşılıyor. Ben 
bunu kabul etmiyorum, çünkü böyle bir şey söy
lemedim. % 5 faiz de hesab edilse vereceğimiz 
para 800 000 lirayı tutmuyor. Halbuki 770 000 
lira verdiğimiz halde şirketin mevcudatı 960 000 
liradır. 

Yalnız fazlalık şuradadır, Büdçe encümeni
nin hatırından geçmemelidir ki, böyle bir mu
amelede Hükümet % 7,5 faiz kabul edebilir. 
Bu sözü oraya derç etmekte mana yoktur. Ben 
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yapılan muameleyi takdir ve tebrik etmek için 
kürsüye geldim. Yapılan şey şayanı kabuldür. 

MİT AT AYDIN (Trabzon) — Ben de aynı 
şeyi söyledim. 

BÜDÇE En. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Tesisatın bugünkü kıymeti 
960 000 küsur liradır. Şirkete vermekte ol
duğumuz para 1 200 000 liradır. Fakat 
bu paranın içinde faiz dahil olmadığı 
için yani faiz içinde bulunduğu için ha
kikati halde tesisat mukabili olmak üzere, im
tiyaz hakkı hariç, şirkete vermiş olduğumuz 
para 611 000 küsur liraya kadar düşüyor de
mektir. Bunda yaprian bir pazarlık neticesinde 
Posta, telgraf idaresi lehine bir fayda temin 
edildiğini tebarüz ettirmek istedik. Niçin % 7,5 
dan hesab ediyorsunuz da daha aşağı bir faiz 
hesab etmiyorsunuz? diyor arkadaşımız. Bunu, 
emsali haricî borçlarımız için bazılarında şimdi
ye kadar hesab ettiğimiz fiyat % 7,5 olduğu 
içindir ki bir misal olarak vaziyeti izah etmek 
için koyduk. Yoksa Türkiye Cumhuriyeti Hü
kümeti haricî borçlarına % 7,5 faiz vereceğini 
hiç bir zaman ilân etmemiştir. Ancak emsali ile 
bir mukayese yapmak mülâhazası bunun bura
da dercedilmesini ve ötekilere bir misal olarak 
tahminî bir hesab yapılmasını icabettirmiştir. 
Bundan, Büdçe encümeninin, hariçteki borçları
mıza daima % 7,5 faiz vermek fikir ve kana-
atmda olduğunu nereden istidlal ettiler? Arka
daşım şu fikir ve kanaatte bulunuyorlar. Büd
çe encümeni, siyak ve sibakı nazarı dikkate al-
mryarak, mevcud olan kanaati mahsusile hare
ket ediyor. Eğer bu zanda bulunuyorlarsa onu 
tashih etmelerini bilhassa rica ediyorum. Haki
kati halde yaptığımız pazarlık neticesinde tesi
satın bu günkü kıymetine verdiğimiz paranın 
hakikî mahiyetini tebarüz ettirmek ve bir de bu 
kabîl ecnebi şirketlerle yaptığımız mubayaalara 
% 7,5 gibi, sırf mukayese imkânını vermek için, 
bir faiz koymaktan başka maksadımız yoktur. 
Bunu arzetmek istiyorum. Arkadaşımızın başka 
bir mütaleası yoktur. Takdir Heyeti aliyenin-
dir. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Şimdiye ka
dar bana cevab veren arkadaşlardan hiç biri
sinden kasdi mahsusla söz söylediğim hakkın
da bir hitabe maruz kalmamıştım. Ben, memle
ketin hayrına faydalı gördüğüm her şey, hak
kında,-hangi arkadaştan zuhur ederse etsin, 
kanaatlerimi serbestçe söylemeği kendime vazi
fe bilmiş bir adamım. Diyorlar ki, biz ilân mı 
ettik. Haricî işlerde % 7,5 alınsın diye hiç bir 
zaman söylenmemiştir. Hükümetin böyle bir 
şeyi vaktile yaptığını söylüyorlar. Evet böyle 
yapılmıştır. Amma ben daha sözlerime başlar
ken dedim ki, o vakit ki anlaşmanın esbabı mu-
cibesini okursanız görürsünüz ki, % 7,5 ğu sırf 
daha az para verebilmek için ve on sene sonra 
borcunu ödemek için Hükümet salâhiyet istiyor

du. Binaenaleyh, resülmaii ödemek için % 7,5 
kabul edilmişti. Ajtfuk kasden, Hükümetin ısra
rı ile konmuş olan bir kayçftn misal olarak alın
masını doğru bulmjuyorum. Esas budur ve he
sab yanlıştır. Fakat dediğim gibi faiz % 5 da
hi olsa yine hesablı bir mukaveledir. Burada 
itirazım, yalnız Bütçe encümeninin satırları 
arasmda bunu görmek istemezdim. Maruzatım 
yalnız budur. 

BÜTÇE E. m. M, RAÇF KARADENİZ 
(Trabzon) — Benim arkadaşımın bu beyanatı
na vaki itirazm İBütçe .encümeninin haricî 
borçlara karşı daima % 7,5 faiz esasını kabul 
ettiği kanaatinde bulunduğuna zâhib olduğun
dan dolayıdır. 

AHMED İH&AN TOKGÖZ (Ordu) — Yan
lış, biz zâhib olmadık. 

' BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ 
(Devmala) — Maksad böyle bir şey değildir. 
Bazı dahilî istikrazlara da % 7,5 faiz verilmiş
tir. Bu vaziyeti izah ederken bu şekilde kabul 
edilmiş olan faiz haddini mazbataya yazmış ol
mak daima % 7,5 ğu vereceğiz diye bir kanaa
te zâhib olmağı istilzam etmez. Bu noktadan 
arkadaşıma itiraz ediyorum ve Bütçe encümeni 
böyle bir şey düşünmemiştir, diyorum. Bütçe 
encümeni sadece yapılmış olan bir mukavelenin 
makul ve iyi olduğunu izah için misaller alarak 
bu mazbatayı yazmıştır. Bu şekilde yazılmış 
olan bir mazbataya, mazbata içinde münderiç 
olmayan bir kasdü niyetin, sizin bir komisyo
nunuza atfedilmesine itiraz ettim. Arkadaşım 
da diyor ki, ben de buna işaret ettim. O halde ne 
arkadaşım itiraz etmiş olsun; ne de ben kendi
sine cevab vermiş olayım. (Gülüşmeler). 

AHÜYEED İHSÂİN4 TOKGÖZ (Ordu) — Ya 
biz niye dinledik. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? (Yok 
sesleri). Maddelere geçilmesini kabul edenler... 
Etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

İzmir telefon tesisatmm satm almmasma dair 
Hükümetle Şirket arasında aktedilen mukavele

nin tasdiki hakkında kanun 
MADDE 1 — İzmir telefon tesisatmm satm 

almmasma dair Hükümetle İzmir telefon Türk 
anonim şirketi arasmda 24 -1 -1938 tarihinde 
imza edilmiş olan bağlı mukavelename tasdik 
edilmiştir. 

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

zon) —Bu maddenin son satırında (imza edil
miş olan bağlı mukavelename) kelimelerinden 
sonra (ile üç kıta mektub) kelimeleri ilâve edi
lecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih veçhile okutu
yorum: 

MADDE 1 — izmir telefon tesisatmm satm 
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almmasma dair Hükümetle İzmir telefon Türk 
anonim şirketi arasmda 24 - I - 1938 tarihinde 
imza edilmiş olan bağlı mukavelename ile üç kı
ta mektub tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede zikredilen 
satm alma mukavelesi, damga resminden muaf 
olduğu gibi bu mukavelenamede Hükümete aid 
olduğu gösterilen bütün vergi, resim ve harçlar 
affedilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Üçüncü maddeden evvel bir maruzatım 
vardır. 

Ödenecek olan bu paralardan bir kısmı 
İzmir belediyesine ödenecektir ve taksitle öde
necektir. Diğer kısmı da bu şirkette dahil bulu
nan Erikson şirketine ödenecek ve 20 senede 
ödenmiş bulunacaktır. Şayed imkân bulunursa 
İzmir belediyesine aid olan hisseyi toptan veya 
bir kısmmı Hükümet ödemeğe imkân bulursa, 
Hükümetin bu salâhiyeti istimal edebilmesi için 
bir madde konulması, Hükümetçe arzu edildi 
ve Bütçe encümeniniz de bunu yerinde bulmuş
tur. Yalnız vaktinden evvel ödenirse, bunun için 

faizi nizamî iskonto edilecektir. İşin bu şekilde 
halli için şu maddeyi ilâveten koyuyoruz: 

MADDE 3 — Belediye, hissesini mukavelede 
yazılı müddetten evvel toptan ödemeğe idare sa
lahiyetlidir. Bu takdirde faizi nizamî iskonto 
edilir. 

MİTAT AYDIN ( Trabzon ) — İdareden 
maksad Hükümet midir? 

RAİF KARADENİZ ( Trabzon ) — Posta, 
telgraf idaresi verecektir, onun namma. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini yerine 

getirmeğe Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamemizde müzakere edilecek başka 

madde yoktur, çarşamba günü saat 15 de topla
nılmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 16,25 
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S. Sayısı. 129 a ek 
İskân kanununa ek kanun lâyihası ve Millî müdafaa 

encümeni mazbatası (1/957) 

M. M. Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/957 
Karar No. 34' 

14-IV - 1938 

Yüksek Başkanlığa 

Yerleşmiş ve yerleştirilecek olan göçebelerin 
askerlik muafiyeti hakkında îskân kanunu mu
vakkat encümenince takdim olunub encümenimiz
ce de görülmesi ricası üzerine Heyeti Umumiye-
den encümenimize verilen kanun lâyihasının 
birinci maddesini alâkalandıran kanun lâyihası 
hakkmda taallûku olan vekâletlerden gönderilen 
hususî memurlar huzurunda görüşüldü: 

2510 sayılı îskân kanununun 38 nci maddesine 
ek olarak teklif olunan kanun lâyihasının birinci 
maddesi, iskân edilecek göçebelerin askerlik mun 
afiyetinden ibaret olduğu ve halbuki ismi geçen 
kanunun askerlik muafiyeti başlığı altındaki 
38 nci maddesi mukaddema 1111 sayılı askerlik 
kanununun bazı maddelerini tadil eden ve 2850 
sayısmı alan kanunun Heyeti UmTimiyece esnayi 
müzakeresinde, bilhassa askerlik kanununa alın
ması hususu kabul edilmiş bulunduğu cihetle îs
kân kanunu muvakkat encümenince arz ve teklif 
olunan kanun lâyihası ikiye ayrılarak birinci 
maddenin ek olarak 2850 sayılı kanunun ikinci 

maddesine bazı kelime değişiklikleri yapılarak 
kanun lâyihası tanzimi şeklile aynen kegirilmesine 
diğer maddelerinin numaraları değiştirilerek îs
kân kanununa ek olarak takdimine encümenimizce 
karar verilerek Sayın Başkanlığa sunulmuştur. 

Iİ. M. E. Reisi 
Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Balıkesir 
C. Esener 

Erzurum 
A. Akyürek 

Manisa 
K. N. Duru 

Tekirdağ 
F. Apak 
Maraş 

H. B. Tankut 

M. M. Kâtib 
Erzurum Samsun 
Ş. Koçak B. Barkın 

Balıkesir 
Birinci maddenin ayrıl

masına muhalifim 
H. Çarıklı 

Elâzığ Kırşehir 
A. 8. Ohkay L. M. özdeş 

Muğla Sinob 
N. Tuna G. K. Incedayı 

Tokad Yozgad 
H. Konay C. Arat 
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MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1111 sayılı askerlik kanununun bası maddelerini 
değiştiren 2850 şayüı kanunun ikinci maddesine 

ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2850 sayılı kanunun ikinci 
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Göçebelerden Hükümetçe yerleştirilmiş ve 
yerleştirilecek veya Hükümetin gösterdiği yer
de yurd tutmuş veyahud tutacak olanlar yer
leşme yerine vardıkları tarihte yaşrtlan erat 
ihtiyata alınmış ise ihtiyata geçirilir. İhtiyata 
almmıyacak olan ve askerlik çağmda bulunan
ların muvazzaf hizmetleri mezkûr tarihten iti
baren iki yıl geciktirilir ve bu hizmetleri en 

yakm piyade kıtalarında yaptırılmak üzere altı 
aya indirilir. 

Yerleşme tarihinde yoklama kaçağı, bakaya, 
saklı, fifcarî ve izinsiz vaziyetlerinde olanlar 
cezalandırılmazlar. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri taritadett mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

MADDE 1 — İskân edilecek göçebelerden 
henüz nüfus kütüklerine yazılmamış olanlar 
gizli nüfus cezasına ve hiç bir harç re resme 
tâbi tutulmadan nüfusça tescil olunurlar. 

MADDE 2 — İskân kanunu muvakkat encü-

MİLLİ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

2510 sayılı iskân kanununa ek kanun lâyihası 

menindn 3 ncü maddesi aynen. 

MADDE 3 — İskân kanunu muvakkat encü
meninin 4 ncü maddesi aynen. 

MADDE 4k — İskan kanunu, muvakkat encü
meninin 5 nei maddesi aynen. 

«••»" 

(& Sayısı : İ2İJ,a ek); 



SL Sayısı:, 146 
Gazete ve mecmuaların basılmasında kullanılan kâğıdlar ucuzlatıldrğmdan 2294 sayılı kanu

nun 3 ncü maddesine göre keyfiyetin tasdikma dair 3/339, gümrük tarifesinin (328 A ve B) nu
maralarına giren mekteb kitablarmm tabma mahsus matbaa kâğıdlarma mevzu gümrük resmi 2294 
syılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/363, kö
mür yakan vesait beynelmilel sergisinde teşhir edilmek üzere getirilen ve üzerlerinde firma damgası 
bulunan muhtelif maddelerden mamul eşyaya aid gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâ
hiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/366. küp şeker ambalajında kullanıl
mak üzere dışarıdan getirilmesine zaruret hâsıl olan sandıklık kerestelerin gümrük resmi 2294 sa
yılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkında 3/370, Mat
buat umum müdürlüğü tarafından Almanyada bastırılan albümlere aid gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakknrda 3/397, Orman 
çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 1 000 000 aded bira şişesine münhasır olmak üzere 
gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkmda+3/398, Orman çiftliğif bira fabrikası tarafından getirilecek 1 000 000 aded bira şişesine 
münhasır olmak üzere kabul edilen gümrük resmi tenzilâtının, fazla olarak gönderilen 18 463 aded 
şişe için de gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden, keyfi
yetin tasdiki hakkında 3/435 ve hariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi 2294 sayılı kanu
nun. verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda 3/437 sayılı Başvekâ
let tezkereleri ve Ürtısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Gazete, ve mecmuaların basılmasında kullanılan kâğrdlar ucuzlatıldığmdan 2294 sayılı kanunun 
3 ncü maddesine göre keyfiyetin tasdikma dair Başvekâlet tezkeresi ve Iktısad, Gümrük ve inhi

sarlarve Maliye encümenleri mazbataları (3/339) 

T.O. 
Başvekâlet 1 - III 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt:6/$52 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gazete ve mecmuaların basılmasında kullanılan kâğıdlarm ucuzlatılması için bağlı kararın meri
yete konulması, İcra. Vekilleri heyetince 16 - II - 1937 de onanmıştır. 

2294 sayılı kanunun üçüncü maddesine göre keyfiyet, Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur, 
Başvekil 

1 /. İnönü 

Gümrük tarif esinin (328 A ve B) numaralarına giren mekteb kitablannın tabma, mahsua matbaa 
kagıdlarmm mevzu gümrük resmi 2294 saydı kanunun verdiği salâhiyete, istinaden indirildiğinden 

keyfiyetin tasdiki hakkmda Başvekâlet tezkeresi (3/363) 

T. C. 
Başvekâlet 16 -IV -1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1329 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Resmî kitab listesine dahil mekteb kitablarmın tabma mahsus olan ve Gümrük tarifesinin (328 
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A) ve (B) numaralarına giren kâğıdlarm gümrük resminin indirilmesi hakkındaki ilişik kararın me
riyete konulması îcrâ Vekilleri heyetince 12 - IV - 1937 tarihinde onanmıştır. 

2294 sayılı kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasvibine arzolunur. 
Başvekâlet V. 

Dr. R. Saydam 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 5 - V - 1937 

Esas No. 3/339, 363 
Karar No. 41 

Yüksek Reisliğe 

Gazete ve mecmualar ile mekteb kitablarmın 
basılmıasında kullanılmak üzere hariçten getirile
cek kâğıdlar ile diğer nevi yazı kâğıdlarmın güm
rük resmi hakkında 2294 sayılı kanuna tevfikan 
tcra Vekilleri Heyetince 1 - I I - 1937 ve 
12 - IV - 1937 tarihinde ittihaz edilen kararların 
tasdikma dair Başvekâletten Yüksek Meclise su
nulan 1 mart 1937 ve 12 nisan 1937 tarihli iki 
tezkere encümenimize havale edilmekle Îktısad ve
kili hazır olduğu halde tedkik ve müzakere 
olundu: 

Verilen izahata nazaran bir taraftan memle
ketimizde yapılan kâğıd fabrikası gazete ve mec
mua ve mekteb kitablarmın basılmasında kulla
nılan kâğıd ihtiyacını tamamen karşılayamadı
ğından bu cins kâğıdlarm kısmen hariç piyasa
lardan temini zarureti devam ettiği ve fiatların 
yükselmesi dolayısile kültür bakımından bu kâ-
ğıdlara aid resmin indirilmesi Hükümetçe fayda
lı görüldüğü ve diğer taraftan da bunlar hari
cinde kalan diğer yazı kâğıdları ihtiyacı mevcud 
fabrika tarafından temin edilmeğe başlandığın
dan tarifede konulan resmi aslinin iadeten tesi
si suretile bu gün yüz kiloda alınan altı yüz ku
ruş resmin dokuz yüz kuruşa çıkarıldığı anlaşıl
mıştır. 

