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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Iktısad vekili Şakir Kesebirin istifası üzerine ye
rine izmir mebusu Hüsnü Çakırın 

Maarif vekili Saffet Arıkanın istifast üzerin* ye* 
rine izmir mebusu Hasan Âli Yücelin tayin edildik
leri hakkındaki tezkereler okundu. 

Ordu, deniz ve jandarma subaylarile memurini 
hakkındaki kanunun bir maddesine müteallik mazbata 
ile, 

Askerî ve mülkî tekaüd kânununun bâzı maddele
rinde değişiklik yapılmasına, 

Kaçakçılıktan başka bazı inhisar suçlarından doğan 
para cezalarından vaz geçilmesine, 

Lâyihalar 
1 — Mahsus bir kanunla Devletten bir hadi teinin 

eden veya sermayesinin yarısından fazlası Devlete aid 
olan banka veya müesseseler memurlarmın maaş vır 
ücretleri ve hizmete giriş ve terfi usulleri hakkmda 
kanun lâyihası (1/1172) Bütçe encümenine). 

Tezkereler 
2 -— Gümrük muhafaza genel komutanlık ve teşki

lâtının 193JT yılma aid ayniyat katği hesab cetvelleri
nin gönderildiği hakkmda Gümrük ve inhisarlar vekâ
leti tezkeresi (3/574) (Divanı muhasebat encümenine). 

1 — ffümi Uranın istifasile açılan Adliye 
vekilliğine Konya mebusu Tevfik Fikret Sılaym 
tayin edildiğine dair Riyaseti Cumhur tezkeresi. 

Ankara : 3 - I - 1939 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

HUmi Uranın istifa etmesile açılan Adliye 
vekilliğine Konya mebusu Tevfik Fikret Sıla
ym tayin edildiğini arzederim. 

Reisicumhur 
ismet inönü 

(Alkışlar). 

Mübadele ve teffiz işlerinin katği tasfiyesi ve in
tacı hakkındaki kanuna bir madde eklenmesine, 

Büyük Millet Meclisi memurlarmın teşkilâtma dair 
kanun lâyihaları kabul edildi. 

Yer sarsıntısına maruz kalan bazı yerlerde Kızılay 
kurumunca yaptırılacak inşaata aid malzemenin Dev
let demiryollarında parasız nakledilmesine dair kanun 
lâyihasının birinci müzakeresi yapıldıktan sonra çar
şamba günü tolanıimak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. F. Sılay Kütahya Çoruh 

Naşid Uluğ Ali Zırh 

Mazbatalar 
3 — Mahsuldar ve yabani zeytin ağaçlarının aşı

lanması ve zeytin mahsullerinin eyileştirilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Ziraat, Iktısad ve Adliye en
cümenleri mazbataları (1/808) (Ruznameye) 

4 — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuriyeti 
arasında Ankarada imza edilen dostluk muahedesi ile 
müşterek beyanname ve optanlara mütedair protoko
lün tasdikma dair kanun lâyihası ve Hariciye encü
meni mazbatası (1/1147) (Ruznameye). 

2 — Ankara mebusluğuna seçilen Arif Bay-
tın ve Çankırı mebusluğuna seçilen Hüseyin 
Cahid Yalçının intihab mazbataları 

BAŞKAN — Yeni intihab olunan arkadaş
larımızdan Ankara mebusu Arif Baytm ile 
Çankırı mebusu Hüseyin Cahid Yalçmm maz
bataları gelmiştir. Mazbatalar usule muvafık
tır, itiraz yoktur. Reye arzediyorum. 

Arif Baytmm mazbatasını kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Hüseyin Cahid Yalçmm mazbatasını kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2 - HAVALE EDİLEN EVRAK 

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

BAŞKAN — Refet Canıtez 

KÂTÎBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh) 

<•• 

BAŞKAN— Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

— 10 — 
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4 — AND ÎÇME 

1 — Ankara mebusu Arif Bay tının and içmesi 
BAŞKAN —Burada hazır bulunan zat var 

mı? Tahlifi yapılsm. 

1 — Büyük Millet Meclisi 1938 yût oğustoe 
ve eylül ayları hesabı hakkında Meclis hesabları-
nın tedkikı encümeni mazbatası (5/77) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Arzettim. 
2 — İmtiyazlı madenlerin ihtiva eylediği sa

hanın Jbeher hektarı için maadin nizamnamesinin 
myael&el 4.9 ncu maddesi mucibince her sene ipti
dasında alınması lâzımgelen 10 kuruşun resim 
veya icar bedeli olub olmadığının tefsiri hak
kımda Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, tktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/314) [2] 

(Sütçe encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Netice itibarile Bütçe encüme

ni de Adliye encümeninin mütaleasma iştirak 
ediyor. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Mazbata mu
harriri lütfen izah etsinler. Anlayamadım. 

BAŞKAN — Müsaadenizle Adliye encümeni 
mazbatasmdaki son hükmü de okuyalım: 

imtiyaz sahihlerinden alman bu paranm bir 
vergi mahiyetini haiz olduğu zannmz hâsıl edecek 
yegâne sebeb, bunun «resim» adını taşımasın
dan ibaret şekli bir sebeb olmasma mukabil, Dev
let eli ile tahsil olunan bu paralarm, sathıarz 
sahihlerine verilmesi ve Devletin ferdler lehine 
ve onlar nam ve hesabına vergi tahsil etmesinin 
malî ve hukukî esaslara ayken bulunması gi
bi işin esasma ve mahiyetine taallûk eden se
bepler, maden nizamnamesinin 48 ve 49 ncu 
maddelerinde yazılı bulunan (resmi mukarrer) 
in bir vergi olmayıb, kanunun sathıarz sahi
bine, maden işletmesi dolayısile maruz kala
cağı zarar ve ziyan karşılığı tazminattan maada 
olarak tanıdığı bir hak mahiyetini haiz olduğu
nu sarahaten göstermektedir. 

Bu itibarla maden nizamnamesinin 49 ncu 
maddesinin açık olan manasını tefsir yolu ile ta
yine ,mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
BAŞKAN — Adliye encümeni mazbatasmm 

hüküm fıkrası imtiyaz sahihlerine verilen bu 
paranm bir resim mahiyetinde olmadığını gös
termektedir. Encümenden bu hususta izahat is
tiyorlar. 

[1] 26 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 30 sayılı basmaAfazı zabtın sonundadır. 

(Ankara mebusu Arif Baytm kürsüye gelerek 
and içti). (Alkışlar). 

BAŞKAN — Ruznameye geçiyoruz. 

ADLÎYE E. NAMINA ALÎ RIZA TÜREL 
(Konya) —Maden nizamnamesinin mevzubahs 
olan maddelerinde, 48 ve 49 ncu maddelerin
de (resmi mukarrer) diye sathı arz sahibine ve
rilecek bir paradan bahsedilmektedir. 3 u pa
ranm hukukî mahiyeti ihtilâfı mucib olmuş. 
Vergi midir, yoksa, sathı arz sahibine verildi
ğine göre, ona tahsis edilen bir aidat mıdır? 
ihtilâfa düşülmüş. Biz hâdisenin mahiyetine nü
fuz ederek bunun bir vergi olmadığı kanaati
ne vardık. ?Sebehleri.şudur : Yaptığımız ted-
Mkattan anladık ki, arazisi .altında maden bu
lunan sathı arz sahihlerine o madenden istifade 
edememelerine Tnukabil bir bak *p-,n™Tqflrflrn'rn 

adilâne olacağı düşünülmüş ve onun maruz ka
lacağı, zarar ve ziyan mukabili alacağı tazminat
tan maada bir de tesadüfen mülkünde bulunan 
madenden dolayı arz saMbinin lehine bir taz
minat verilmesi hakkaniyete uygun bulunmuş ve 
kendilerine «resmi mukarrer» namı altmda ko
nulan kaydin bir vergi olmadığına karar veril
miştir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı Adliye 
encümeninin mazbatasını reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3 — Arazi vergisi kanununun 2 nci madde-
sme bir fikm eklennmsine dair kamın lâyihası 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/970) [1] 

ŞA#KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
söz istiyen var mı? 