Keyfiyeti tedkik eden encümenimiz memleke
tin okuma ihtiyaeını temine yarayacak olan kâ-

ğıdlardan alınacak resmin dahili imalât ihtiyacı 
karşılayıncaya kadar asgarî bir haded indirilme
sini gerekli bulduğu gibi bunlar haricinde kalan 
ve mevcud kâğıd fabrikamız tarafından yapıl
makta olan yazı kâğıdlarma aid resmin evvelce 
vazedilen haddi a'slisine iblâğını iktisadî bakım
dan mahzurlu görmemiş ve bu noktai nazarlar
dan kararların Büyük Meclisin tasdikına arzını 
muvafık bulmuştur. Ancak gazete ve kitab kâ
ğıdları gümrük resminin tenzili için mevzubahs 
edilen mucib sebebe ve Hükümet tezkeresinde de 
zikredilmiş olmasına rağmen kararda mecmu
aların basılmasında kullanılacak kâğıdlarm güm
rük resmi tenzilâtından istifade edeceği meskût 
kalmış olduğundan encümenimiz bu maksadın da 
bir maddede sarahten ifadesini tensib etmiş ve 
hazırladığı kanun lâyihasını Umumîî heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunma
ğa karar vermiştir. 

îk. E. Reisi M. M. Kâtib 
Tekirdağ Giresun Niğde 

Ş. Kesebir 1. Sabuncu Dr. R. Ferid T alay 
Afyon Samsun Maraş 

Bere Türker A. Tunaîı Kemal Kusun 
Zonkuldak Zonguldak Gümüşane 

/ / . Karabacak Ragıb özdemiroğlu Edib Tor 
Eskişehir Giresun Zonkuldak 

Emin Sazak Muzafefr Kılıç Esad Çakmakkaya 

İS. Sayısı: 146)] 



- 3 -
Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
G. ve 1. Encümeni 
Esas No. 3/339,363 

Karar No. 14 

11 'V-1937 

Yüksek Reisliğe 

Gazete ile mekteb kitablarının basılmasında 
kullanılmak üzere hariçten getirilecek kâğıdlar 
ile diğer nevi yazı kâğıdlarının gümrük resmi 
hakkında 2294 sayılı kanuna tevfikan îcra Ve
killeri Heyetince 16 - II -1937 ve 12 - IV -1937 
tarihlerinde verilen kararların tasvibi hakkın
daki Başvekâlet tezkereleri encümenimize havale 
edilmekle Maliyi İktısad ve Gümrük ve inhi
sarlar vekilleri mümessilleri hazır oldukları 
halde müzakere edildi: 

Hükümetin ve îktısad encümeninin göster
diği mucib sebebler yerinde görüldüğünden her 
iki kararın tasvibine dair iktısad encümenince 
tanzim edilen kanun lâyihası birinci maddesi
nin daha ziyade vuzuhu temin eder bir şekilde 

yazılmak suretile encümenimizce kabul edil
miştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

G. ve 1. En. 
Reisi N. 
İstanbul 
S. Uraz 

Aydın 
N. Oöktepe 

Konya 
Bediz 
Muğla 

r. H. A. Ercan 

M. M. 
İstanbul 
S. Uraz 

Bolu 
Dr. E. Suda 
Kütahya 

Ömer Dinç 
Seyhan 
/. Mete 

Kâtib 
Balıkesir 
S. Gökçül 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Mardin 

A. Satana 
Yozgad 

Ekrem Pekel 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 3/339, 363 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 

SIT - V - 1937 

Gazete ve mecmuaların basılmasında kullanı
lan kâğıdlarm ucuzlatılmasını temin için icra 
Vekilleri Heyetince müttehaz 16 şubat 1937 ta
rihli kararm tasvibine dair Başvekâletin 1 mart 
1937 tarih ve 6/552 numaralı tezkeresi ile Maarif 
vekâletinin resmî kitab listesinde dahil mekteb ki
tablarının tabına mahsus olarak Sümerbank vası-
tasile idhal edilecek kâğıdlara dair îcra Vekilleri 
' Heyetince müttehaz 12,- IV - 1937 tarihli kararın 
tasvibi talebine dair 19 nisan 1937 tarihli ve 
6/1329 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve bunlara 
merbut kararnameler îktısad ve Gümrük ve in
hisarlar encümenlerinin bu husustaki mazbata-
larile birlikte encümenimize verilmekle Güm
rükler umum müdürü hazır olhuğu halde her iki 
işe aid dosya diğer enccümenlerde olduğu veçhile 
birlikte tedkik ve müzakere edildi. 

Mezkûr tezkereler ile tasvibi taleb edilmekte 

bulunan kararlar 2294 numaralı kanun mucibin-
re Hükümete bahşedilen salâhiyete müsteniden 
ittihaz edilmiş olduğu gibi verilen şifahi izahat 
ile dahi mezkûr kararların, memleketin müstacel 
ihtiyaçlarını temine matuf ve elzem bulunduğuna 
encümenimizce kanaat getirilmiş olduğundan her 
iki kararın tasvibi muvafık görülmüştür. 

Şu kadar ki îcra Vekilleri Heyetince müttehaz 
kararların aynen kabulü maksadı temine kâfi gö
rüldüğünden Gümrük ve inhisarlar encümeninin 
ikinci maddesi lüzumsuz sayılarak kaldırılmış ol
duğu gibi tasvib edilen kararların mahiyeti ve 
metni malûm olmak lâzımgeleceğine binaen birinci 
maddenin metnine işbu maksadı teminen bir 
(merbut) kelimesi ilâvesine ve kararların dahi 
rabtedilmesine.lüzum görülerek birinci madde bu 
tadil dairesinde yeniden yazılmıştır. 

Üçüncü madde ikinci ve dördüncü madde 
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üçüncü madde olarak aynen kabul olunmuştur. 

Lâyiha bu tadil ile Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Bayazıd Yozgad Çankırı 
İhsan Tav E. Draman M. önsay 

Bursa İstanbul . Diyarbakır 
Dr. Galib Kahraman A. Bayındır Huriye öniz 

Gümüşane İstanbul içel 
Ş. önder&ev T>. Yazıcı E. îmmkur 

İKTISAD ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Gümrük idhalât umumî tarifesinin 328 A. B. 
pozisyonlarına dahil kâğıdların resimleri hak
kında İcra Vekilleri Heyetince 1 - II -1937 ve 
12 - IV -1937 tarihlerinde verilen iki kararın 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanuna tevfikan 
gümrük idhalât umumî tarifesinin 328 A. B. 
pozisyonlarındaki kâğıdlardan gazete ve mek-
teb kitablarmm basılmasında kullanılmak üze
re getirilecek olanların gümrük resminin indi
rilmesi ve ayni pozisyona dahil diğer kâğıdlar 
gümrük resminin tarifede yazılı aslî mikdarla-
ra çıkarılması hakkında İcra Vekilleri Heye
tince 1-II-1937 ve 12-IV-1937 tarihlerinde 
itihaz edilen iki karar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Gazete kâğıdları hakkında tat
bik olunacak muamele ve resim mecmuaların 
basılmasında kullanılacak kâğıdlar için de ay
nen tatbik olunur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, İktısad ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR ENCÜMEN! 
NIN DEĞIŞTIRIŞI 

Gümrük idhalât umumî tarefesinin 328 A. B.-
pozisyonlarına dahil kâğıdların resimleri hakkın

da İcra Vekilleri Heyetince 1 -II -1937 ve 
12-IV-1937 tarihlerinde verilen iki ka

rarın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanuna tevfikan güm
rük idhalât umumî tarifesinin 328 A. pozisyonuna 
giren kâğıdlardan gazetelerin basılmasında kul
lanılmak üzere getirilecek olanların gümrük res
minin 100 kiloda 100 kuruşa indirilmesi ve ayni 
pozisyona giren diğer nevi kâğıdların üzerine 
mevzu gümrük resminin tarifede yazık tam had 
olan 100 kiloda 900 kuruşa çıkarılması hakkın
daki 16 - II -1937 tarihli ve gümrük umumî id
halât tarifesinin 328 A. ve 328 B. pozisyonları
na giren kâğıdlardan Maarif vekâleti tarafın
dan kabul ve resmî kitab listesine idhal edilen 
mekteb kitablarmm basılmasında kullanılmak 
üzere getirileceklere tarifede yazılı resimlerinin 
100 kuruşa indirilmesi hakkındaki 12 - IV -1937 
tarihli kararlar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 
maddesi aynen 

MADDE 3 
maddesi aynen 

MADDE 4 -
maddesi aynen 

-İktısad encümeninin ikinci 

- İktısad encümeninin üçüncü 

İktısad encümeninin dördüncü 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

^Gmnımkidhalût umumî tarif#s£wn, 328 A. B. po-
^myonlarına dahil kâğıdlann resmileri hakkın

da İcra VekMeri Heyetince 1-11 -1937 ve 
12-IV -1937 tarihlerinde verilen iki kara-

nn tasdiki hakkında kamtn layihası 
* 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanuna tevfikan 
gümrük itkhalât umumî tarifesinin 328 A. po
zisyonuna giren kağıdlardan gazetelerin basıl
masında kullanılmak üzere getirilecek olanlarm 
gümrük resminin 100 kiloda 100 kuruşa indiril
mesi ve ayni pozisyona giren diğer nevi kâğıd-
larm üzerine mevzu gümrük resminin tarifede 
yazılı tam had olan 100 kiloda 900 kuruşa çı
karılması hakkındaki 16-11-1937 tarihli ve 
gümrük umumî idhalât tarifesinin 328 A. ve 328 
B. pozisyonlarına giren kağıdlardan Maarif ve
kâleti tarafından kabul ve resmî kitab listesine 
idhal edilen mekteb kitablarmm basılmasında 
kullanüınak üzere getirüecetterm tarifede yazı 
lı resimlerinin 100 kuruşa indirilmesi hakkında
ki 12 - IV - 1937 tarihli merimi iki kararname 
tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — İktısad encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

MADDE 3 — İMısad eııcümeninin dördüncü 
maddesi aynen 
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Itomür yakan vesait beynelmilel sergisinde teşhir edilmek üzere getirilen ve üzerlerinde firma 
damgalan bulunan muhtelif maddelerden mamul eşyaya aid gümrük resmi 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve 

îktısad, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri mazbataları (3/366) 

r. c. 
Başvekâlet 28 - IV - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı i 6/1390 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde teşhir edilmek üzere getirilen eşyaya müteallik olub 
üzerlerinde firma damgalan bulunan ve ebonit, deri ve maden aksamı gibi muhtelif maddelerden 
mamul ve muhtelif pozisyonlara giren ve her firma tarafından sanatlarına göre hazırlanmış olan 
hediyelik; ve parasız dağıtılacak eşyaya aid gümrük resimlerinin, 2294 sayılı kanunun birinci maddesile 
verilen salâhiyete istinaden, % 90 nisbetinde indirilmesi; îera Vekilleri Heyetince 19 - IV - 1937 tari
hinde kabul edilmiştir. 

Yukarıda numarası yazılı kanunun üçüncü maddesine şöre keyfiyet Yüksek Meclisin tasvibine 
arzolunur. 

Başvekil 
,"' t- inönü 

îktısad encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
îktısad encümeni 28 - V - 1937 

Esas No. 3/366 
Karar No. 46 

Yüksek Reisliğe 

Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde 
teşhir edilmek üzere getirilen eşyaya müteallik 
olub üzerlerinde firma damgaları bulunan ve 
ebonit, deri ve maden aksamı gibi muhtelif mad
delerden mamul olub muhtelif tarife pozisyonla
rına giren ve her firma tarafından sanatlarına 
göre hazırlanmış olan hediyelik ve parasız dağıtı
lacak eşyaya aid gümrük resimlerinin 2294 sa
yılı kanunun birinci maddesile verilen salâhiyete 
istinaden 19 nisan 1937 tarihinde yüzde doksan 
nisbetinde indirilmesi kabul edildiğine dair 
Başvekâletten varid olub encümenimize havale 
buyurudan 28 nisan 1937 tarihli tezkere müzakere 
ve tedkak olundu. 

2294 sayılı kanunum birinci maddesi memle
ket iktisadî ihtiyaçlarının göstereceği müstacel 
lüzum "üzerine meri tarifedeki gümrük resimle
rinde tadilât icrası için îcra Vekilleri Heyetine 
salâhiyet vermekte ve mezkûr kanunun üçüncü 

maddesi bu salâhiyete müsteniden Hükümetçe 
ittihaz edilecek kararın bir ay zarfında Büyük 
Meclise arzını mecburî kılmaktadır,. Bir aylık 
arz müddetinin muhafaza edildiğini gördükten 
sonra encümenimiz esası tedkik etmiş ve aldığı 
izahat üzerine yapılan, gümrük resmi tenzilâtının 
sergide teşhir edilen eşyanın reklâm mahiye
tinde parasız olarak tevzi edilen bazı küçük nu
munelerine aid olduğunu ve mikdarca ehemmiyeti 
olmamakla beraber beynelmilel sergilerin teşviki 
maksadile müteamil bulunduğunu nazarı itibare 
alarak tasdiki muvafık görmüştür. 

Bu maksadla hazırlanmış olan kanun lâyihası 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ik. E. Reisi M. M. Kâtib N. 
Tekirdağ Seyhan 

Ş. Kesebir E. Nayman 
Zonguldak Afyon K. Gümüşane 
H. Karabacak B. Türker E. S. Tor 
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Eskişehir 
E, Sazak 

Maraş 
K, Kusun 

Ankara 
A. Ulus 

Giresun 
M. İtilıç 

Samsun 
A. Tunah 

Kocaeli 
/. Diblan 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve t. Encümeni 

Karar No. 16 
Esas No. 3/366 

27-V- 1937 

Yüksek Reisliğe 

Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde 
teşhir edilmek üzere getirilen eşyaya müteallik 
olub üzerlerinde firma damgalan bulunan ve 
ebonit ve deri. ve maden aksamı gibi muhtelif 
maddelerden mamul olub muhtelif tarihte po
zisyonlarına giren ve her firma tarafından sa
natlarına göre hazırlanmış olan hediyelik ve pa
rasız dağıtılacak eşyaya aid gümrük resimleri
nin 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesile veri
len salâhiyete istinaden 19 nisan 1937 tarihin
de % 90 nisbetinde indirilmesi kabul edildiğine 
dair Başvekâletten varid olub encümenimize 
havale buyurulan 28 nisan 1937 tarihli tezkere 
Gümrük inhisarlar vekâleti mümessilleri hazır 
olduğu halde müzakere ve tedkik edildi: 

Kararnamenin gümrüklerce tatbiki şekline 
dair verilen izahata göre sergi idaresinden alı
nan beyanname üzerine zikredilen eşyanın ge
çirildiği anlaşılmış ise de kararname tavsif etti
ği eşyanın mikdarını tayin edemeyib gümrük re
simlerinin mutlak surette tadilini ifade etti
ğinden bu nevi eşyanın firmalar tarafından da 
serbestçe gümrüklerden geçirilmesine müsaid ol

ması ve her vakit memurları takayyüde icbar 
etmeyeceği ve takayyüd etmeyenlerin mesuliye
tine gîdilemiyeeeği düşüncesine binaen bu gibi 
muayyen eşyanın ve mahdud zamana mahsus 
tarife tadillerinde murakabe tedbirlerinin ka
rarnamede tasrihi tarife siyaseti ve kaçakçılığı 
men bakımından faydalı olacağını encümeni
miz kaydederek kararnamenin tasdiki hakkın
daki Iktısad encümeninin lâyihasını aynen kabul 
etmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
G. Ve î. E. Rs. 

Çorum 
/. Eker 

Amasya. 
Nafiz Akim 

Mardin 
A. Satana 

Seyhan 
/. Mete 

Trabzon 
J). Eyiboğlu 

M. M. 
İstanbul 
8. Vraz 
Aaydın 

N. Göktepe 
Muğla 

Dr. H. A. Ercan 
Sinob 

H. Orucoğlu 

Kâtib 
Balıkesir 

S. Gökçül 
Eskişehir 
özdamar 
Samsun 
Mehmed 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Yozgad 

Ekrem Tekel 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/366 

Karar No. 10 
Yüksek Reisliğe 

5 - I - 1938 

Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde 
teşhir edilmek üzere getirilen eşyaya müteallik 
olub üzerlerinde firma damgası bulunan ve ebo
nit, deri ve maden aksamı gibi muhtelif madde

lerden mamul olub muhtelif tarife pozisyonları
na giren ve her firmla tarafından sanatlarına gö
re hazırlanmış olan hediyelik ve parasız dağıtıla
cak eşyaya aid gümrük resimlerinin 2294 sayılı 
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kaımnuna birinci maddemleverilen sadâMyete is
tinaden19^nisan 1987 tarihli kararname ile yüz
de doksan nisbetinde indirildiğinden keyfiyetin 
tasdiki hakkındaki 28 - IV - 1937 tarih ve 6/1390 
sayılı Başvekâlet tezkeresi Iktısad, Gnimrük ve 
inhisarlar encümenleri mazbatalâirile birlikte en
cümenimize havale buyurulmakla Gümrükler 
umum müdürü hazır olduğu halde tedkik ve mü
zakere olundu. 

2294 sayılı kanunun Hükümete verdiği salâ
hiyete istinaden îcra Vekilleri heyetince ittihaz 
edilmiş olan bu kararla gümrük resimleri üze
rinde yapılan tenzilâtın kömür sergisinde teshir 
edilen eşyanın reklâm mahiyetinde parasız ola
rak tevzi edilen bazı küçük numunelerine aid bu
lunduğu görülmüş ve mikdarca ehemmiyetsiz ol
makla beraber Beynelmilel sergilerin teşviki 
maksadile müteamil bir vaziyeti haiz olduğu ve
rilen izahattan anlaşılmış olmakla encümenimiz 

ÎKTfSA MNÎ<3ÜMEÎNtM}f ^ TEIŞLÎFÎ 

Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde pam-
sız olarafc dağıtılmak üzere idhal olunan bazı 
eşya gümırük resimlerinin tenzili hakkında Hü
kümetçe 19 nisan 1937 tarihinde verilen kara

rın tasdikına dair kanun lâyihası 

MAfDBE 1— Kömür yakan vesait beynelmilel 
sergisinde teşhir edilen eşyaya müteallik olarak 
hediyelikn ve parasız daptalmak maksadile her 
firma tarafından sanatlarına göre ve üzerlerine 
firma damgpiai'i vazile hazırlanarafc getirilen 
ebonit, deri ve maden aksamı gibi maddelerden 
mamul olub muhtelif tarife numaralarına giren 
eşyaya aid gümrük resimlerinin yüzde doksan 
nisbetinde tenzili hakkmda 2294 numaralı kanu
nun biricni maddesile verilen salâhiystr istina
den Hükümetçe 19 nisan 1937 tarihinde ittihaz 
olunan karar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini iora-
ya,Mali|£h îktıaad, ve öümrük, ve inhisarlar, ve, 
killeri memurdur. 