ZtRAAT En. Na. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Bu lâyihanın .Orman kanunu ile de alâkası 
vardır. Bu itibarla, lâyihayı Ziraat encümeni
ne .istiyoruz. 

BAŞKAN — Bu lâyihayı, tedkik edilmek 
üezere. Ziraat encümeni istiyor. Lâyihanın en
cümene gönderilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

4 — Balkan itilâfı Devletlerile Bulgaris
tan arasında 31 temmuz 1938 tarihinde Selâ-
nikte İmza edilen anlaşmanın tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye ve Millî Müdafaa en
cümenleri muzbateâan (1/1133) [:2] 

HARİCÎYE V. ŞÜKRtr SABA0OĞLTT (fz-
mir) — Arkadaşlar; tasvibinize arzölunan 

[1] ,28 sayılı ıba&ınayazı zabtın sonundadır. 
[2] 27 .sayılı basmayazı zabtm sonundadır. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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kanun lâyihası beş Balkan Devleti ara
sında aktedilmiş olan bir anlaşmanın kabu
lüne dairdir. Bu anlaşma esas itibarile 
iki büyük manayı ihtiva etmektedir. 
Bu mânalardan birincisi «Nöyyi» muahedesi
nin Bulgaristana koymuş olduğu askerî ve teç
hizat takyidatmı orta yerden kaldırması mânâ
sıdır. ikincisi de Lozan muahedesinin Türkiye-
ye, Yunanistana ve Bulgaristana karşı hudud-
larda bir kısım arazi üzerinde koymuş olduğu 
askerî takyidatm kaldırılması manasıdır. 

Balkan Devletleri coğrafi vaziyetleri itiba
rile tam bir birlik teşkil etmektedir. Bu anlaş
ma ile, istihdaf edilen gaye, coğrafi bir birlik 
gösteren bu memleketlerin yavaş yavaş siyasî 
anlayışlarında da bir birliğe doğru yürümek 
azminde olduğunu göstermektedir. Siyasî gö
rüşlerde hâsıl olacak birlik bu men^eketler 
arasmda anlaşmayı daha kolay bir hale ifrağ 
edecek ve bundan da bütün bu memleketlerin 
sakin ve yalnız çalışmak isteyen halkı istifade 
eyleyecektir. Esasen Cumhuriyetimiz, kuruldu
ğu gündenberi sulhu sükûn içinde yaşamak po
litikasını şiddetle taMb etmiş olduğu için, bu 
anlaşmayı, ayni zamanda Balkanların arzula
rını tatmin ettiği kadar bizim prensibimize de 
riayetkar ve hürmetkar bir mukavele addedi
yorum. Bu anlaşmanın bir hususiyeti de bu
nun Selânikte, bir taraftan 4 Balkan devletini 
temsil eden Yunan Hükümeti, diğer taraftan da 
Bulgar Hükümeti tarafından imzalanmasıdır. 
Elyevm alâkadarların ikisi tarafından tasdik 
ve imza edilmiş olan bu mukavelenin sizin tarafı
nızdan da kabul edileceğini ümid ediyorum. Sözle
rime nihayet verirken kendimce mühim gördü
ğüm iki noktayı tebarüz ettirmek isterim : Bu 
noktalardan birisi, bu anlaşma tohumunun An-
karada Balkan Devletlerinin toplandığı bir sı
rada atılmış olmasıdır. Türk diplomasisi bu an
laşmanın vücud bulmasında, dostlarımız tara
fından dahi müşahede edilen büyük bir mesai 
sarfetmistir. İkinci nokta da Montröden son
ra topraklarımızda sonuncu olarak kalmış olan 
beynelmilel bir kaydin tamamen kalkmış olma
sıdır (Alkışlar). 

Arkadaşlarımdan bu mukavelenin kabul ve 
tasdikini tekrar rica ederken bunun müstaceli
yet kararı ile olmasmı da rica ediyorum. 

MAZHARMÜFİDKANSU (Denizli) —Dos
tumuz olan Balkan hükümetlerinin kâffesi bu 
mukaveleyi tasdik etmişler midir? 

HARİCÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ SARAÇOĞLU 
(İzmir) — Mukavelename Bulgaristan ve Yu
nanistan Hükümetleri tarafından tasdik edil
miştir. Diğerleri tarafından da derdesti tas
diktir. 

BAŞKAN — Hükümet lâyihanın müstacelen 
müzakeresini rica ediyor, Reye arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Müstacelen müza
keresi kabul edildi. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Balkan İtilâfı Devletlerile Bulgaristan arasmda 
31 temmuz 1938 tarihinde Selânikte imza edilen 

Anlaşmanın tasdiki hakkmda kanun 
MADDE 1 — Balkan İtilâfı Devletlerile Bul

garistan arasmda mütekabil münasebatta kuv
vete müracaat edilmemesi ve Nöyyi muahede-
sinin askerî, havaî ve bahrî hükümlerini muhte
vi 4 ncü kısmı ile Trakya hududlarma müte
allik olarak 24 temmuz 1923 tarihinde Lozan-
da imza edilen mukavelenin tatbikatından 
sarfmazar edilmesi hakkmda bir taraftan Bal
kan İtilâfı Devletleri namma hareket eden ve 
halen Balkan İtilâfı Daimî Konseyi Reisi bulu
nan Yunan Başvekili ve Hariciye nazın Mösyö 
Metaksas ve diğer taraftan Bulgaristan namı
na Başvekil ve Hariciye nazırı Mösyö Köse-
ivanof arasmda Selânikte 31 temmuz 1938 ta
rihinde imza edilen Anlaşma tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

5 — Devlete aid matbaaların birleştirilmesi 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Ma
arif, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/192) [İ] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

MİTAT AYDIN (Trabzon) — Saym mazbata 
muharririnden iki şey öğrenmek istiyorum. Yük
sek mekteblerde, meselâ Mühendis mektebinde 
kitab yoktur. Talebe muallimlerden aldıkları 
notları derhal yazarlar ve mekteb idaresi küçük 
mikyastaki matbaasmda bunları talebe için ba
sar ve tevzi eder. Acaba bu kanun bu küçük hu
susî matbaaları kaldıracak mıdır? Talebenin va
ziyeti düşünülmüş müdür? 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Onlara taallûku yoktur. Mevzubahs olan, 
matbaadır. Mühendis mektebinin bir matbaası 

[1] 29 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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varsa tevhid edilecektir. Matbaa değilse ve yal
nız talebenin küçük mikyasta ihtiyacını şapi-
roğrafla görüyorsa bittabi o bundan hariçtir. 

MÎTAT AYDIN ( Trabzon ) — Küçük bir 
matbaadır ve bütün mekteblerde de vardır. Ha
deme ile idare ederler. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Devlete aid matbaaların birleştirilmesi 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Masrafları umumî muvazene
den temin olunan matbaalardan Genel kurmay 
Harita umum müdürlüğü ve Deniz matbaaları 
hariç olarak bilûmum askerî matbaalar Ankara-
da kururlmak üzere (Askerî matbaa) adı altın
da birleştirilmiştir. Bu matbaa Millî Müdafaa 
vekâletince idare olunur. Masraf lan bu vekâle
tin kara kısmı bütçesinden temin edilir. 

M. M. E. R. Ol. KIAZIM SEVÜKTEKlN 
(Diyarbakır) — 1706 numaralı kanunun ikinci 
maddesi mucibince jandarma asayiş noktasmdan 
Dahiliye vekâletine verilmiştir. Talim ve terbiye 
noktasmdan ise Genel Kurmaya ve seferberlik 
ve sefere aid işlerde, silâh, cephane, maaş ve 
saire noktasmdan da jandarmanın Millî Müda
faa vekâletine merbut olduğu malûmdur. Bunun 
seferberliğe aid gizli işleri vardır. Binaenaleyh 
bendeniz jandarma matbaasmm da, birinci mad
deye geçirilmesinin muvafık olacağı kanaatin
deyim. Bunun için bir takrir veriyorum. 