îktısad ve Gütmrük ve- inhisarlar encümenlerinin 
mütalaalarına iştirakle lâyihayı esas itibarile ka
bul etmiştir. 

'Ancak tasvib edilen bu kararın mahiyet ve 
metni malûm olmak üzere encümenimiz îcra Ve
killeri heyetince ittihaz olunan kararnamenin de 
kanun lâyihasına rabtını faydalı görmüş ve bu 
maksadı teminen (merbut) kelimesi ilâvesile bi
rinci maddeyi tadilen yeniden yazmıştır. 

Lâyiha bu tadil ile Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Reisi M. M. Kâtib 

Bayazıd Çankırı Yozgad 
thsan Tav M. önsa.y E. Draman 

Mardin Diyarbakır îzmir 
O. Binger Zülfü Tiğrel Kâmil Bursun 

Diyarbakır Bursa îçel 
H. öniz Dr. Galib Kahraman E. hıankur 
Gümüşane Van Aydın 

»Şf. öndersev î, Arvas A. Menderes 

MALÎYE EMCÜMIENÎNÎN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

. Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde para
sız olarak dağıtılmak üzere idhal olunan bazı 
eşya gümrük resimlerinin tenzili hakkında Hü
kümetçe 19 nisan 1937 tarihinde verilen kara

rın tasdikına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Kömür yakan vesait beynelmilel 
sergisinde teşhir edilen eşyaya müteallik olarak 
hediyelik; ve parasız: dağıtılmak maksadile her 
firma tarafından sanatlarına göre ve üzerlerine 
firma damgalan vazile hazırlanarak getirilen 
ebonit, deri ve maden aksamı gibi maddelerden 
mamul olub muhtelif tarife numaralarına giren 
eşyaya aid gümrük resimlerinin yüzde doksan 
nisbetinde tenzili hakkmda 2294 numaralı kanu
num birienr maddesile verilen salâhiyete istina
den Hükümetçe 19 nisan 1937 tarihinde ittihaz 
olunan merbut kararname tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 —- Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya IVtaliye, îktısad ve Gümrük ve inhisarlar ve
killeri memurdur. 

XSs Sayısı: 14fc), 
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Küp geker ambalajında kullanılmak üaere 4ı^andan getirilmesine zaruret hâsıl olan sandıklık ke
restelerin gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin 

tasdiki hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve tktısad, Gümrük ve İnhisarlar ve 
Maliye encümenleri mazbataları (3/370) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü * 
Sayı: 6/1543 

Büyük MületıMeclisi Yüksek Reisliğine 

Küp şeker ambalajında kullanıljnak üzere dışarıdan getirilmesine zaruret hâsıl olan sandıklık ke
restelerin .gümrük resmi hakkında İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararname sureti sunul
muştur. 

2294 saydı kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasdikına arzolunur. 
Başvekil 
/ . İnönü 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
tktısad encümeni 
Esas No. 3/370 

Karar No. 12 

5 ~I - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Küp şeker ambalajında kullanılmak üzere dı
şarıdan getirilmesine zaruret hâsıl olan sandıklık 
kerestelerin gümrük resmi hakkında icra Vekil
leri Heyetince verilib Başvekâletten Yüksek Mec
lise sunulan karar encümenimize havale edilmekle 
tedkik ve müzakere olundu : 

Memleketimizde şeker sarfiyatı günden güne 
artmakta olduğundan dahildeki ormanlarımızdan 
elde edilen sandıklık keresteler ihtiyacı tamamen 
karşılamamakta ve hariçten kereste idhaline mec
buriyet hâsıl olmaktadır. Hâlbuki mevcud güm
rük idhalât tarifesindeki resim yüksek olnb şeke
rin maliyetini arttıracağından çok mühim bir is
tihsal ve ziraat mahsulümüz olan şekerin sürü
münü sekteye uğratmamak için ambalajda kulla
nılacak bu kerestelerin, gümrük resminin bir 
mikdar tenziline Hükümetçe zaruret hâsıl olmuş 
ve bu maksadla tanzim edilen bağlı kararname tas
dik edilmek üzere Yüksek Meclise sunulmuştur. 

Keyfiyeti tedkik eden encümenimiz bir taraf
tan bu günkü kereste idhal zaruretini yerinde 
bulmakla beraber diğer taraftan Hükümetin bu 

ihtiyacı dahilden tedarik ve temin çarelerini ara
mak suretile bilhassa bizim gibi oldukça vâsi or
man sahaları bulunan bir memleketin saudıklîk 
kereste için harice para vermesinin önüm- geçil
mesi temennisinde bulunmayı muvafık bulmuştur. 

Kararnamenin bir kanun ile tasdiki ötedenberi 
kabul ettiğimiz bir usul olduğundan enc-ürrenimiz 
bu maksadla tanzim ettiği maddti kan un iyeyi 
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzcrv> Yük
sek Reisliğe sunmağa karar verrrnvtir. 

îktısad E. Reisi 
îzmir 

R. Köken 
Afyon K. 

Berç T ürker 
Seyhan 

Esma Nayman 
Samsun 

Ali Tunah 
Konya 

Kâzım Okay 

M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Giresun 

Muzaffer Kılıç 
Eskişehir 

Emim, Sazak 
Gümüşane 
Edib Tör 

îzmir 
Hamdi Aksoy 

Kâtib 
Niğde 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 
Ankara 
A. l^lus 

izmir 
Be nal Anman 

Zonguldak 
E.sad 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni 

9İB.M.U: 
f. ve 1. Encümeni 
Esas No. 3/370 

Karar No. 5 

10 - J -1938 

Yüksek Risliğe 

Küp şeker ambalajında kullanılmak üzere dı
şarıdan getirilmesine zaruret hâsıl olan sandıklık 
kerestelerin gümrük resmi hakkında îcra Vekil
leri Heyetince yerilib Başvekâletten Yüksek Mec
lise sunulan karar ve îktısad encümeni mazbata
sı encümenimize havale edilmekle îktısad ve Güm
rük ve inhisarlar vekâletleri mümessilleri hazır 
olduğu halde tedkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin mueib sebebleri ve tarifeye teta
buku tedkik edilerek îktısad encümeninin tedvin 
ettiği kanun lâyihası encümenimizee de kabul 
edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

G. ve î. E: Reisi 
Çorum 
/. Eker 
Mardin 

A. Satana 
Trabzon, 

D. Eyiboğlu 
Kütahya 
ö. Dinç 

•M. M. ' 
İstanbul 
8. Vraz 
Seyhan 
/. Mete 
Aydın 

İV. Göktepe 
Yozgad 

Ekrem Pekel 

Kâtiıb 
Balıkesir 

Şahika Gökçül 

Sinob 
H. Orucoğlu 

Konya 
Bediz Morova 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye enücmeni 

Esas No. 3/370 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

10 - III - 1938 

Küp şeker ambalajı için kullanılmak üzere 
•hariçten getirilmesine zaruret hâsıl olan sandık-* 
lık kerestelerin gümrük resminin tenzili hakkında 
îcra Vekilleri Heyetince verilen ve Başvekâletin 
bu husustaki tezkeresine , bağlı olarak Yüksek 
Reisliğe sunulan 3 - VI - 1937 tarihli karar îktı
sad encümeni ile Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin mazbatalardle birlikte encümenimize tevdi 
buyurulmakla îktısad ve Gümrük ve inhisarlar 
vekâletlerinin mümessilleri hazır oldukları halde 
encümenimizde okundu ve görüşüldü: 

Mezkûr kararnamede yazılan ve her iki encü
mence de iştirak edilmiş olan esbabı mucibeye 
nazaran encümenimiz îcra Vekilleri Heyetinin 
işbu kararım savanı kabul görmüştür. 

Şu kadar ki tasdik edilen kararın, kanuna 
bağlı bulunmasını lüzumlu gördüğünden îktısad 
encümeninin birinci maddesine bir (bağlı) keli
mesinin ilâvesile mezkûr madde tashiheıı ve diğer 
maddeler aynen kabul edilmiştir. 
\" Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bıı-
yurultmk üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

t. Tav 

İstanbul . 
Y. Yazıcı 

Gümüşane 
S. Önder sev 

M. M. 
Çankırı 

M. Önsay 

1 zmir 
K. Dursun 

Manisa 
T. mut 

Kâtib 
Yozgad 

E. Dr aman 

Diyarbakır 
/ / . Öniz 

( S . «ayısı : . U 6 ) 
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• JKT ISAJ). ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Küp şeker "ambalajında kullanılmak üzere ha
riçten getirilecek sandîklik kerestelerin gümrük 
resminin tenziline dair İcra Vekilleri Heyetince 

verileri kararın tasdikma dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî gümrük idhalât tari
fesinin 284 D 3 ve 284 D 4 pozisyonlarına da
hil sandîklik kerestelerin gümrük resmi hak
kında İcra Vekilleri Heyetince 2294 sayılı ka
nuna tevfikan 3 -V-1937 tarihinde verilen 
karar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MALÎYE ENCÜMENİNİN DE&İRT.tfttşf • 

Küp şeker ambalajında kullanılmak üzere ha
riçten getirilecek sandıktık kerestelerin gümrük 
resminin tenziline dair İcra Vekilleri Heyetirice 

verilen kararın tasdikma dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî gümrük idhalât tari
fesinin 284 D 3 ve 284 D 4 pozisyonlarına da
hil sandîklik kerestelerin gümrük resmi hak
kında İcra Vekilleri Heyetince 2294 sayılı ka
nuna tevfikan 3 - V -1937 tarihinde verilen 
bağlı karar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü tarafından Almanyada bastırılan albümlere aid gümrük resmi 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğiı den keyfiyetin tasdiki hakkında Başvekâlet tez

keresi ve İktısad, Gümrük ve1 inhisarlar ve Maliye encümenleri mazbataları (3/397) 

T. C. 
. Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/3513 

8-X-1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Matbuat umum müdürlüğü tarafından Almanyada bastırılan albümlerden Türkiyeye getirilecek 
olan 5000 adedinin gümrük resminin yüzde bire indirilmesi 2294 sayılı kanunun verdiği salahiyete is
tinaden İcra Vekilleri Heyetince 20 - IX -1937 tarihinde kabul edilmiş ve buna aid kararnamenin bir 
"sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

2294 sayılı kanunun' 3 nçü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasdikma arzölunur. 
Başvekâlet vekili 

• C. Bay ar 

İktısad encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
tkfasad encümeni 

Msas No. 3/397 
Karar No. 14 

€ - I - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat umûm müdürlüğü tarafından Al
manyada bastırılan albümlerden Türkiyeye geti
rilecek olan bes bin adedinin gümrük resminin 

yüzde bire indirilmesi hakkında 2294 sayill'ka
nuna tevfikan İcra Vekileri Heyetince âO-I^- l^T 
tarihinde verilen kararın •ta^ik1:-*,bafe:kthdiir-Ba^--
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vekâletten Kamutaya sunulan tezkere encümeni
mize havale edilmekle tedkik ve müzakere olundu: 

Memleketimizin tarihî âbidelerini ve güzellik 
lerini gösteren bü albümlerin tertibinde esasen 
ticaret-kasdi olmayıb bilâkis Türkiyeyi bütün 
dünyaya olduğu gibi tanıtmak ve medeniyet ale-
tainin' iyi nazarlarını çekmek yönünden yapılma
sı daima arzu edilen bir vazifeyi yerine getirmek 
fikrinden doğmuş olduğundan encümenimiz bu 

'•albümlerin gümrük resimlerinin indirilmesi hak
kında verilen mezkûr kararı muvafık bularak ka
bul etmiştir. Ancak bu gibi kararlar Uimumî 
heyetin tasvibine daima bir kanunla arzedilmek-

te olduğundan encümenimiz de bu maksaena bağ
lı kanunu tanzim etmiştir. • . 

Havalesi mueibinee aid olduğu encümenlere 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur: 

îk. E. Reis 
îzmir 

R. Köker 
Samsun 

Mi Ttmdh 
Eskişehir 

Em^n Sazak 
Konya 

Kâzım Okay 

M;. M;. 
Giresun 
t. Sabuncu 

Afyon 
Berç Türker 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Katib 

Ankara 
A. Ulus 

Giresun 
Muzaffer Kılıç 

Gümüşane 
Bdib Servet Tor 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve î. Encümeni 

Esas Nb. 3/397 
Karar No. 4 

10 -I - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Matbuat umum müdürlüğü tarafından Alman-
yada bastırılan albümlerden Türkiyeye getirile
cek olan beş bin adedinin gümrük resminin yüzde 
bire indirilmesi hakkında 2294 sayılı kanuna tev
fikan îcra Vekilleri Heyetince 2% - IX - 1937 ta
rihinde verilen kararın tasdiki hakkında Başvekâ
letten Kamutaya sunulan tezkere ve lktısad encü
meni mazbatası encümenimize havale edilmekle 
tedkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin mucib sebebleri ve tarifeye teta
buku tedlrik edilerek lktısad encümeninin tedvin 
ettiği kanun lâyihası erieümenimizee aynen kabul 

edilmiştir. 
Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 

edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
. ve t. E. Reisi 

Çorum 
l. Eker 
Aydın 

İV. Göktepe 
Mardin 

A. Satana 
Seyhan 
/. Mete 

M. M. 
İstanbul 
S: Uraz 

Konya 
B. Morova 
Yozgad 

E. Pekel 
Sinob 

H. Orucoğlu 

Kâtfb 
Balıkesir 

S.- Gökçül 
Kütahya 
Ö. Dine 
Trabzon 
D. Eyiböğlu 
Kocaeli 

, A, Dikmen 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Easas No. 3/397 
Karar No. 19 

Maliye encümeni mazbatası 

Yüksek Beislîğe 

10 - III -1938 

Matbttat umum; müdürlüğü tarafından Al-
mahyada! bastırılan albümlerden Türkiyeye ge
tirilecek olan beş bin adedinin gümrük resmi

nin yüzde bire indirilmesi hakkında 2294- sa
yılı kanuna tevfikan îcra Vekilleri Heyetince 
20 - IX -1937 tarihinde verilen- kararın tasdi* 
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kma dâsifr Başvekâletr tezkere-sr ve merbutu, ka
rarname îktısad' ve Gümrük ve inbisariar eneü* 
menleriüee gömüldükten sonra' encümenimize ha
vale buyurulmakla Matbuat ve Gümrük ve in
hisarlar umum müdürleri hazır oldukları hal
de tedkik ve mütalea olundu: 

Hükümetçe izah edilen sebeblere ve îktısad 
encümeni mazbatasında dermeyan olunan mü-
taleaya encümenimizee de iştirak edilerek îera 
Vekilleri Heyetince ittihaz olunan bu karar 
şayanı kabul görülmüştür. 

Aücök tasdik olunan bu kararın' kanuna 
bağlı bulunması lüzumlu görüldüğünden btt hu-

İKTISAD ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Matbuat umum müdürlüğü tarafından Alman-
yada bastırılan (fotoğrafla Türkiye) adlı albüm
lerin gümrük resminin indirilmesine dair İcra 
Vekilleri Heyetince verilen kararın tasdikına 

dair kanun lâyihası ' 

MADDE 1 — Matbuat umum m&îürlöp tâ  
rafmdan Almanyada bastırılıb memlekete idhal 
edilen gümrük umumî idhalât tarifesinin 361 B 
pozisyonuna dahil beş bin aded albümün güm
rük resminin üç yüz liradan üç liraya indirilme
si hakkmda îcra Vekilleri Heyetince 20-1X4937 
tarihinde verilen karar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 —• Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memürdti*. 

susta' Îktısad eneumcnmctv hâzirknftıiş olan 
lâyihama birinci midesine (bögAı) kelimesi 
ilâve cftuntenşttır. 

IMğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tev

di buyıırulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. En. Rs. M. M. Katib 

Bayazıd Çankırı Yozgad 
İhsan Tav M. önsay &. Dr aman 

İstanbul Diyarbakır Manisa 
Y. Yazıcı H: öniz Tdhir Hntü 

laftlir Gümüşane 
Kümü Dursun Ş. öndersev 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Matbuat umum müdürlüğü tarafından Alman
yada bastırılan (fotoğrafla Türkiye) adlı albüm
lerin gümrük resminin indirilmesine dair İcra 
Vekilleri Heyetince verilen kararın tasdikına 

dair kanun lâyihası 

MMÖÜEPİ ^ Matbuat umum müdürlüğü ta
rafından Almanyada bastırılıb memlekete idhal 
edilen gümrük umumî idhalât tarifesinin 361 B. 
pozisyonuna dahil beş bin aded albümün gümrük 
resminin üç yüz liradan üç liraya indirilmesi 
hakkmda lora Vekilleri Heyetince 20-IX-1937 
tarihinde verilen bağlr karar tasdik olunmuş
tur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

( & Sayısı : 1U) •• ••'.. 
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Orman çiftliği bira fabrikasfc tarafmdan getiril cek 1OOO 000 aded bira şişesine münhasır olmak 
üzere gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiye- • 
tin tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi ve îktısad, öümrük ve inhisarlar ve Maliye encü

menleri mazbataları (3/398) 

Başvekâlet 22 - X - 1937 
Kararlar 'müdürlüğü 

Sayı.: 6/3705 ' ' x, 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman çiftliği bira fabrikası tarafından* getirilecek 1 000 000 aded bira şişesine münhasır olmak 
üzere gümrük tarifesinin 494 A/ l pozisyonuna dahil şişelerin 100 kilosuna mevzu on sekiz lira güm
rük resmînin, 2967 sayılı kanunla müddeti uzatılan 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden, 
5,20 liraya indirilmesi îcra Vekilleri Heyetinin sureti sunulan 7 - X - 1937 tarihli kararnamesi ile 
kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanunun üçüncü maddesine göre keyfiyet Yüksek »Meclisin tasdikına arzolunur. 
Başvekil vekili 

J • C. Boyar 

Orman çiftliği bira fabrikası tarafından getirilecek 1 000 000 aded bira şişesine münhasır 
olmak üzere kabul edilen gümrük resmi tenzilâtının, fazla olarak gönderilen 18 463 aded 
şişe için de gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden 

keyfiyetin tasdikr haKkmda Başvekâlet tezkeresi (3/435) 

T.C. .' /"; ; ; "' : ' ' \ ' '.'. . 
Başvekâlet 16 - X - 1937 

Karartan'Müdürlüğü 
Sayı : 6/4430 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

20 - X - 1937 tarih ve 6/3705 sayılı tezkereye ektir : 
Orman çiftliği için getirtilecek 1 000 000 aded bira şişesine münhasır çlmak üzere kabul edilen güm

rük resmi tenzilâtının, fazla olarak gönderilen 18 463 aded şişe ilginç de, tatbiki 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyetinin sureti bağlı 9 - XII - 1937 tarihli kararnamesi 
ile onanmıştır. -

Mezkûr kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasdikına arzolunur. 
Başvekil 

(7. Boyar 

(S. Sayısı : 146) 
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Îktısad, encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Îktısad encümeni 

Esas No. 3/398 - 435 
Karar No. 11 

5 - I - 1938 

Yüksök Reisliğe 

Orman çifliği bira fabrikası tarafından geti
rilecek bir milyon on sekiz bin dört yüz altmış 
üç şişenin gümrük; resminin on sekiz liradan 
5,20 ye indirilmesi hakkında 2294 sayılı kanuna 
tevfikan İcra Vekilleri heyetince 7 -X-1937 ve 
9 - XI I -1937 tarihlerinde verilen iki kararın 
tasdikına aid Başvekâletten gönderilen 22-X-1937 
ve 16 - XI I - 1937 tarihli iki tezkere encümen i-
mtize havale edilmekle tedkik ve müzakere olundu. 

Müzakere esnasında verilen izahata ve kara
rın miıciıb sebeblerine nazaran memleketimizde 
mevcud eâm ve şişe fabrikası ancak inhisar ida
resinin ihtiyacı olan şişeleri yapabilecek bir kud
rette olduğundan Orman çiftliğinin şişe sipari
şini yerine getirememekte ve mezkûr çiftlik bu 
şişeleri hariçteki fabrikalarda yaptırmak mecbu
riyetinde kalmaktadır. Halbuki son neşredilen 
umumî idhalât rejimine aid kararnamede bu ve. 
emsali şişelere mevzu gümrük resmi 6,5 liradan 
18 liraya çıkarTİmıs olduğundan biranın maliyet 
fiatını çok yükseltmektedir.. Halbuki biracılık 

memleketimiz arpalarının sürümünde büyük bir 
rol öynıyacağı gibi inhisarın da mühim gelir' 
kaynaklarndan birini teşkil ettiğinden lüzumu 
olan bu şişelerin gümrük resmini bir defaya mah
sus olarak mutedil bir hadde indirmeği encüme
nimiz de iktisadî noktai nazardan -muvafık bul
muş ve bu maksadla tanzim ettiği maddei kanu-
niyeyi Uutmuî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunmağa karar vermiştir. 

îktısad En. Reisi 
izmir 

E. Köken 
Afyon K. 

Bern Türkeı 
Gfümüşane 
Edib Tör 

Samsun 
Ali Tunah 

Konya 

M. -M, 
- Giresun 
/ . Sabuncu 

Kâtib 

Gazi Anteb 
* B. Kuleli 

Eskişehir 
E. Sazak 

Zonguldak 
Esad Çaknıakkaya 

izmir 
Kâzım Okay Hindi Aksoy 

Seyhan '• 
E mm Nay man 

Ankara 
A. Ulus 

izmir 
B&nal Armıtt'i 

Giresun 
M. Kthr 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

G. ve 1. Encümeni 
Esas No. 3/398-435 

Karar No. 6 

10 - I - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Orman Çiftliği bira fabrikası tarafından ge-
ti rilecek bir milyon on sekiz bin dört yüz altmış üç 
şişenin gümrük resminin on sekiz liradan 5,20 ye 
indirilmesi hakkında 2294 sayılı kanuna tevfikan 
icra Vekilleri Heyetince 7 - X - 1937 ve 9 - X I I -
1937 tarihlerinde verilen iki kararın tasdikına aid 
Başvekâletten gönderilen 22 - X - 1937 ve 16-
XII - 1937 tarihli iki tezkere ve îktısad encümeni 
mazbatasr encümenimize havale edilmekle îktısad 
ve Gümrük ve inhisarlar vekâletleri mümessilleri 
hazır olduğu halde tedkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin mucib sebebleri ve tarifeye teta
buku tedkik edilerek Iktsad encümeninin tedvin 

ettiği kanun lâyihası encümenimizce aynen kabul 
edilmiştir. V" • 

Havalesi mucibince Maliye encümenine havale 
bııyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

ve I. E. Reisi 
Çorum 
1. Eker 
Aydöı 

N. Göktepe . 
Mardin 

A. Satana 
Yozgad 

E. Pekel 

M. M. 
istanbul 
Ş. TJraz 

Konya 
B. Morova , 

Seyhan' 
/ . Mete 
Sinob 

H. Orucoğlu 

..... Kâtib 
Balıkesir 
S. GÖkçül 

Kütahya 
ö. Ding 
Trabzon 

D. Eyiboğlu 
Kocaeli 
A. Dikmen 
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rMialiye enetin 

TB.M. M. 
Mâliye encümeni 

Esas Wo, 3/398, 435 
Karar No. 20 

Yüksek 

Orman çiftliği bjra fabrikası için getirile
cek bir milyon on sekiz bin dört yüz altmış üç 
şişenin gümrük resminin İS liradan 5,20 ye 
indirilmesi hakkında 2294 sayılı kanunun ver
diği salâhiyete tevfikan îcra Tekilleri Heyetin
ce 7 - X-1937 ve 9 -XI I -1937 tarihlerinde ve
rilen iki kararın tasdiki hakkında Başvekâlet
ten gelen 22 - XI -1937 ve 16 - XII -1937 tarihli 
iki teskere îktısad ve Gümrük ve inhisarlar en
cümenleri mazbataları! e birlikte encümenimize 
verilmekle tedkik-.v* mütalea olundu: 

Encümenimiz, Hükümetçe deraıeyan edilen 
esbabı mttcibeye ve îfetısad encümeninin müta
lea sın», »iştirakle îcra Tekilleri Heyetine* ittihaz 
olunan-bu kararı jşayam-kabul görmüftür. 

î t e lSAİD ENCÜJMÎENÎNtN TE&IitFÎ 

Ornvfin çiftliği tarafından ithal edilen ve güm
rük tarifesinin 494 A\/l pozisyonuyla dahil 
1 018 463 aded bira şişesine aid resmin indiril
mesi hakkında İcra Vekilleri Heyetince verilen 

iki kararın tasdikına aid hanım lâyihası 

MADDE 1 — Orman çiftliği tarafından geti
rilen umumî gümrük idhalât tarifesinin 494 A / l 
pozisyonuna dahil bir milyon on sekiz bin dört 
yüK altmış üç aded bira şişelerinin gümrük res-
minin 18 liradan 5,20 ye indirilmesi hakkmda 
tera f Vekileri Heyetince 7 - X - 1Ö37 ve 

-9 • 3İIÎ - İMT taritetefhıde veriten iki karar tas
dik oltmmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

-İffADDE 3 — Bu kanunun hüküntlerirı. .c. 
raasaplcfsa Vekilleri »memurdur. 

ini mazbatası 

10-IH-1938 

Reisliğe 

Yalnız, tasdik edilen bu kararın kanuna bağ
lı bulunmasını lüzumlu görerek bu hususta îk-
tısad encümenince hazırlanmış olan lâyihanın 
birinci maddesine (bağlı) kelimesini ilâveyi fay
dalı bulmuştur. 

Diğer maddeler aynen-kabul olunmuştur. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. En. Rs. M. M. Kâtib 

Bayazıd Çankırı Yozgad 
ihsan Tav M. Önsay E. Dr aman 
Diyarbakır îstanbul îzmir 

H. öniz Y. Yazıcı Kâmil Dursun 
(TÜmüşane Manisa 

Ş. Öndersev T ahir Hitit 

MIALÎYE ENOÜM^NlNtN BEĞtŞTÎBÎŞt 

Orman çiftliği için idhal edilen ve güm
rük tarifesinin 494 A\/l pozisyonuna dahil 
1 0J8 463 aded bira şişesine aid resmin ind'nl-
inesi hakkında îcra Vekilleri ir ey etince verilen 

iki kamrın tasdikına aid • kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orman çiftliği için geti
rilen umumî gümrük idhalât tarifesinin 494 A / l 
pozisyonuna dahil bir milyon on sekiz bin dört 
yüz altmış üç aded bira şişelerinin gümrük res
minin 18 liradan 5,20 ye indirilmesi hakkında 
îcra Vekileri Heyetince 7 - X - 1937 ve 
9 - XII -1$37 tarilüeriJîde verilen bağlı ikûka-
rar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. . 

MADDE 3 -*- .Aynen kabul edilmiştir. . 
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Hariçten idhal edilecek şekerin gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden in
dirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda Başvekâlet tezkeresi ve İktısad* Gümrük ve İnhisarlar ve 

Maliye encümenleri mazbataları (3/437) 

T.C. 
Başvekâlet 20-XII-1937 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/4501 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hariçten idhal edilecek şekerlerin gümrük resminin indirilmesi hakkındaki kararm meriyete ko
nulması, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyetince 13 - XI I -1937 ta
rihinde takarrür etmiş ve buna aid kararname ile ilişiği kararın suretleri sunulmuştur. 

Yukarıda yazılı kanun hükümlerine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasviblerine arzolunur. 
Başvekil 
C. Bayar 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni • • • 11-I-1938 
Esas No. 3/437 " . 

Karar No. 17 
Yükesk Reisliğe • 

Hariçten idhal edilecek şekerlerin gümrük 
resminin indirilmesi hakkında 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri 
Heyetince 13 - XII -1937 tarihinde verilen kara
rm tasdikına aid Başvekâletten gönderilen tez
kere encümenimize havale edilmekle tedkik ve 
müzakere olundu: 

Verilen izahata göre şeker fiatının indiril
mesi neticesi olarak memleketimizdeki şeker 
istihlâki geçen senelere nazaran yüzde elliden 
fazla artmış olub buna mukabil mevcud fabrika
larımızın istihsali bu ihtiyacı karşılayamamıştır. 
Noksan istihsalde geçen sene pancar mıntakala-
rındaki kuraklığın da tesiri olmakla beraber 
yapılan uzun tedkîkat mevcud dört şeker fabri
kamızın normal imal kudretinin de memleket 
ihtiyacını tamamen karşılayamayacağını göster
mektedir. Bunun için doğu bölgemizde münasib 
görülecek bir yerde yeni bir fabrika yapmak için 
Hükümetçe tedkikat yaptırılmakta ise de bu te-
şebüsün tahakkuku oldukça uzun bir zamana 
tevakkuf ettiğinden aradaki ihtiyaç boşluğunu 
doldurmak için ara sıra hariçten şeker getirmek 

mecburiyeti hâsıl olmaktadır. 
Yapılan hesablara göre kısmen de stok yap

mak üzere hariçten elli bin ton kadar şeker ge
tirmek mecburiyeti olub her ne kadar hariç şe
ker fiatlarında geçen senelere nazaran büyük 
bir fark yok ise de tediye şartlarının takas gibi 
arzettiği bazı müşkülât ve nakliye ücretlerile 
sigorta primlerinin artması neticesi tediye olu
nacak gümrük resmile beraber şekerin baliğ ola
cağı kıymet dahilde tesbit edilen satış fiatını 
geçeceğinden aradaki fiat farkının gümrük res
minden indirilmesi suretile tevazün temini Hü
kümetçe zarurî görülmüş ve 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden sureti merbut 
kararname tanzim ve kabul edilmiştir. 

Yapılan incelemelere göre îktısad vekâletin
ce bu hususta varılan netice Maliye vekâletinin 
tedkikatile de teeyyüd ettiğinden memleketteki 
şeker istihlâkâtını tazyik etmemek için yukarı
da arz ve izah edilen sebeblere dayanarak güm
rük resminin indirilmesi lüzumunu encümenimiz
de muvafık bulmuş ve tanzim ettiği bağlı ka
nunu Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze-

( S. Sayısı : 146 ) 
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re Yüksek Reisliğe sunmağa karar vermiştir. Konya Konya Samsun 
Ik. E. Reisi M. M. Kâtib H. Dikmen Kâzım Okay Ali Tunah 

izmir Giresun Niğde Ankara Sinob Maraş 
R. Köken 1. Sabuncu Dr. R. F. T alay. A. Ulus Y. Kemal Tengirşenk K. Kusun 
Afyon K. Afyon K. Seyhan Eskişehir Kocaeli 

Berç Türker İzzet Akasman Esma Nayman Emin Sazak î. Dıblan 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
G. ve 1. Encümeni 12 -1 - 1938 

Esas No. 3/437 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Hariçten iÜhal edilecek şekerlerin gümrük res
minin indirilmesi hakkında 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heye
tince 13 - XII - 1937 tarihinde verilen kararın 
tasdikına aid Başvekâletten gönderilen tezkere ve 
Iktısad encümeni mazbatası Iktısad ve Gümrük 
inhisarlar vekâletleri mümessilleri hazır olduğu 
halde tedkik ve müzakere olundu. 

Encümenimizce usul ve tarifeye mutabık ol
duğu .anlaşılan Iktısad encümeninin tanzim ettiği 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiş olmakla Yük-

Hariçten idhal edilecek şekerlerin gümrük res
minin tenziline dair olub icra Vekilleri Heyetin
ce 13 - XII - 1937 tarihinde onaylanan ve Yük
sek Reisliğe 20 - XII - 1937 tarihli ve 6/4501 nu
maralı Başvekâlet tezkeresile sunulmuş olan ka
rar, bu husustaki Iktısad ve Gümrük ve inhisar
lar encümenlerinin mazbatalarile birlikte encüme
nimize havale buyurulduğundan, Maliye, Iktısad 
ve Gümrük ve inhisarlar vekâletlerinin mümessil
leri hazır olduğu halde okundu ve müzakere 
edildi. 

sek. Reisliğe sunuldu. 

G. ve I. E. Reisi M. M. Kâtib 
•Çorum istanbul Balıkesir 
/. Eker Ş. JJraz S. Gökçül 
Aydın Bolu Konya 

AT. Göktcpe Dr. E. C. Suda B. Morova 
Kütahya Seyhan Sinob 
ö. Dinç 1. Mete II. Orucoğlu 

Yozgad Kocaeli 
E. Pekel A. Dikmen 

Şifahen verilen izahattan anlaşıldığına göre 
şeker fiatlannın tenzili üzerine senevi istihlâk edi
len mikdar 80 000 tona vardığı halde geçen sene 
havaların pancar mahsulü için gayri müsaid git
mesinden dolayı memleket dahilinde istihsal edi
len şeker ihtiyâca tekabül edememiş ve diğer. 
taraftan 2785 ve 3101 numaralı kanunlar hük
münce elde bulundurulacak istoklarm haddi ki-
fayeye çıkardması dahi lüzumlu görülmüş oldu
ğundan îcra Vekilleri Heyetince işbu kararm it
tihazına lüzum hâsıl olmuştur, 

Maliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Maliye encümeni 10 - III - 1938 
Esas No. 3/437 
Karar No. 21 

Yüksek Reisliğe 

XS. Sayısı: 146) 
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Keyfiyeti tedkik eden encümenimiz zikredilen 

esbabı mucibeye ve 2294 numaralı kanunun ver
diği salâhiyete binaen mezkûr kararı şayanı ka
bul görmüştür. 

Şu kadar ki encümenimiz îcra Vekilleri Heye
tince hazırlanmış olan bu kararnamenin kanuna 
rabtını lüzumlu görerek îktısad encümenince bu 
hususta hazırlanan kanun lâyihasınm birinci mad
desine (bağlı) kelimesini ilâve etmiştir. 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Şekerden alınacak gümrük resminin indirilmesi 
hakkında 2294 numaralı kanuna tevfikan 
13 - XII - 1937 tarihinde İcra Vekilleri Heye

tince verilen kararın tasdikına dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1 haziran 1938 tarihine kadar 
idhal olunacak şekerlerden küp şeker gümrük 
resminin 13,5 ve kıristal şeker gümrük resminin 
de 11,5 kuruşa indirilmesi hakkmda îcra Vekil
leri Heyetince 13 - XII - 1937 tarihinde verilen 
karar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

2294 sayılı kanunla verilen salâhiyete istina
den memlekete idhal edilen muhtelif maddelere 
aid gümrük resimlerinin tadili yolunda İcra Ve
killeri Heyetince ittihaz edilmiş olan kararların 
Büyük Millet Meclisince tasdik edilmek üzere ar-
zedildiğine dair Başvekâletin 8 aded tezkeresi alâ-

Diğer maddeler aynen kabul olunmuştur. 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Bayazıd Çankırı Yozgad 

İhsan Tav M. önsay E. Draman 
İstanbul Gümüşane İzmir 
T. Yazıcı • Ş. öndersev Kâmil Dursun 
Manisa Diyarbakır 

Tahir Hitit H. öniz 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎRİŞİ 

Şekerden alınacak gümrük resminin indirilmesi 
hakkında 2294 numaralı kanuna tevfikan 
13 - XII - 1937 tarihinde îcra Vekilleri Heye

tince verilen kararın tasdikına dair ]canun 
lâyihası 

MADDE 1 — 1 haziran 1938 tarihine kadar 
idhal olunacak şekerlerden küp şeker gümrük 
resminin 13,5 ve kıristal şeker gümrük resminin 
de 11,5 kuruşa indirilmesi hakkmda îcra. Vekil
leri Heyetince 13 - XII - 1937 tarihinde verilen 
bağlı karar tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

kadar encümenlerin mazbatalarile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla Maliye vekili Fuad 
Ağralı ile alâkadar vekâletlerin salâhiyettar me
murları hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu: 

Yapılan tedkikat neticesinde 2294 sayılı ka-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 97 * 11 - IV - 1938 

Esas No. 3/339,363,366,370, 
397,398,435,437 

Karar No. 97 
Yüksek Reisliğe 
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nunun birinci maddesilo verilen salâhiyete istina
den Hükümetçe bazı eşyaya aid gümrük resimle
rinde yapdan tadilâtın Hükümetçe verilen iza
hata göre aşağıda yazdı sebeblerden ileri gel
mekte olduğu anlaşılmıştır. 