Bununla jandarma matbaasmm askerî mat
baalar meyanma idhalini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı?. 
B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab

zon) — Bu, tamamen idarî bir meseledir. Jan
darmanın bütçesi ayrıdır. Askerî matbaaların 
masrafları Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin 
kara kısmından temin edilecektir. Onun içindir 
ki biz jandarmanın diğer Devlet matbaaları me-
yanmda zikredilmesini idarî noktadan muvafık 
gördük. Teklif edilen şekilde olursa idarî bir 
müşkülât çıkacağı endişesindeyiz. Lâyihanm mak
sadı matbaaları tevhiddir. Bunları da iki matbaa 
altmda tevhid ediyor. Jandarma matbaası ha 
Devlet matbaasına girmiş, ha askerî matbaalarla 
birleştirilmiş, bizce hepsi de birdir. Yalnız idarî 
cihetten bir müşkülât doğmasm. Encümen bun
da İsrar etmiyor. Devlet matbaasile de birleşe-
bilir, askerî matbaa ile de birleşebilir. Heyeti 
umumiye nasıl isterse öyle yapsm. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar; 
jandarma işi tamamen ayrı bir iştir. Hatta 
zannederim zamanı geldi. Heyeti Vekilemizden 
rica ederim, jandarmamızı tamamen emniyet 
teşkilâtı haline getirsinler, ordu ile münasebe
tini kesmemiz zamanı şoktan gelmiştir. Millî 

Müdafaanın ayrıca bir kolorduya ihtiyacı var
sa teşkil edebilir. Onun için jandarma matba
asmm askerî matbaa ile alâkası yoktur. Sivil 
müesseseye daha yakmdır. Onun için arkada
şımız tekliflerinde ısrar etmesinler. O böylece 
kalsın. Hatta jandarmayı esaslı olarak mem
leketin emniyeti, asayişi işile meşgul bir mü
essese, sivile daha yakm bir vaziyete getirme
miz lâzımdır. 

M. M. En. Rs. Gl. KlAZIM SEVÜKTEKlN 
(Diyarbakır) — Bu günkü maslahata daha uy
gundur. Askerî idaredir. Jandarma Millî Mü
dafaa vekâletile Erkânıharbiyeye merbuttur. 
Maamafi Heyeti umumiye nasıl münasib gö
rürse öyle olur. Bazı gizli işleri de vardır. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Mahremiyetten bahsettiler. Devlet mat
baası zaten mahrem işleri de deruhte edecek
tir. Nitekim bu günkü Başvekâlet matbaasın
da da bir çok mahrem evrak tabedilmektedir. 
Mahremiyet bu işe zaten mâni olmıyacaktır. 

Yüksek Başkanlığa 
Arzettiğim sebeblere binaen birinci madde

nin aşağıda yazıldığı gibi değiştirilmesini arz 
ve teklif eylerim. 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Ankarada kurulmak üzere (Askerî mat
baa) adı altmda (Jandarma matbaası dahil) 
birleştirilmiştir. Bu matbaa Millî Müdafaa ve
kâletince idare olunur. Jandarmaya aid mas
rafın Başvekâlet bütçesinden, diğerleri Millî 
Müdafaa vekâletinin kara kısmı bütçesinden 
temin olunur. 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar 
lütfen el kaldırsın... Nazarı dikkate almıyan-
lar... Takrir nazarı dikkate alınmadı. 

Şu halde esas maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Masrafları umumî muvazene
den temin olunan ve birinci madde dışmda ka
lan matbaalardan Büyük Millet Meclisi, Darp
hane ve Damga matbaaları hariç olarak diğer 
bilûmum (Jandarma matbaası dahil) matbaa
lar da yine Ankarada kurulmak üzere (Devlet 
matbaası) adı altmda birleştirilmiştir. Bu mat
baa Başvekâletçe idare olunur. Masrafları Baş
vekâlet bütçesinden temin edilir. 

ŞERİF İLDEN (Kastamonu) — Hariciye 
encümeni namma küçük bir maruzatta buluna
cağım. Bu lâyihai kanuniyenin başlıca sebebi; 
muhtelif yerlerde bulunduklarından dolayı, 
fazla masrafı mucib olan matbaalardan birleş
mesi mümkün olanların birleştirilmesi, müm
kün olduğu kadar az masrafla aynı işlerin gö
rülmesinden ibarettir. Demek oluyor İd birinci 
sebeb, masrafı kısmaktır. Sonra görüyoruz ki, 
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birinci madde ile askerî cihete, ikinci madde 
ile de sivil kısma aid olmak üzere, umumî mu
vazeneden idare edilen altı matbaa birleştiril
mekten istisna edilmiştir. Bunda iki sebeb gö
rüyoruz. Birincisi Harita matbaası gibi ihtisas 
matbaası .olması, diğeri de Genel kurmay mat
baası gibi mahremiyetine son derecede itina 
edilmesi lâzım gelen vesaikin tabı için bir mat
baa bulunmasıdır. Şimdi bendeniz üç, dört ke
lime ile İlarieiyedeki küçük matbaanın vazife
sini ;aa?zQdeeeJim. Evvelâ masraf; Hariciye 
matbaaamrjı bir* senelik .masrafı 7 bin liradır. 
Demek okuyor iri umumî muvazenemizde yer 
tut&mryaoak bir masraftan ibarettir. 

Vazifelerine gelince: Hariciye matbaasının 
İM kısım âarçto". 

Birincisi, Jransızca, diğeri de türkçe asan 
tabeder. Hariciyeden veya diğer Devlet mües
seselerinden herhangi birinde ecnebilerin dahil' 
olacağı bir ziyafet mevcud olursa hem o ziyafe
te aid davetiyeler o matbaada gayet itina ile ve 
müstacel olarak tab olunur hem de, yemek veri
lecekse, listeler, menüler tab olunur. (Gülmeler, 
vaz geç sesleri). Bu birinci kısmı. 

Sonra mahrem bir konferansın, mahrem bir 
muahedenin görüşülmesi mevzuıbahs olduğu va
kit delegelere tevzi edilecek olan mukavele pro
jesi methini de gayet mahrem bir surette ve müs-
tacelen Hariciye matbaası tabeder. Üçüncü bir 
mesele de, son derecede mühim olan ve Genel 
kurmay matbaası mahremiyetine tamamen mu
vazi bir şjekilde yürüyen, şiire miftahı ve kotla
mam tabı meselesidir. Filhakika bunlar her se
nelik işleir değildir. Fakat konsolosluklara mif-
tahlar gönderilir; elçilerin şahıslarına mahsus 
miftahlan vardır. Bu miftahlar ve kotlar Ha
riciye matbaasında mütehassısların nezareti al
tında son derece mahremiyet içinde bastırılır. 
Bunun i<jin Hariciye matbaasının, cürmü zaten 
küçük olan, bu matbaanın da ikinci maddede 
zikredilen Büyük Millet Meclisi, Darphane ve 
damga matbaaları gibi birleşmekten istisna edil
mesini Hariciye encümeni namına rica ediyo
rum. Eğer encümeni mahsusu da kabul buyu-
rursa bu meselenin tasvib buyurulmasmı Heye
ti umumiyeden rica ederim. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Bayazıd) — 
Saym arkadaşlar, bu kanunun neşrinden sonra, 
Devlet dairelerinde şimdiye kadar tabı işlerinde 
görülmekte olan müşkülâtın büyük bir kısmı 
kalkacaktır. Bundan Devlet daireleri müstefid 
olacak ve şimdiye kadar yapılmakta olan mas
raflar da azalacaktır. Fakat Devlet dairelerinde 
bazı işler vardır ki, bunlar günün işidir. 