I — Kâğıd fabrikamız memleket ihtiyacının 
hâlen aneak % ellisini temin etmekte ve müteba
kisi hariçten tedarik olunmaktadır. Yazı kâğıd-
ları ihtiyacı dahilî istihsalât ile karşılanmakta ol
duğundan buna aid gümrük resmi haddi aslisine 
irca edilmiş ve mekteb kitablarile gazete ve mec
muaların tabında kullanılan kâğıdlarm bir müd
det daha hariçten idhali zarurî bulunduğundan 
dünya kâğıd piyasalarının fiatlı bulunması sebe-
bile de bunlara aid gümrük resmi tenzil olun
muştur. 

I I —• Beynelmilel sergileri teşvik maksadile 
Ankarada açılan ve kömür yakan vesaite aid bu
lunan sergide teşhir edilmek üzere getirilen eşya
dan reklâm maksadile getirilib bedava tevzi olu
nan kısımlarına aid gümrük resmi tenzil edilmiş
tir. 

III — Küp şeker ambalajında -kullanılan ke
restenin kuru ve kokusunu vermez cinsten,,olması 
ve bu şartları haiz olmıyanların şeker evsafını 
bozmakta olduğu gibi sıkletleri itibarile de nak
liyeyi çoğaltmak suretile maliyete tesir yaptığı 
ve bunların henüz memleket dahilinde tedariki 
mümkün olmadığı cihetle bir kısım kerestenin ha
riçten idhaline ve şeker maliyetine tesir etmemesi 
için de gümrük resminin tenziline zaruret hâsıl 
olmuştur. 

Ambalajlrk kereste işile Hükümetin ciddî bir 
surette iştigal ettiği, bunun için bir hal sureti 
düşünüldüğü de ayrıca alman izahattan anlaşıl
mıştır. 

IV — Matbuat umum müdürlüğü tarafından 
memleketimizin âbidelerini ve güzelliklerini fo
toğrafla tanıtmak maksadile tertib edilerek Al-

manyada bastırılan on bin albümden (5000) i mem
leket dahiline getirilmiştir. Aslında ticaret kastı 
olmadığı için bunların gümrük resini tenzil edil
miştir. 

V — Bomonti bira fabrikasının kapanmış ol
ması ve Orman çiftliği bira fabrikası elinde ise 
ihtiyacı karşılayacak mikdarda şişe bulunmaması 
hem bu fabrikayı müşkil vaziyete sokmuş hem de 
bira piyasasını tazyik etmiştir. Her ne kadar bu 
şişelerin dahilde tedariki mümkün isede âcil va-

' . (S. Sayı 

ziyeti karşılayabilmek için bir defaya mahsus 
olmak üzere hariçten bir mikdar şişe idhaline 
zaruret hâsıl olmuştur. Genel idhalât rejimi ile 
şişenin gümrük resmi yüz kiloda 18 liraya çıka
rılmış olduğundan hariçten getirilecek şişelerin 
yüksek fiata mal edilmesi esasen bir Devlet mü
essesesi olan fabrikanın zararını mucib olacağn-
dan 18 liraya çıkardan gümrük resminin 5,20 
kuruşa indirilmesine karar verilmiştir. 

VI — Normal kapasitesi 65 000 tondan' ibaret o-
lan şeker fabrikaları 1937 senesinde bu mikdar is
tihsal yapmak üzere ayarlandığı halde pancar zira-
atinin kuraklık hasebile bu randmana kifayet 
edecek mahsul vermemesi yüzünden ancak 51 000 
ton şeker istihsal olunabilmiştir. Diğer taraftan 
şekerin ucuzlatılması neticesi olarak şeker istih-
lâkâtı senede 93 000 tona varmış olduğundan is
tihsal ile istihlâk arasındaki açığı karşılamak üze
re elli bin ton şekerin hariçten idhaline zaruret 
hâsd olmuştur. Şekerin kliringli memleketlerden 
mubayaası zarurî bulunmakla bu memleketlerden 
idhal edilecek şekerin maliyet fiatı dahil satış fi-
atının fevkinde olduğundan idhalâtın mümkün 
olmıyacağı anlaşılmış ve bu sebeble gümrük re
simlerinden bir mikdar tenzilât icra edilmiştir. 
Bu suretle gümrük resmi indirilen şekerin idhal 
hakkı Ziraat bankasına verilerek bir elden ve bir 
Devlet müessesesi tarafından bu işin idaresi te
min edilmiştir. 

Encümenin yaptığı tedkikler neticesinde şeker 
istihsalinin normalin dununa düşmesinde kurak
lıkla beraber köylünün pancar ziraatine oları rağ
betinin azalmış olmasının da mühim bir âmil ol
duğu görülmüş, buna sebeb olarak da pancar 
fiatlarmın otuz para olması gösterilmiştir. Şeker 
şirketi de bu vaziyeti derpiş ederek köylüyü bu 
ziraate cezbedebilmek için fiatlarm kırk para 
ya çıkarılması hususunda müracaatta bulunduğu 
da verilen izahattan anlaşılmıştır. Binaenaleyh 
şeker fiatlarmı yükseltmemek şartile pancar fia-
tının kırk paraya çıkarılması için icab eden ted
birlerin alınmasını encümenimiz de lüzumlu gör
müş ve bunu Hükümetten temenniye karar ver
miştir. 

Yukarıda izah edilen sebeblere binaen bu altı 
maddeye aid sekiz kıta kararnamenin tasdiki en-
cümenimizce de kabu ledilerek bunlara aid tezke
reler birleştirilmiş ve bu suretle yeniden hazır
lanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 
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konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur, 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mukerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâtiib 

Balıkesir Diyarbakır 
E. Adakan R. Bekit 

İstanbul 
F. öymen 
Gazi Anteb 

A. H. Ayerdem 
Gümüşane 

D. Sakarya 
izmir 

H. Çakır 

Kayseri 
İV. Kerven 

T. Türkoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 
8. îçöz 

Kayseri 
F. Baysal 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Seyhan 
İV. Eldeniz 
Trabzon 

Svrrı Day 

Kırklareli 
Ş. ödül 
Mardin 
R. Erten 

Sivas 
R. Basara 

Tokad 
8. Genca 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLlFÎ 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında 
Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdikına 

dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesi ile verilen salâhiyete istinaden : 

A) Gazetelerin ve Maarif vekâleti tarafın
dan resmî kitab listesine idhal edilen mekteb 
kitablarmm basılmasına mahsus kâğıdlar ile 
diğer nevi kâğıdlann, 

B) Kömür yakan vesait beynelmilel sergisi 
münasebetile getirilen eşyanm, 

C) Küb şeker ambalajında kullanılmak üze
re Türkiye şeker fabrikaları anonim şirketi ta
rafından idhal edilen kerestelerin, 

D) Matbuat umum müdürlüğü tarafından 
Almanyada bastırılan (Fotoğraflı Türkiye) adlr 
albümden memleket dahilinde tevzi edilmek üze-
üzere getirlecek 5 000 adedinin, 

E) Orman çiftliği bira fabrikası için bir de
faya mahsus olmak üzere getirilecek bira şişele
rinin, 

F) Hariçten idhal edilecek şekerlerin. 
Gümrük resimleri hakkında İcra Vekilleri 

Heyetince 16-11-1937, 12-IV-1937, 19-IV-1937, 
3-V-1937, 20-IX-1937, 7-K-1937, 9-XII-1937, 
13-XII-1937 tarihlerinde kabul edilmiş olan bağlı 
8 kıta kararname tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Başvekâlet 
Kararlar müdürlüğü 

2/6050 sayı ve 16 - II -1937 tarihli kararnamesi sureti 

Gümrük tarifesinin 328 A numarasına dahil olub gazete ve mecmualarla mekteb kitablarmın 
basılmasında kullanılan kâğıdların ıgümrük resmi hakkında Iktısad, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye. 
vekiliklerinden yazılan tezkereler İcra Vekilleri Heyetince 16 - II - 1937 tarihinde tedkik ve mütalea 
edilerek yeniden hazırlanan ilişik kararın, 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden, meri
yete konulması onanmıştır. 

Karar 

1 — Yalnız gazete tabmda kullanılmak üzere ve bundan başka bir maksad için kullanılmamak 
şartile yekdiğerinden beşer santim fasılalarla muvazi fligram çizgilerini havi olan ve bu kararın 
neşri tarihinde gazetelerin basılmasında kullanılan gümrük tarife listesinin 328 A numarasına 
dahil âdi matbaa kâğıdları üzerine mevzu gümrük resmi 100 kilosunda 1000 kuruş olmak üzere 
tesbit edilmiştir. 

2 — Gümrük tarife numarasının 328 A pozisyonuna giren diğer nevi kağıdlar üzerine mevzu 
gümrük resmi tarifede yazılı tam had olan 100 kilosunda 900 kuruşa iblâğ edilmiştir. 

3 — Bu kararın neşri tarihinden itibaren on gün içinde hariçteki fabrikanın siparişi kabui 
edildiğine dair vesaiki Iktısad vekâletine ibraz eden gazete ve mecmua idarelerinin bizzat getirdik
leri biriıici maddede yazılı cinslerden rolo halindeki fligramsrz kağıdlar dahi bu karar hükmünden 
istifade eder. 

4 — Bu karar neşri tarihinden 40 gün sonra mevkii meriyete girer. Ancak birinci ve üçüncü 
maddelerlerde yazılı gazete ve mecmua kâğıdları hakkında bu karar hükmü neşri tarihinden mute
ber olur. 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayt: 2/6374 

Kararname sureti 

Maarif vekâleti tarafındon kabul edilerek resmî kitab listesine dahil olan mekteb kitabları tabına 
mahsus ve gümrük tarifesinin (328 A ve B) numaralarına giren kâğıdların tarife resminin indirilme
sini teminen hazırlanan ve îktısad vekilliğinin 7 - IV -1937 tarih ve 4345/16126 sayılı tezkeresile gön
derilen ilişik karar icra Vekilleri Heyetince 12 - IV -1937 tarihinde tedkik ve mütalea edilerek 2294 
sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden, meriyete konulması onanmıştır. 

12-IV-1937 
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T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 

1) Maarif vekâleti tarafından kabul ve resmî kitab listesine idhal edilen mekteb kitablarının 
basımına hasredilmek ve Sümerbank tarafından getirtilmiş olmak şartile üzerlerinde beşer santimetre 
ara ile birbirine muvazi fligram çizgileri havi ve gümrük tarife kanununun 328 A ve B pozis
yonlarına dahil matbaa kâğıdlarmın tarife resmi 100 kuruşa indirilmiştir. 

2) Bu karar neşri tarihinden, inşa halindeki ikinci kâğıd fabrikasının işlemeğe başladığı Hükü
metçe ilân edilecek tarihe kadar muteberdir. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Karar No. 2/6415 

Kararname 

Kömür yakan vesait beynelmilel sergisinde teşhir edilmek üzere getirilen eşyaya müteallik olub 
üzerlerinde firma damgalan bulunan ebonit, deri ve maden aksamı gibi muhtelif maddelerden mamul 
ve muhtelif pozisyonlara giren ve her firma tarafından sanatlarına göre hazırlanmış olan hediyelik 
ve parasız dağıtılacak eşyaya aid gümrük resimlerinin, 2294 sayılı kanunun birinci maddesile verilen 
salâhiyete istinaden, % 90 nisbetinde indirilmesi; tktısad vekilliğinin 26-11-1937, 8-IV-1937 tarih ve 
9240, 116/16496 sayılı tezkeresile ve Maliye vekilliğinin 23-III-1937narih ve 23279/7213 sayılı müta-
leanamesi üzerine icra Vekilleri Heyetince 19 - IV -1937 tarihinde onanmıştır. 

19 - IV - 1937 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Karar No. 2/6500 

Kararname 

Küp şeker ambalajında kullanılmak üzere dışarıdan sandıklık kereste getirilmesine zaruret hâsıl 
olduğu cihetle bu yüzden şeker fiatlarının yükselmesine mâni olmak için, 2294 sayılı kanunun 1 nci 
maddesinin verdiği salâhiyete istinaden ve bu kararnamenin neşri tarihinden muteber olmak üzere 
Türkiye şeker fabrikaları Anonim Şirketi tarafından hariçten idhal edilen gümrük tarife listesinin 
(284 D 3) numarasında yazılı keresteler üzerine mevzu gümrük resminden 100 kilosunda 25 kuruş 
ve (284 D 4) numarasında yazılı keresteler üzerine mevzu gümrük resminin de 100 kilosunda 50 kuruş 
olarak tesbiti; îktısad vekilliğinin 30 - IV - 1937 tarih ve 5925/20645 sayılı tezkeresi üzerine icra 
Vekilleri Heyetince 3 - V - 1937 tarihinde onanmıştır. 

3 - V - 1937 

- 2 3 -

Karar 
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T. C. 

, Başvekâlet 
Kararlar müdürlüğü 
Karar sayısı: 2/7420 

Kararname 

Dahiliye vekilliğinden yazılan 13 - VII I - 1937 tarih ve 5376/34 sayılı tezkerede; memleketimizi 
harice tanıtmak maksadile Matbuat umum müdürlüğü tarafından Almanyada bastırılan (Fotoğrafla 
Türkiye) adlı albümden hariçte tevzi edildikten sonra kalan ve memleket dahilinde tevzi edilmek 
üzere getirtilecek olan 5 000 adedi için gümrük ve saire resmi olarak 54 000 lira tediyesi ieabetmek-
te isede bu paranın matbuat idaresince tediyesine imkân olmadığından memleket içinde parasız ola
rak dağıtılacak olan bu eserin gümrük resminin, 2294 sayılı kanunun birinci maddesi hükmüne gö
re yüzde bire indirilmesi istenilmiş ve Maliye vekilliğinden yazılan 15 - IX - 1937 tarih ve 
32279/27052 sayılı mütaleanamede; bahsi geçen albümlerin gümrük resimlerinin asgarî had üzerinden 
almması muvafık olacağı bildirilmiştir. 

Bu iş îcra Vekilleri heyetince 20 - IX - 1937 tarihinde görüşülerek; bahsi geçen albümlere 
aid gümrük resminin 2967 sayılı kanunla müddeti uzatılmış olan 2294 sayılı kanunun birinci mad
desine göre yüzde bire indirilmesi onanmıştır. 

2 0 - I X - 1 9 3 7 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 2/7474 

Kararname 

tktısad vekâletinden yazılan 8 - VIII -1937 tarih ve 10415 sayılı tezkerede; Orman çiftliği bira 
fabrikasının ihtiyacı olan 1,000,000 aded 50 santilitrelik bira şişelerinin imali için Paşabahçe şişe ve 
cam fabrikasına verilen siparişin, İnhisar idaresinin günlük sipariş mikdarını 50 - 60 bin şişeye 
çıkarması hasebile mezkûr fabrikaca reddedildiği ve 2/7005 sayılı genel idhalât rejimi kararname-
sile bu nevi eşyaya mevzu gümrük resminin 6,5 liradan 18 liraya yükseltilmesi dolayısile hariçten 
idhali de çok zorlaşmış olduğu cihetle 2294 sayılı kanunun birinci maddesine istinaden, Orman çift
liği bira fabrikası tarafından getirtilecek 1,000,000 aded bira şişesine münhasır kalmak üzere güm
rük tarifesinin 494 A / l pozisyonuna dahil şişeleremevzu 100 kiloda 18 lira gümrük resminin 5,20 li
raya indirilmesi için bir karar ittihazı istenilmiş ve Maliye vekilliğinden yazılan 6 - X -1937 tarih 
ve 23279/29540 sayılı mütaleanamede; gösterilen sebeblere nazaran 1,000,000 aded bira şişesine 
münhasır kalmak üzere 494 A / l pozisyonuna dahil şişelerin 100 kilosuna mevzu 18 lira gümrük 
resminin teklif veçhile 5,20 liraya indirilmesi muvafık olacağı bildirilmiştir. 

Bu iş îcra Vekilleri Heyetinin 7 - X -1937 toplantısında görüşülerek; Orman çiftliği bira fabri
kasına lüzumu olan ve Paşabahçe şişe ve cam fabrikasından temin edilemediği anlaşılan 1.000.000 
aded 50 santilitrelik bira şişelerine münhasır olmak üzere gümrük tarifesinin 494 A / l pozisyonuna 
dahil şişelerin 100 kilosuna mevzu 18 lira gümrük resminin, 2967 sayılı kanunla müddeti uzatılan 
2294 sayılı kanunun birinci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden, 5,20 liraya indirilmesi onan
mıştır. 7 -X-1937 
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T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Karar No. 2/7797 

Kararname 

7 - X - 1937 tarih ve 2/7474 sayılı kararnameye ektir: 
Tenzilâtlı olarak memlekete sokulması kabul edilen Orman çiftliği bira fabrikasına aid 1 000 000 

aded şişeden fazla olarak gönderilen 18 463 şişenin de bir defaya mahsus olmak üzere ayni tenzilâtla 
idhali; Îktısad vekilliğinin 16 - XI - 1937 tarih ve 13636/53730 sayılı teklifi ve Maliye vekilliğinin 
1 - XII - 1937 tarih ve 53369 sayılı mütaleanamesi üzerine 2294 saydı kanunun birinci maddesinin 
verdiği salâhiyete istinaden İcra Vekilleri Heyetince 9 - XII - 1937 tarihinde onanmıştır. 