Bıınlarm Devlet matbaasına kadar gönderil
meleri yine Devlet işlerinin gecikmesini mucib 
olur. Zaten kanun heyeti umumiyesi, basım işle
rinin heyeti umumiyesinin Devlet matbaasında 
yapûmasıraı kabul etmiş değildir. Heyeti Vekile-

nin tanzim edeceği cetvel haricinde kalanlar ha
riçteki matbaalarda dahi yaptırılabileceklerdir. 
Onun için vekâletlerin küçük ayrıca kendilerince 
sarfiyatı mucib olmayan kendi vesaitile yapabi
lecekleri işleri vardn:. Meselâ tamimlerin çoğal
tılması, bir çok başlıklar, bunlarm adedini ve 
cinsini her vekâlet kendisi dahi sayamaz ve yü 
başında bunları bilmez. İstatistik başlıkları, cet
veller ve saire.. Bunlarm acele yaptırılmaları 
icab eder. Devlet matbaasına bunlarm gönderil-
mesile, bendenizce, çıkabilecek mahzurlar var
dır. Bunlarm geç kalması gibi. Halbuki bunlarm 
vekaletlerce bastırılması halinde ayrıca masrafa, 
meselâ bir matbaa memuruna dahi ihtiyaç yok
tur. Bunları yapmak kendi vesaitinin ve perso
nellerinin elindedir. Meselâ bunlar Reno makine
leri gibi basit makinelerdir. Bu gibi, ufak mat
baa olarak sayılabilecek olan pedal makineleri
nin vekâletlerin merkez dairelerinde bulunmala
rına bendenizce katği lüzum vardır. Bunun için 
bir takrir arzediyorum. Vekâletlerin kendi âcil 
basım işlerini yapabilmeleri için bulundurabile
cekleri pedal makinelerinin kanunun 8 nci -mad
desi hükmünden istisnası teklifine aiddir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 0 
halde bir tadil teklifi vardır, okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı sekizinci mad

denin birinci fıkrasına aşağıdaki fıkranın eklen
mesini teklif ederim : 

« Vekâletlerin acele ve küçük basım işlerini 
temin için bulundurabilecekleri pedal makûlle
ri bu hükümden hariçtir. » 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

HAKKI TARIK US (Giresun) — Bu husus
ta encümenin noktai nazan nedir? Yalnız bir 
pedal bu işi görür mü, başka vesaite de lüzum 
var mı? Bunları izah etsinler. 

BÜTÇE E. M. M. m&F KARjfcBENtZ <Er*b-
zon) — Arkadaşım Hariciye vekâletine mahsus 
olan matbaanın bu birleşmeden listisna edilme
sini arzu ediyorlar ve sebeb olarak da Hariciye 
vekâletinin göreceği işlerin mahremiyetinden 
bahsettiler. Şifrelerin veya bir müzakere sıra
sında alelacele teksir edilecek evrakm mahremi
yeti dolayısile bu matbaaya lüzum olduğunu ile
ri sürdüler. 

Bir defa Devlet matbaası kurulunca hiç şüb-
he yok M, bu matbaanın mahrem işlere taalluk 
eden kısımları bulunacaktır. Orada da mahrem 
işlere bakacak memurlar ve elemanlar çalıştırı
lacaktır. Hariciye vekâletinin ne kadar mahrem 
şifreleri varsa diğer vekâletlerin de böyle mah
rem sayılacak şifreleri vardır. Bu itibarla Ha
riciye vekâletinin matbaasını bu tevhitten istis
na ettiğimiz takdirde diğerlerini istisna etme
meğe hiç bir sebeb kalmaz. Genel kurmay mat
baasını misal gösterdiler. Genel kurmay mat-
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baasmm İstisna edilmesinde bazı sebebler var
dır. Meselâ orada harita kısmı da vardır. Yal
nız kendilerini ve askerî kıtaları alâkadar eden 
tamaanile hususî Meri vardır. Bunun içindir 
ki, o matbaa tevhitten hariç bırakılmıştır. Yani 
hariç bırakılmasının sebebi yalnız işlerinin mah
rem olması değildir. Diğer taraftan bir arka
daşımız Sıhhiye vekâletinin 

Dr. HÜSAMETTIN KURAL (Bayazıd) — 
Yalnız Sıhhiye vekâletinin değil... 