9 - XI I - 1937 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Karar sayısı: 2/7824 

Kararname 

Hariçten idhal edilecek şekerlerin gümrük resmi hakkında hazırlanan ilişik kararın 2294 sayılı 
kanunun verdiği salâhiyete istinaden meriyete konulması ; îktısad vekilliğinin' 
10 - XI I - 1937 tarih ve 14282 sayılı teklifi ve Maliye vekilliğinin 13 - XII - 1937 tarih ve 
23279/36315 sayılı mütaleanamesi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 13 - XII - 1937 tarihinde onan 
mistir 

T. G. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 

Karar 

1 — Ticaret mukavelesi veya modüs vivendi aktetmeyen devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak 
idhalâta memnuiyetler veya tahdid veya talcyidler tatbikına dair olan 1873 numaralı kanuna müzeyyel 
2294 «ayılı kanunun birinci maddesinin verdiği salâhiyete istinaden, şeker istihlâk ve gümrük resim
leri hakkındaki 2785 numaralı kanunun ikinci maddesile tesbit. edilmiş bulunan 15 kuruş gümrük resmi 
1938 senesi haziranına kadar idhal olunacak şekerlerden küp şeker için 13, 5 ve kristal şeker için 11, 5 
kuruşa indirilmiştir. 

2 — 1936 malî senesine mahsuben sipariş edilen ve böyle olduğu Îktısad ve Maliye vekilliklerince 
yapılacak tedkik neticesinde tesbit edilecek olan şekerler yukarıdaki fıkra hükmünden istisna edil
miştir. 
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Türk gaiffnrâbaHdiftefine tahsis frfrfenıma,tterın ırefgfteri 
hakkında kanun layihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 

encömenterr mazbataları tty8€3) 

T. C. 
BaşvekâM ' 1-VI - 1937 

^Kararlar müdürlüğü 
"Sayı: 6fl9WW 

BüytB^Millet Meclisi Yüksek IfoislSğîiıe. 

Tmsk gayrimübadiilerine tahsis-edilen- malların vergileri hakkında. Maliye veMU^ince hazırlanan 
v c İ e r a Vekilleri heyrefekıce 31 - V - l'937i tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan. kanun. lâyi
hası esbabı mucibesdle birlikte suıuılmuştur. 

Başvekil 
t. tnönil 

, Mucib sebebler 

Gayriımübadillere tahsis edilen malların birikmiş vergilerini müşterilerinin ödemeğe mecbur olma
sı, bu malların satışını durdurmakta ve bir en ev/el intacı matlub gayrimübadil istihkaklaıium tas
fiyesini geciktirmektedir. Türkiyedeki hak sa'ıiblerine verilmek üzere Devlete intikal eden bu 
malların eski sahiblerinden. verginin5 aranmasına imkân bulunmadığına göre, gayrimübadil malları
nın satışını tesri ve temin için, bu malların tahakkuk etmiş vergilerile müşterilerine teslimine kadar 
tahakkuk edecek mikdannın aranmaması zarurî görülmüş ve bağlı lâyiha bu maksadla tanzim'edil
miştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 7 -VI -1937 

Karar No. 27 
EsasNo. 1/863 

Yüksek Başkanlığa 

Türk gayTİıriübadillerinetahsis edilen malların 
vergileri' hakkmda Maliye vekilliğince1 hazırlanan 
ve ibra Vekilleri' 'Beyetinee Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabr mueibe-
sile birlikte gönderildiğini-bildiren Başvekâletin 
1 haziran 198T tarih ve 6/1Ö48 sayılı tezkeresi Da
hiliye vekâleti siaysî-müsteşarının da hazır bulun
duğu 7 - VI -1937 deki toplantımızda okundu ve 
iş konuşuldu : 

Gayrimübadillere tahsis edilen maüarîn> birik
miş. vergilerini, müşterilerinin ödemeğe mecbur 
olmusı, bu maU^rm satışını durdurnıAta ve bir 
anı ev'velüntacımatlub olan gayrimübadil istih-
kaMarmın tesviyesini geciktirmekte olduğu ve 
Türkiyedeki hak sahihlerine verilmek üzere Dev
let» intikal eden bu malların eski sahiblerinden 
verginin aranmasına imkân bulunmadığına göre, # 

gayrimübaçüllere tahsis edilmiş buluan mâÜarro 



5 — 
satışını tesiri ve, temin için, bu mall.arnı müşteri
ye Wslitnine kada'r tali^akkuk etmiş veya edecek 
vergilerinin aranmaması zarurî görüldüğü mueib 
sebebler mazbatasının mütaleasmdan -.anlaşılmak
ladır. 

Encümenimiz dermeyari olunan sebebleri ye
rinde bulmakla beraber mahallî idarelere ,terk-, 
edilmiş olan bu vergiler bakayasından mezkûr 
idarelerin mahrum edilmesine mukabil bu mal
ların gelirlerini şimdiye kadar tahsil etmiş olan 
Hazinenin mahallî idarelere tavizatta bulunmasını 
şayanı arzu görmüştür. 

GUyrimülbadillere tahsis edilmiş olan- malların 
satışını durduran en mühim sebeblerden biri de 
başka sebeb ye tesirlerle kıymeti çıok düşkün olan. 
gayrimüfoadil bonolarile alman mallardan - satış 
nakidle yapılmış gibi - nakid olarak tapu harcı 

, aranmazdır. Bu hal bonoların gittikçe kıymetten 
düşmesine sebeb olmakta ve malların müşterileri
ni ürkütmektedir. 

Bir an evvel intaç ve tasfiye edilmesi zamanı 
gelmiş olan bu meselenin halli hususunda bu ka
nunla mahallî idarelere tahmil olunan fedakârlığa 
benzer fedakârların Hazinece de ihtiyarini zarurî 

gören encümenimiz Maliye vekâletinin tedkika ve 
nisîbete müstenid teklifine intizar eder. 

Acele bir ihtiyacı karkşılamış olmak için lâyi
hanın aynen kabulüne karar verilmiştir. ' 

Ulu Heyete arzolunmak üzere Yüksek Baş
kanlığa takdim olunur. 

Dahiliye E. Reisi Reis V. M. M. 
Tekirdağ Tekirdağ Çanakkale 

Faik öztrak Ş. Yaşın 
Kâtilb 
Mardin Afyon K. Antalya 

Edil T ör t. U. Aykurt R. Kaplan 
Burdur Bursa Çanakkale 

H. Onaran F. Güvendiren H. Ergeneli 
Çoruh Çorum Erzurum 

A tıf Tüzün Kemal Alpşar Zeki Soy demir 
Erzurum Kars Kütahya 
N. Elgün E. özoğuz M. Somer 
Malatya Samsun Sivas 

Emrullahh Barkan M. Ali Yürüker Mitat Ş. Bleâa 
Sivas Tokad Tokad 

8. Görkey Galib Pekel Hurrem Ergvn 
Urfa Zonguldak 

T . -Dinçsoy Rifat Vardar 

T.Iİ. M. M. 
e encümeni 

Maliye encümeni mazbatası 

Esas No. 1/863 
Karâr No. 23 

Yüksek Reisliğe 

31 - III -1938 

Türk gayrimübadillerine tahsis 'edilen mal
ların vergileri hakkında Maliye vekâletince ha
zırlanan, ve îcra Vekilleri Heyetinin 31 mayıs 
1937 toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaş-
tırılıb Başvekâletin 1 haziran 1937 ratrihli ve 
6/1948 sayılı tezkeresile gönderilen kanun lâyi
hası ve Dahiliye encümeninin bu babdâki maz
batası encümenimize havale buyurulmuş olmak
la Maliye vekili-'namına'Millî emlâk müdürü ha
zır olduğu halde okundu ve müzakere edildi: 

.'. . Bu husustaki mucib sebebler lâyihasına ve 
Hükümetçe verilen izahata nazaran müzayede 
mevkiine konulmakta olan gayrim enkullere ta-
lib. çıkmanı asına bir çok sebeblerden maada mü

terakim vergi ve resimlerin dahi müessir olmak
ta bulunduğu anlaşılmıştır. , 

Maliye vekâletince gayrim übadil ler e tevzi 
edilen bonolar kıymetinin tenezzülünü istilzam 
eden sebebleri ref ve izale ve gayrimübadil işle
rini bir an evvel/tasfiye edecek sair esaslı tedbir
lerin alınması lüzıımunu encümenimiz temenni et
mekle beraber gayri mübadili ere tahsis edilen 
malların satışına yardım ' olacağım mülâhaza 
ederek işbu kanun lâyihasını esas itibarîle kabul 
etmiştir. • , . 

Bu .kanunu tedvinden gaye gayrimübadil
lere tahsis olunan malların satışına- malî engel -
ilerden biri olan müterakim vergi ve resim mc-
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selesinin ortadan kaldırılması olduğuna göre olunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
encümenimiz, kanunun ruhunda bu noktaî na
zarın mevcudiyetini tebarüz ettirmek ve atiyen 
hudusu melhuz ihtilâflara mahal kalmamak mü-
taleasile lâyihaya hukukî ve malî bazı kayidler 
ilâve etmiştir. • 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

Mal. En. Rs. 
Bayazîd 

İhsan Tav _ 
Bursa 

Dr. G. Kahraman 
tzmir 

'Kâmil Dursun 

M. M. 
Çankırı 

M. Öns&y 
Diyarbakır 

H. Öniz 
Manisa 

Tahir Hitit 

Kâtib 
.. • Yozgad 
Emin Draman 

İstanbul 
Y. Yazıcı 
İstanbul 

A. Bayındır 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No: 98 
Esas No. 1/863 

12 -IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Gayrimübadillere tahsis edilen malların ver
gileri hakkında oluıb Dahiliye ve Maliye encümen
lerince tedkik edilerek, bu encümenlerin mazbata-
larile birlikte encümenimize verilen kanun lâyi
hası Maliye vekili hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

GayiTimübadillerin istihkaklarına karşılık tu
tulan gayrimenkullerden satılanların tapuya tes
cil edilebilmeleri için, vergilerinin 2560 sayılı ka
nunun 1 nci maddesi mucibince müterakimile bir
likte tahsili icab etmekte ise de müşterilerin, 
mal sahibine aid olması icab eden bu vergileri 
vermek istememeleri yüzünden tescil yapılamadığı 
ve satışlar sürüncemede kaldığı cihetle bu işe 
tahsis edilen gayrimenkullere aid vergilerden, 
malın .müşteriye teslimine kadar tahakkuk etmiş 
ve edecek olan kısmının terkini maksadüe tan
zim ve sevkedildiği mucib sebeblerin tedkikin-
den anlaşılan bu lâyiha, esas itibarile encümeni
ni izce de kabul edilmiş ve terkini istenen vergi
lerin bina ve arazi vergilerinden ibaret olduğu 
ve Maliye encümenince diğer resimler de ayni 
mahiyette, görüldüğünden, bu gayrimenkullere 
aid müterakim resimlerin de metne idhal edildiği 
izah edilmiş ve Hükümetin de taleb eyleiiği ve 

Maliye encümenile mutabık bulunduğu bu şekil 
dahi yerinde görülmüştür. Ancak bu resimlerin 
belediye resimlerinden ibaret olduğu anlaşılmakla 
madde metninde bunun da sarahaten zikri ilti
bas ve tereddüdlere mahal vermemek cihetinden 
faydalı görülerek birinci ve ikinci maddelerin o 
suretle yeniden yazılması kararlaştırılmış ve di
ğer maddeler dahi Maliye encümeninin metni 
dairesinde aynen kabul edilmiştir. , 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Burdur 

t. Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. öy'men 

Kayseri 
F. Baysal 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Yozgad 
8. îçöz 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Balkesir 
E. Adakan 
Kırklareli 
Ş. ödül 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
R. Basara 

• 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Gtfimüşane 
D. Sakarya 

Manisa 
T. Türkoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sırrı- Day 
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HÜKÛMBTtN.'EEKLİFİ MALİYE ENCÜMENİNİN DE<3 İŞTİRİŞİ 

Türk gayrimübadill&rin-e tahsis edilen malların 
vergileri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 -— Türk gayrimübadülerin istih
kaktılar karşılık tutulan gayrimenkullerin satıl
dıkları ve müşterilerine teslim olduğu tarihe ka
dar tahakkuk etmiş vergileri terkin edilir. 

MADDE 2 — Bu mallardan henüz satılmamış 
olanlardan, satılıb müşterisine teslim edilecek 
tarihe kadar vergi aranmaz. 

MADDE 3 TT- Bu kanun neşrinden muteber
dir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye 
Y« Dahiliye vekilleri memurdur. 

31-V-1987 
B§. V. Ad. T. M. M. V. 

l'.t tnmü Ş. Samcoğfab K: Özalp 
Da. V. Ha. T . V. Mal. V. 

ŞlKaya Ş'.:S®ra<wğhı F.Ağrah 
Mf. V. Na. V. İk. V. 

S.JLrıkan A. Ç-törnkaya €. Bayar 
Sel. M. V. €k 1. V. Zr. V. 

'İLİŞİL Baydmtm Ranm'Emham, .Muhlis Mrkmen 

Türk gayrimübadülerine tahsis edilen malların 
vergileri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk gayrimübadillerin istih
kakına karşılık tutulan gayrimenkullerin satıla
rak tescil ye müşterilerine teslim olundukları ta
rihe kadar tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş 
olan vergi ve resimleri terkin olunur. 

MADDE 2 — Birinci maddede gösterilen 
gayrimenkullerden henüz satılmamış olanların 
dahi satılıb müşterilerine teslimi tarihine kadar 
vergi ve resimleri aranmaz. 

MADDE 3 — Gerek birinci ve gerek ikinci 
maddelerde gösterilen gayrimenkullerin tahsil 
edilmiş olan vergi ve resimleri geri verilmez. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerinin ic
rasına Dahiliye ve'Maliye veMMeri memurdur. 
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fctfrÇti EİSTCÜMENİNtN DEĞÎŞTtRÎŞt 

Gayrimübadillere tahsis edilen malların vergileri 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gayrimübadillerin istihkakına 
karşılık tutulan gayrimenkullerm satılarak tes
cil ve müşterilerine teslim olundukları tarihe 
kadar tahakkuk etmiş ve tahsil edilmemiş olan 
bina ve arazi vergilerile belediyeye aid resimleri 
terkin olunur. 

MADDE 2 — Birinci maddede gösterilen 
gayrimenkuUerin henüz satılmamış olanlarmdan 
dahi satılıb müşterilerine teslimi tarihine kadar 
tahakkuk edecek olan bu vergi ve resimler 
aranmaz, 

MADDE 3 — Maliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Maliye encümeninin dördüncü 
maddesi aynen , 

MADDE 5 — Maliye encümeninin beşinci 
maddesi aynen 
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S. Sayısı: 148 
İzmir telefon tesisatının satın alınmasına dair Hükümetle 
şirket arasında aktedilen mukavelenin tasdiki kakkmda 

kanun lâyihası ve Nafra ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/976 ) 

T. G. 
Başvekâlet 25 - III - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1127 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îzmir telefon tesisatnın satın alınmasına dair Hükümetle Şirket arasında aktedilen mukavelenin 
tasdiki hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri heyetinin 18 - I I I - 1938 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlanştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

30 nisan 1935 tarihinde îzmirin şehirler arası şebekesine bağlanması üzerine izmir ve civarı 
Türk anonim şirketinin elinde bulunan tesisat ve cihazlardan edilecek istifadeye mukabil Şirketçe 
istenilen mükâleme hissesinin pek yüksek ve Hazine için zararlı görülmesi ve şehirler arası konuş
malarını temin edecek cihazların Şirket santralı haricinde tesisinin de mütehassıs memurlar istihda
mını istilzam etmesi ve buna rağmen yine bu konuşmalar için Şirket tesisatından istifade zarureti 
bulunması, mevkii müstahkem olan îzmirde telefon konuşmalarının mahremiyetinin temini zarureti 
tarifelerin mahallin ticarî ve iktisadî vaziyetlerine göre tanzim ve tadili ve aynı zamanda memleket 
telefon şebekelerinde tatbik edilen tarifelerle ahenktar kılınması lüzumu, telgraf ve telefon tesisi 
ve işlerinin, Hükümetin inhisarı altında lbulunduğun^ı, gösteren kanun hükmünün îzmıir telefon tesi
satının da P. T. T. camiasına idhali suretile halkın ihtiyaçlarına daha müfid hizmetler ifa etmesinin 
temini, varidatı taksitler de dahil olduğu halde koruyabilecek mahiyette olması ve senede verilecek 
döviz mikdarının yekûn itibarile haizi ehemmiyet bulunmamasından Şirket tesisatının satın alınma
sına dair ilişik kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 



— 2 — 
Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 4 - IV • 1938 
Esas No. 1/976 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

izmir telefon tesisatının satın alınmasına dair 
Hükümetle Şirket arasında aktedilen mukavele
nin tasdiki hakkında Nafıa vekilliğince hazırla
nan ve tcra Vekilleri Heyetinin 18 - I I I - 1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası ve esbabı mucibe maz% 

batası Hükümet memuru encümenimize davet 
edilerek tedkik ve müzakere olundu. 

îcab eden izahat alındı. Satın alınmasını ge
rekli kılan sebebler Izmirin şehirler arası telefon-
larile bağlandıktan sonra İzmir telefon şirketinin 
elinde bulunan tesisat ve cihazlardan edilecek is
tifadeye mukabil şirketçe istenilen mükâleme his
sesinin pek yüksek ve Hıazine için zararlı görül
mesi ve şehirler arası konuşmalarını temin için 
Şirket santralı haricinde cihazlar tesisi ve yeni
den mütehassıs memurlar istihdamını icab ettiği 
gibi yine de bu konuşmalar için şirket tesisatın
dan istifadeyi zarurî kılmaktadır. 

Mevkii müstahkem olan ve iktisadî vaziyeti 
itilbarile telefon konuşmalarının mahremiyet ve 

İzmir telefon tesisatının satın alınmasına dair 
Hükümetle Şirket arasında aktedilen mukavele

nin tasdiki hakkmda olub Başvekâletin 25 - I I I -
1938 tarih ve 6/1127 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Nafıa encümeni 
mazibatasile birlikte encümenimize verilmiş ol
makla Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü
ğünün memuru hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu: 

1340 tarihinde İzmir ve civarında telefon te
sis ve inşasile bunu işletme hakkı otuz beş sene 

ehemmiyeti derkâr bulunan İzmir telefonlarının 
Hükümet elinde bulunması ve tarifesine hâkim 
olarak diğer telefonlarımızla mütecanis ve ahenk-
tar olarak idare edilmesinin faydası da izahtan 
müstağni görülmüştür. 

Satın alma sebeblerini ve faydalarını yerinde 
gören encümenimiz kanun lâyihasını aynen ka
bul ederek havalesi mucibince Bütçe encümenine 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunar. 

Nafıa E. Reisi M. M. Kâ. 
Erzincan Kayseri Manisa 

A. Samtih tlter A. Hilmi Kcdaç 
Afyon K. Afyon K. Elâziğ 
M. Gönenç Cemal Akçm F. Z. Çiyütcpe 
Eskişehir İçel İzmir 

A. özdemir H. Saydam S. Epikmen 
İsparta Kars Kastamonu 

H. özdamar B. öngören V. Izbudalc 
Malatya 

Vasıf Çınay 

müddetle İzmir belediyesine verilmiş ve belediye, 
imtiyaz mukavelenamesinin 6 ncı maddesinden 
aldığı salâhiyete istinaden Erikson şirketile bir
leşerek îzmir ve civan telefon Türk anonim şir
keti adile bir şirket kurmuş ve imtiyaz hakkını 
bu şirkete devreylemişti. Bu şirket 400 000 lira 
sermaye ile kurulmuştur. 

Bu foabdaki imtiyaz mukavelenamesinin 27 nci 
maddesi mucibince' telefon tesisatını Hükümet on 
beş sene geçmedikçe iştira edemiyecekti. 

Şirket, teşekkülü tarihinde işe başlamış, fakat 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 14 - IV - 1938 

Mazbata No. 99 
Esâs No. 1/976 

Yüksek Reisliğe 
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tesisatı yapmak için sermayesi kâfi gelmediğin
den borçlanmak mecburiyetinde kalmıştır. Ahi
ren Hükümetçe şehirler arası telefon tesisatı vü-
cude getirilince Şirket bu tesisatın işleyebilmesi. 
için kendisi tarafından yapılması lâzımgelen işlet
me servisini kuramamış ve bu vaziyeti gören Hü
kümet bu servisi kendi nıemurlarile idare etmek 
zaruretinde kalmış, diğer taraftan bu günkü te
sisat şehir ihtiyacını tamamile temin edemediğin
den şehir dahilinde yapılması icab eden tesisatı 
dahi vücude getirmeğe imkân bulamamıştır. 

Hükümet gerek bu vaziyetleri gerekse bu şir
ketin tesisat bedeli ve abone tarifelerindeki ay
kırılığı nazarı itibar alarak tesisat ve işletme 
hakkını satın almak istemiş ve şirketle yapılan 
müzakere neticesinde senede 60 000 lira öden
mek ve yirmi senede tamamen itfa olunmak şar-
tile 1 200 000 lira bedel mukabilinde satın alın
ması kararlaştırılmıştır. 

Verilen izahata nazaran bu şirketin halen se
nevi temin eylediği gayrisafi hasılat 150 000 lira 
raddesinde olub bunun 75 000 lirası masarif ata 
gitmekte ve senede 75 000 lira safi hasriat temin 
eylemektedir. Bu meblâğdan her sene 60 000 li
rası senevi taksit olarak ödendiği takdirde 15 000 
lirası Hükümete kalacaktır. 

Encümenimiz mevcud tesisatın hali hazır kıy
metleri hakkında dahi izahat istemiş olub bu bab-

da verilen tafsilâta nazaran şirketin 1935 bilan
çosuna göre bu tesisatın 960 000 küsur lira değe
rinde olduğu ifade edilmiş ve yirmi senede ödene
cek olan 1 200 000 lirayat ayrıca faiz verilmeyib 
bu faiz de bedel içerisinde dahil bulunduğundan 
% 7,5 dan hesab edildiği takdirde satm alma be
delinin 611 000 küsur liraya düşeceği anlaşılmış
tır. 

Bu görüşmelerden sonra encümenimizce mucib 
sebebler de göz önünde bulundurularak yapılmış 
olan mukavelenin tasdiki yerinde olacağına karar 
verilmiş ve sevkedilen kanun lâyihası aynen kabul 
edilerek Umumî Heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 

istanbul Balıkesir Diyarbakır 
F. öymen E. Adakan R. Bekit 
Gümüşane îzmir Kayseri 
Z>. Sakarya H. Çakır F. Baysal 
Kırklareli Manisa Maraş 
Ş. ödül T. Türkoğlu A. Tirîdoğlu 
Mardin Muş Ordu 

R. Erten Ş. Çiloğlu H. Yalman 
Sivas Trabzon 

Remzi Çiner Sim Bay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İzmir telefon tesisatının satın alınmasına dair 
Hükümetle şirket arasında aktedüen mukavele

nin tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — İzmir telefon tesisatmm satm 
almmasma dair Hükümetle İzmir telefon Türk 
anonim şirketi arasmda 24 - I - 1938 tarihînde 
imza edilmiş olan bağlı mukavelename tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede zikredilen 
satm alma mukavelesi, damga resminden muaf 
olduğu gibi bu mukavelenamede Hükümete aid 
olduğu gösterilen bütün vergi, resim ve harçlar 
affedilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yerme 

getirmeğe Nafıa ve Maliye vekilleri memurdur. 
18 - III - 1938 

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

Ş. Kaya F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya C. Bayar 
S. 1. M. V. G. 1. V. ve Zr. V. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan 
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ÎZMÎR VE CÎVARI TELEFON TESİSATININ SATIN ALINMASI HAKKINDA MUKAVELE 

Bir taraftan mukavele metninde kısaca Hükümet diye gösterilen ve Nafıa vekili ve Afyon Kara-
hisar mebusu Ali Çetinkaya tarafından temsil olunan, 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, 
Diğer taraftan mukavele metninde şirket diye gösterilen ve îzmir Belediyesi daimî encümen aza

sından Faik Ener ile Telefon şirket idare meclisi üyesi ve idare direktörü Yngve Rapp tarafından 
temsil olunan, 

îzmir ve civarı Telefon Türk anonim şirketi, 
Arasında aşağıda yazılı şartlar dahilinde mukavele aktedilmiştir. 

Madde — 1 

Hükümete devir ve temlik edilen hak ve mallar 

Hükümetle aralarında hâsıl olan mutabakat üzerine Şirket: 
A - Hükümetle îzmir belediyesi arasında aktedilmiş olub Hükümetin muvafakatile kendisine 

devrolunan 5 - XII -1339 tarihli imtiyaz mukavele ve şartnamesile tadilâtından doğan aslî ve ferî 
bütün haklarile mallarını ve menfaatlerini, 

B - Bütün şebeke ve tesisat, santraller, arsa ve binalar, atelyeler, demirbaş eşya, meveud bü
tün alât ve edevat ve muayene cihazları, malzeme ve mobilya, mefruşat ve nakil vasıtalarını velhâ
sıl Şirketin Türkiyede meveud menkul ve gayrimenkul bütün mallarile hak ve menfaatlerini aşağı
da yazılı hükümler dairesinde ve «1 -1 -1938» tarihinden muteber olmak ve tesisat 1 - I I -1938 tari
hinde filen Hükümetçe tesellüm edilmek üzere Hükümete devir ve temlik ve Hükümet dahi bu 
devir ve temliki kabul etmiştir. 

Hükümet, yukarıda yazıklan bütün hak ve menfaat ve malların şimdiki hal ve vaziyetlerini bil
diğini beyan ve bunları mukavelenin imzası tarihindeki hal ve vaziyetlerile tesellüm etmeği ka
bul eder. Şirket «1 - I I -1938» tarihine kadar bu tesisatı ve devir ve temlik olunacak bütün hak 
ve mal ve menfaatleri şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da hüsnü muhafaza -ile işletmeyi 
ve bunlardan hiç bir kıymeti elden çıkarmamayı taahhüd etmiştir. 

Ancak Şirket, işletme ve tamirat işleri için meveud malzemeyi tevsik etmek kaydile ve mutad 
veçhile kullanmak hakkını haizdir. 

Madde — 2 , 

Üçüncü şahıslara karşı haklar ve borçlar 

1 - 1 -1938 tarihine kadar Şirketin yaptığı bütün akid ve fiillerinden doğan haklarla borçlar ve me
suliyetler tamamen Şirkete aiddir. Ancak 1 - 1 - 1938 tarihinden önce Şirket tarafından yapılrb da 
hükümleri bu tarihten sonraya da sari olan akidler, eskisi gibi meri kalacak ve bu akidlerden 
1 -1 -1938 tarihinden önce doğan hak ve borçlar Şirketçe ve bu tarihten sonra doğacak hak ve borç
lar dahi Hükümetçe istimal ve ifa olunacaktır. Bu akidler dolayrsile 1-1-1938 tarihinden sonraki 
zamana aid olmak üzere Şirket tarafından peşin olarak tesviye edilmiş olan paralardan bu tarihten son
raya müteallik kısmı aşağıda «G» fıkrası mucibince yapılacak umumî mahsub ameliyesinde Şirketin 
matlubuna ve kezalik Şirketçe peşinen alınmış paralar varsa Şirketin zimmetine kaydedilecektir. 

Şirketçe telefon abonmanları hariç olmak üzere 1-1-1938 tarihinden sonraki zamanlara sari olar 
rak yapılan akidlerin mikdar ve mahiyetlerini gösteren 1 numaralı liste bu mukaveleye bağlanmıştır. 

Şirketle aboneler arasındaki hesablar aşağıda yazılı esaslar dairesinde tasfiye edilecektir: 
A - Şayed bir abone 1 -1 -1938 tarihine kadar asgarî konuşma adedini tamamlamış ise o takdirde 

Şirket asgarî abonman bedeli ile 1 - 1 -1938 tarihine kadar yapılan fazla mükâleme bedelini alacaktır. 
B - Şayed abone 1 -1 -1938 tarihinde asgarî konuşma mikdarını doldurmamış ise bu takdirde, 
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Şirket, abonman bedelinin bu tarihe kadar yapılmış olan konuşma adedine tekabül eden mikdan ala
caktır. 

C - Şirket, hususi hatlar, büro priveler, tesisat "v e saireye aid bedel ve ücretlerin asgarî abonman esa* 
sına müstenid olanlarından yukarıdaki «A» ve «B» fıkralarına göre ayrılacak mikdarları ve senelik 
maktu ücret esasına müstenid bulunanlardan da 1 -1 -1938 tarihine kadar geçen hizmet müddetile 
mütenasib mikdarları alacaktır. 

D - Bedeli Şirketçe peşin olarak alınıb da 1 - 1 -1938 tarihine kadar yapılmamış, olan tesis, nakil've 
saireye aid bedel ve ücretler aynen Hükümete devredilecek ve bu işler Hükümet tarafından ifa 
edilecektir. 

E - Makine depozitosu ve tesisat avansı olarak abonelerden alınan ve Şirketin 1936 bilanço
sunda 50 837,5 lira elli bin sekiz yüz otuz yedi lira elli kuruş olarak mukayyed bulunan meb
lâğ ile 31 - XI I -1937 tarihine kadar bunlara ilâveten ayni mahiyette olmak üzere alınan paralar
dan mezkûr tarihe kadar usulen ashabına reddedilenlerden bakiye kalan «F» fıkrasında gösteri
len dairelere aid olanlar hariç olmak üzere müfredatlı bir liste ile Hükümete devredilecektir. 

P - «E» fıkrasında yazılı mebaliğden umumî, mülhak ve hususî bütçe ile idare edilen daire
lerle belediyelere aid olan mikdar ve ayni dairelere tenzilâtlı tarifelerin tatbik edilmemiş olma
sından mütevellid olub bilâhare iadesi kararlaştırılan mebaliğ yekûnu, Şirketin 1937 bilançosuna 
dahil bu idarelerin abonman bedelleri ve fazla mükâleme ve sair borçlarından kanunen müruru 
zamana uğramamış olanlarla toptan mahsub edilecektir. 

Bu mahsub neticesinde Şirketin bir alacağı tahakkuk ederse Şirket bu alacağından şimdiden 
feragat eder. Bilâkis Hükümetin Şirketten alacağı tahakkuk ederse bu alacak, bu maddenin «G» 
fıkrasında yazılı umumî mahsub ameliyesinde Hükümet matlubuna kaydedilir. 

G - Yukarıdaki fıkralar mucibince bir taraftan Hükümete ve diğer taraftan Şirkete aid bu
lunan paralar birbirlerile mahsub edilerek hangi tarafın vereceği fazla çıkarsa bu fazla o taraf
ça diğer tarafa mukavelenin tasdikına dair olan kanunun meriyeti tarihinden itibaren on beş gün 
zarfında nakden tediye edilecektir. 

Ancak 1-1-1938 tarihinden evvelki zamanlara aid olub da Şirketçe tahsil- edilmemiş olan 
abonman ücretlerile fazla mükâleme ücretlerinden ve abonmanlardaki diğer alacaklarından Şir
kete aid hisseleri bu mahsuba -dahil olmayıb P. T. T. İdaresi tahsil ettikçe yüzde beş tahsil ai
datı tevkif etmek suretile Şirkete verecektir. 

P. T.. T. İdaresi hu maddenin «A», «B», «ö» fıkralarında yazılı Şirket alacaklarının tahsilinde 
kendi alacakları hakkında cari idarî usulleri tatbik edecektir. 

1 - 1 -1938 tarihine kadar sipariş edilmiş yolda veya gümrüklerde bulunan, ve bedellerine mah
suben hiç bir şey tediye edilmemiş olan malzeme, alât ve edevatın bir listesi Şirketçe 1 - I I - 1938 
tarihinde P. T. T. idaresine verilecek ve bu idare istediği malzemeyi bedellerini ödeyerek alacak 
ve istemediklerini de bir ay zarfında Şirkete bildirecekdir. 

Ancak bunlardan bedeli Şirketçe kısmen veya tamamen verilmiş olanlar Hükümete aid olacak 
ve şu kadar ki, bunların bedelinden ödenmemiş kısmı Hükümetçe tesviye edilecektir. 

1 

Madde — 3 

Şehirler arası tesisatında kullanılan memurların ücretleri ve sair masraflar 
Şehirler arası tesisatında Şirketin 1 - I - 1938 tarihine kadar istihdam eylediği memurların üc

retleri ve bu iş için yaptığı diğer masraflar müsbit evrakı ibraz edilmjek şartile (2) nci maddenin 
(G) fıkrasında yazılı umumî mahsub ameliyesinde Şirketin matlubuna kaydedilecektir. 

M a d d e — 4 

Teslim edilecek evrak ve vesikalar 

Şirket gerek işletme muamele ve hesablarma' ve gerek birinci maddede yazılı şebeke ve tesisat 
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Ve gayrimenkuİİere aid meveud evrak ve vesikaları plân ve proje ve keşif nam eleri tapu seneklerini ve 
memurlara aid sicil dosyalarını abonelere aid her türlü evrak ile mukaveleleri ve ikinci madde mu
cibince Hükümete intikal edecek akidlere aid vesikaları Hükümete teslim edecektir. 

Şirket lüzum gördüğü takdirde her zaman Hükümete devretmiş olduğu her türlü evrak ve def
terleri tedkik etmek ve suretlerini almak hakkını haiz olacaktır. 

Hükümet dahi Şirkette kalan evrak hakkında ayni salâhiyeti haiz olacaktır. 

Madde — 5 

Gayri menkullerin tescili 

Birinci madde ile Hükümete devir ve temlik edilen gayrimenkul]erin tapu dairesinde icabeden 
kayid ve tescilleri muamelesinin icrası Hükümetçe temin olunacaktır. Şirket gayrimenkullerin Hü
kümet uhdesine devir ve ferağı için Hükümetin göstereceği iki zat adına tapuca tesciline elverişli 
olacak şekilde bir vekâletnameyi işbu mukavelenintasdikına dair olan kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren bir ay zarfında verecektir. 

Şirket, bu vekâletnameyi vermekle gayrimenkullerin ferağı hususundaki vecibe ve taahhüdünü ifa 
etmiş sayılacaktır. 

Madde — 6 

Resim, vergi ve masraflar 

Bu mukavele mucibince Hükümete devredilen bilûmum malların devir ve ferağı için yapılması 
icabeden masraflarla bu mukavelenin icrasına taallûk eden muamelelerin tâbi bulunduğu bütün re
sim ve vergilerin ve gerek bu mukavelenin, gerekse bunun hükümlerine göre verilecek makbuzların 
tâbi bulunduğu damga resminin tesviyesi Hükümete aittir. 

Şirket, istihdam ettiği memur ve müstahdemlerinden ve üçüncü şahıslardan tahsil etmesi lâzımge-
len vergi ve rşsimleri eskisi gibi tahsil ve Maliye tahsil şubesine teslim ile mükellef olacağı gibi 
31 - XI I - 1937 tarihine kadar devam eden muamelelerin vergi ve resim mükellefiyetlerini de eskisi 
gibi ifa edecektir. 

Şirket 1 - I - 1938 tarihinden itibaren katği tasfiyeye kadar bu mukavelenin tatbikin a aid bütün 
muamelelerinden ve Şirketin tasfiye muamelâtile bunıların tescilinden dolayı bir gûna vergi ve res
me tâbi olmayacaktır. 

Madde — 7 

Devir ve temlikten hariç kalanlar 

Şirketin, 1 -1 -1938 tarihinde gerek kasalarmdaki ve gerek bankalarda meveud paralarile plasman
ları, esham ve tahvilâtı cüzdanı ve 1 - I - 1938 tarihinden evvelki zamanlara aid faaliyetinden do
layı Şirketin matlubu olarak tahakkuk edecek paralar tamamen Şirketin malı olarak kalacaktır. 

Şirket, bu paralarla esham ve tahvilâtının tasfiyesinden mütevellid mebaliği on beş bin lirayı 
geçmemek şartile Isveçe nakledeceği her nevi mal mubayaasında istimal edebilecektir. Hükümet bu 
mal bedellerinin kliring hesabları haricinde kalmasına şimdiden muvafakat eder. Şu kadar ki diğer 
tarafın muvafakatini istihsal keyfiyeti Şirkete aid olacaktır. 

Madde — 8 

Şirkete tediye edilecek bedel 

Şirket imtiyazının ve Şirket tarafından devir ve temlik olunan mal, hak ve menfaatlerin bedeli 
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(1 200 000) bir milyon iki yüz bin Türk lirasından ibarettir. 

Hükümet bu parayı 31 kânunuevvel 1938 tarihinde tediye edilmek üzere yirmi müsavi 
taksit ve senede ödemeyi taahhüd eder. Bu maksadla Hükümet mukavelenin tasdiki hakkındaki ka-
liunun meriyete girmesi tarihinden itibaren üç ay içinde müfredatı aşağıda yazılı ve numuneleri bu 
mukaveleye bağlı (1 200 000) bir milyon iki yüz bin türk lirası kıymetindeki emre muharrer sened
leri verecektir. 

a No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 

A. Serisi 
T. L. 

1 758 
1 758 
1 758 
1 758 
1 758 
1 758 
1 758 
1 758 

33 000 
33 000 
33 000 
33 000 
33 000 
33 000 
33 000 
33 000 
33 000 
33 000 
33 000 
33 000 

410 067 

49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 
49 

92 

B. Serisi 
T. L. 

29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
13 500 
13^ 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 

. 13 500 
13 500 
13 500 

394 966 

75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 
75 

00 

C. Serisi 
T. L. 

29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
29 120 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 
13 500 

394 966 

L 

76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 
76 

08 

Yekûn 
T. L. 

60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 
60 000 

1 200 000 

31 K 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 
31 

Vadesi 

. Evvel 1938 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

1939 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 

Bunlardan : 
A. Serisi senedleri İzmir belediyesi emrine Izmirde tediye edilmek üzere türk lirası olarak: 
B ve C serileri senedleri ise Stokholmde L. M. Ericsson Şirketi emrine ve bir türk lirası 3 075 

üç adettam binde yetmiş beş îsveç kurunu hesabile tsveç kuranıma tahvil edilmek şartile îsveç ku
ramı olarak yazılacaktır. 

Bunlardan «B» serisi senedleri vâdelerinde îstokholmdc L. M. Ericsson Şirketine veya emrine 
tsveç, kurunu olarak ödenecek ve «C» serisi senedleri ise Türkiyedc döviz takyidatı kalktığı takdirde 
aynen «B» serisi senedleri gibi îstokholmde ödenecek ve döviz takyidatı devam ettiği müddetçe 
bunları ibraz edecek olan Türkiyedeki Millî bankalardan birine vâde tarihlerindeki satış rayici üze
rinden türk lirası olarak ödenecek ve bu paralar bağlı mektubda gösterilen şekilde istimal ve trans
fer edilebilecektir. 

Madde — 9 

Meccani telefon 

Hükümetçe meccani telefonlar hakkında başkaca bir karar alınmadığı müddetçe tzmir belediye
sine ve itfaiye, su işleri, imdadı sıhhiye gibi belediyeye bağlı müesseselere tzmir telefon Şirketince 
verilmiş olan otuz telefonum şimdiye kadar olduğu gibi bundan böyle de meccanen istimaline Hükü
metçe müsaade olunacaktır. 
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Maâde — 10 

îbra 

Hükümet ve Şirket, imtiyaz mukavele ve şartnamesi ve bunların tadillerile birbirlerine karşı haiz 
bulundukları bütün hak ve iddialardan yekjdiğerinin zimmetlerini mütekabilen ibra ederler. 

Altıncı maddedekiler hariç olmak üz^re tahakkuk etmiş ve edecek her nevi vergi, resim ve mükel
lefiyet ve cezalar bu ibraya dahildir. 

Madde — 11 

Mukavelenin tasdiki 

24-1-1938 tarihinde türkçe iki nüsha olarak tanzim ve imza edilen bu mukavele bir taraftan 
Hükümetçe Büyük Millet Meclisinin ve diğer taraftan Şirketçe Şirket umumî heyetinin tasdikına 
arzedileeektir. 

Bu tasdik muamelesine intizaren .mukayele 1 - I -1938 tarihinden itibaren meri olacaktır. Ancak 
bu tasdik keyfiyeti 30 - VI - 1938 tarihine kadar tekemmül etmediği takdirde mukavele hükümsüz 
sayılarak eski vaziyet iade edilecektir. 

Şurası mukarrerdir ki Şirketten devralınan mallarla tesisat 1 - I - 1938 tarihinden tasdik muame
lesinin tekemmülüne kadar Hükümetçe Şirket zamanında cari usuller dairesinde idare ve hüsnü 
halde muhafaza edHeoek ve Şirketin mevcjıd memur ve müstahdemlerinin Şirket zamanında olduğu 
gibi ve Hükümetçe intihab edilecek bir müdürün idaresi altında istihdamına devam edilecektir. Şir
ketin mevcud İsveçli iki müdürü de bu njtüddet zarfında mütehassıs olarak istihdam olunacaktır. 

Yngve Rapp Faik Ener A. Çetinkaya 
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1 numaralı liste 

tzmir Telefon §irketi tarafından 1-1-1938 tarihinden sonraki zamana sari olacak şvkÜBe 
aktedümi§ olan mukavelelerin listesidir 

M^arrafenm âkidleri 

kmdr e-tekferik 
şirketi 

» 
* 
> 
» 
> 
» 

izmir su şirketi 
» » 

Bozkurd 

Bozkurd 
Güven 
Helvetia 
Anadolu 
Anadolu 

ve tranrvöy 

> 
» 
> 
» 
» 
» 

Bornova belediyesi 
Ayıim demiryolu 

i 

Mukavelenin mevzuu 

izmir tenvirat 

» kuvvei muharrike 
Zeyil 
Karşıyaka tenvirat 

» kuvvei muharrike 
Buca tenvirat 
Bornova tenvirat 
izmir su istihlâki 
Zeyil 
Bina santral ve malzemesinin 
yangına karşı sigortası 

•» > » 
» » » 
» > > 
» » » 

Bazı işçilerin kazaya ifearşı si
gortaları 
Santral kirası 
Umuma mahsus köşk fefrası 

Başladığı tarih 

22/E/1938 

14/11/1929 
S/10/1933 

29/11/1932 
19/9/1933 
9/8/1934 
8/^6/1983 
1/1/1930 
1/11/1936 

10/5/1937 

15/10/1937 
9/5/1937 

19/ 7/1937 
15/10/1937 

20/4/1937 
1/11/1937 

22/7/1980 

Mukavelenin 
bittiği tarih 

Bainri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 

10/5/1938 

m/ıo/ms 
9/5/S938 

W 7/1938 
I5/Ü0/1938 

20/4/1938 
1/11/1938 

Bir ay evvel 
ihbar île tes-
hedîfeböir. 

Türkiye t0wrfhwriy&ti 
Maliye vekâleti 

Serisi : A 
Sıra No. 

Emre muharrer sened 

Türk lirası » 

Hazinei maliye, işbu emre muharrer senede mukabil tarihinde tzmirde izmir »Be
lediyesi emrine türk lirası tediye edecektir. , • • 

işbu emre muharrer sened Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile izmir Telef on-türk anonim şir
keti arasında akdd ve numaralı kanunla tasdik .edilen 24-?I-1938 tarihli satın alma muka
velesinin «8» nci maddesine binaen verilmiştir. 

Ajakar-a : / / 

( S. Sayan : M8 ) 



— 10 — 
Türkiye Cumhuriyeti 

Maliye vekâleti 
" Berisi :• B 

Sıra No. 
Emre muharrer sened 

İsveç kurunu» 

Hazinei maliye, işbu emre muharrer senede mukabil tarihinde Telefonaktiebolaeet 
L. M. Ericsson emrine isveç kurunu Istokholmda tediye edilecektir. 

işbu emre muharrer sened Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İzmir Telefon türk anonim şir
keti arasında akid ve numaralı kanunla tasdik edilen 24 -1 -1938 tarihli satın alma muka
velesinin «8» nci maddesine binaen verilmiştir. 

Ankara : / / 

Maliye vekili Nakid işleri umum müdürü Hazine muhasibi 

Türkiye Cumhuriyeti 
Maliye vekaleti 

Serisi : C 
Sıra No. 

Emre muharrer sened 
« İsveç kurunu» 

Hazinei maliye, işbu emre muharrer senede mukabil tarihinde^ telefonaktiebolaeet 
L. M. Ericsson emrine isveç kurunu tediye edecektir. 

İşbu emre muharrer sened Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İzmir Telefon türk anonim şir
keti arasında akid ve numaralı kanunla tasdik edilen 24-1-1938 tarihli satın alma muka
velesinin «8» nci maddesine binaen verilmiştir. 

Ankara : / / 

Maliye vekili Nakid işleri umum müdürü Hazine muhasibi 

24 - I - 1938 

İzmir Telefon şirketi mümessillerine 

İzmir ve civarı telefon tesisatı ve teferruatının Hükümetçe- satın alınması hakkında bu günkü 
tarihle sizinle aktettiğimiz satın alma mukavelesinin 8 nci maddesinde gösterilen (C) serisinden 
olan emre muharrer senedler, Türkiyede döviz tahdidatına mütedair ahkâm meri kaldığı müddetçe, 
mezkûr senedlerin hululü vadeleri tarihindeki satış rayici üzerinden işbu senedleri ibraz edecek olan 
Türkiye de millî bir bankaya türk lirası olarak ödenecektir. 

Bu paraların Türkiye haricine çıkarılmasının veyahud Türkiye dahilinde sarfedilmesinin aşağıda 
yazılı ahkâm dairesinde olmasma Hükümet muvafakat eder. 

1 — L. M. Ericsson şirketi tarafından bu paralar İsveçe transfer edilmek istenildiği takdirde aşa
ğıda yazılı şekillerden biri dahilinde muamele ifa olunur. 

( S. Sayısı : 148 ) 



— 11 — 
A - İsveç Hükümetinin muvafakati L. M. Er ; r sson tarafından istihsal edilmek kaydile mezkûr 

müessese işbu smebaliği Isveçle Türkiye arasındaki kliring hesabına Cümpıuriyet Merkez bankasına 
tevdi edebilir. 

B - isveç Hükümetinin m/uvafakati L. M. Ei'icsson şirketi tarafından istihsal edilmek kaydile 
L. M. Ericsson şirketi işbu mebaliği kliring haricinde olmak ve Isveçe sevkedebilmek üzere her türlü 
türk mahsulât ve mJasnuatmı satın almağa tahsis eyliyebilir. Bu mahsulât ve masnuatın satm alın
ması ve ihracında halen ve atiyen cari 'kliring ar kâmı ve sair tahdidi hükümler tatbik edilmeyecektir. 

C - Alâkadar Hükümetlerin muvafakati L. M. Ericsson tarafından istihsal edilmek kaydile mez
kûr müessese ıbu mıe-baliği Türkiye Hükümetinin * kliring anlaşması akdeylediği memleiketlere (kli
ring) hükümleri dahilinde olmak kaydile Türkiye mahsulât ve masnuatını ihracında kullanabilir. 

2 — L. M. Ericsson Türkiyede kendi hesabına veya müteahhid sıfatile yapacağı inşaat ve tesisat 
için Türkiye piyasasından tedarik edeceği malzeme bedellerini ve bu inşaat ve tesisatta kullanacağı 
türk ve ecnebi mühendis ve usta ve işçilrin ücretlerini bu paradan türk lirası olarak ödiyebilir. 

3 — L. M. Ericsso'n bu paraları kısmen veya tamamen Türk Devleti tahvilât mubayaasında is
timal edebilecek veya millî (bir bankaya yatırabilecek ve istediği zaman bunları satmak suretile faiz
leri! e birlikte « keza mevduatını faizlerile birlikte» birinci madde mucibince Isveçe transfere mezun 
bulunacaktır. 

L. M. Ericsson C serisi senedlerini Türk millî bankalarına iskonto ettirmek suretile vâdelerin
den evvel nakde tahvil ederek yukarıdaki birinci madde mucibince Isveçıe transfer edebilecek veya 
ikinci madde mucibince Türkiyede kullanılabilecektir. 

4 — Yukarıda gösterilen mallar L. M. Ericsson şirketi veya bu Şirket tarafından gösterilecek haki
kî veya hükmî diğer şahıslar tarafından ihraç olunabilecektir. 

Nafıa vekili 
A. Çetinkaya 

24 - I - 1938 

Yngve Rapp 

îzmir ve civan telefon şirketi müdürü ve 
Stokholmda kâin Ericsson şirketinin Türkiye 
mümessili. 

izmir ve civan telefon şirketinin hissedarlarından olan Stokholmda kâin müvekkiliniz Ericsson 
şirketinin, izmir' telef on şirketine malzeme satışı yaparak bedelinin tecil edilmesi neticesinde gerek 
bu' malzeme satışından ve gerek satış bedelinin tecilinden mütevellid olarak hesabınıza matlub kay
dedilen faizlerden dolayı izmir maliyesince Ericsson Şirketi namına tarhedilen vergilerin geçirdiği 
ve hâlen bulunduğu safhalar aşağıda izah edilmiştir: 

1 — Ericsson Şirketinin Telefon şirketi muamelâtını teftiş etmek üzere îzmire izam ettiği mü
fettişin harcırah ve ücretine karşılık olmak üzere ödenen paralar dolayısile 1929, 1930 ve 1931 sene
leri için (720) şer liradan ceman (2160) lira olaraktarhedilen kazanç vergisi tedkikı itiraz ve temyiz 
komisyonlarınca tasdik edilmiştir. Temyiz kararına ademi kanaatle Devlet Şûrasında Hazine aley
hine açmış olduğunuz dava ikinci deavi dairesinin 23/2467 numaralı dosyasında mukayyed oluib takib 
etmemeniz yüzünden 1687 numaralı kararla hıfza kaldırılmıştır. 

2 — izmir telefon Şirketine karşı taahhüd etmiş olduğunuz malzeme bedeli dolayısile 1930 senesi 
için yine Ericsson Şirketi namma (12 256) lira (48) kuruş kazanç vergisi tarhedilmiş ve bu vergi dahi 
tedkikı itiraz ve temyiz komisyonlarınca tasdik oluunmuştur. 
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Bu veıgi delayrsilede Devlet Şûrası birimci deavi dairesinde 9dZ/lQ&5 â^y&ımffimau iafesuia açmış 

olduğumu? idarî dava da ademi takib yüzünden birinci deavi daireskain 3ü mart 193&'tarMi v« 
1752 numaralı kararile hıfza kaldırılmıştır. 

3 — Mümessili bulunduğunuz Şirketin îzmir telefon Şirketinden aldığı faizlerden dolayı 3J933 
malî yılı yçkı misil cezası ile birlikte (12 263) lira (54) kuruş kazanç vergisi -tarhedilerek 28 mayıs 
1937 tarihinde tarafınıza tebliğ edilmiştir. Bu tarhiyata karşı vuku bulan itİBSzmız îtamir tedkikt 
itiraz komisyonu tarafından henüz bir karara bağlanmamıştır. 

4 — izmir telefon Şirketinin tediyesini tecil ettiği malzeme bedeKndren dolaya: hesabınım maJlub 
kaydedilen faizler matrah ittihaz edilmek suretile 1934, 1935, 1986 ve 1937 malî yillaı* işin 23$5 
numaralı ^kanunun 43 ve 52 nei maddelerine istinaden misil zamları ve 3416 nnMnamlı kanaa*» tevfi
kan 1/5 nisbetindeki iktisadî buhran zammı da dahil olmak üzere ETİcsscn Şiıaketi namına -ceman 
1Û0 936 lira 92 kuruş cezalı vergi tarhedilerek ihbarnameleri 22 teinimiz 1.98(7 tor-ibrade ̂ tebliğ öl«n-
muş ve hilen tarh safhasında bulunan ibu vergi tedkiki itiraz komisyonuna intikal elaneiMffcir. 

Birinci ve ikinci fıkralarda zikredilen vergiler kazaî tedkik mercilerinden geçmek suretile katği-
leşmiş olduklarından dolayı bunlar hakkında Devlet şûrası nezdinde açmış olduğunuz davalardan bi-
lâkaydüşKrt feragat etmekliğiniz lâzımdır. 

Bu mektubun üç ve dört numaralı fıkralarında zikredilen vergi tarhiyatının da Devlet Şûrası nez
dinde açılan davalardan feragatinize ve sataş muamelesinin bir an evvel İra ve ikmalini temin© medar 
olmak üzere Hazinece terkini cihetine gidilmesi ve Ericsson Şirketinin 1937 senesine aid 'faizleri ver
gi ve cezalan hakkında da ayni terkin muamelesinin yapılması temin ölunaeîiktıf. 

Bu vesile ile saygılarımı sunalım. 
NaJra vekili 
A. Çetinkcvya 

24-1-1938 

Nafıa vekâletine 

24-İL-1938 tarihli mektubunuzu aldığımı ve mündericatını aynen kabul ettiğimi teyid ederim. 
Mümessili bulunduğum L. M. Ericsson şirketi namına 1929, 1930 ve 1931 seneleri için tarhedilen 
kazanç vergilerinin tedkiki itiraz ve temyiz mercilerinin tedkikinden geçerek tasdik edilmiş bulun
masına mebni buna dair Devlet şûrasında tarafımızdan açılan ve İkinci deavi dairesinde 1933/2467 
ve Birinci deavi dairesinde 1933/1905 numaralarda kayidli bulunan iki davadan müvekkilim namına 
kayidsiz ve şartsız olarak feragat ettiğimi ve itiraz komisyonunda bulunan ve îzmir varidat idaresin
ce namımmıza yeniden tarhettirilen vergilerin terkini ve 1937 senesi matlubatı faizi için de vergi ve 
cezaların ayni muameleye tâbi tutulması kaydile satm alma mukavelesini tamamen kabul ve imza
ya hazır bulunduğumu arzeylerim. 

îzmir ve civarı Telefon Türk anonim şirketi 
müdürü ve Stokholmda kâin lı . M. Ericsson 
şirketinin Türkiye mümessili. 

m m*** »« 
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