RAlF KARADENİZ (Devamla) — Evet, di
ğer vekâletlerin de hususî tamimlerini basacak 
pedal maMnalarmm istisna edilmesini arzu bu
yuruyorlar. Bia matbaaların tevhidi işini şöyle 
tasavvur ettik. Bir sakaf altmda toplamak bü
tün matbaalan bir idare altma koymak ve mas
rafları da tek bir bütçeden temin etmek. Ku
rulacak olan matbaanın modern bir matbaa ol
masmı ve Hükümet merkezinde kurulmasını 
düşündük. Binaenaleyh vekâletlere yakın bir 
yerde bulunacak olan bu matbaanın günlük ih
tiyaçları derhal temin edebilecek ve süratle ifa 
edecek kabiliyette olmasmı ümid etmekteyiz. 
Bunu o niyetle yapıyoruz. Bu gün küçük bir 
pedal makinası, yarm onun yanmda başka bir 
şey, o burgun daha başka bir şey. Bu suretle 
bütçede muayyen tahsisatı olmasa bile başka 
yerlerden masraf mı temin ederek bir şey yapı
lacak ve ayrıca eleman istihdamını da istilzam 
edecektir. Onun içindir ki, biz uf ak veya bü
yük hiç bir makinayı istisna etmek istemedik. 
Kanunu yaparken kurulacak olan matbaanın bü
tün bu ihtiyaçlara merkezi Hükümette cevab ve
recek kabiliyette modern bir matbaa olmasmı 
tasavvur etlik ve kanun lâyihasını o şekilde ha
zırladık. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

HARİCÎYE E. N. ŞERİF İLDEN (Kastamo
nu)]— Hariciye matbaası yalnız vekâlet srfatile 
Hadciyenin işini gören bir matbaa değildir. Bir 
defa bendeniz şu küçük derdimi arzedeyim de 
yine rey Heyeti Celilenindir. Hariciye vekâleti
nin. bir de protokol dediğimiz teşrifat dairesi 
vardır. Bu dairenin kadrosu hakikatte Harici
yenin kadrosuna dahil ise de bu daire bütün 
Türkiye Cumhuriyetinin teşrifat işlerini gör-
mektedir. Şimdi alelade zamanlarda Hâriciye 
kendi evrakım, projelerini, defterlerini ve sa-
irelertni birleştir dikleri Devlet matbaasında tab-
ettirebilİK Pakat Devlet matbaası büyük bir mü-
esseee «rfatile muayyen bir mesai saatine malik
tir. Hariciyenin, bilhassa teşrifatın civcivli za
manlarında, davetlerde ve sairede teşrifat işi 9 
da başjayibda beşte bitmez. Sabah beşte başlar 
gece yarışma kadar devam eder. Gece yarışma 
kadar devam eden teşrifat işleri vardır. Bunun 
için takririmi vereyim de takdir Heyeti Umu-
miyeyeraiddir. 

Dr. HÜSAMETTİN KTJRAL (Bayazıd) — 
Sftym arkadaşlar; Raif Karadeniz arkadaşnnı-

zm buyurmuş olduğu; vekâletlerde kurulacak 
ufak tesisatm bilâhare bir matbaa halinde kal-
masmdaki mahzuru bendeniz de doğru buluyor 
ve aynı fikirde bulunuyorum. Yalnız bendeni
zin arzetanek istediğim şey, bir pedal yazı ma
kinesi vardır. Yahud ufak bir rono makinesi 
vardır. Bunların da malzemeleri vardır, diğer
leri gibi harfleri vardır. Bunlar vekâletlerde 
ayrıca bir tesis telakki edilmez. Halbuki yine 
tekrar arza mecburum. Vekâletler bazı zarurî 
olan ihtiyaçlarını, Devlet matbaası binasına ne 
kadar yakm olursa olsun istenilen zamanda 
temin edemezler. Çünkü aradaki işler Devlet 
işidir, bunların tabi olduğu bir usul vardır. Sı
raya konacaktır. Bir taküm merasime tâbidir. 
Halbuki vekâletler bu ufak makinelerle hiç mas
raf etmeksizin acil ihtiyaçlarını derhal karşıla
yabileceklerdir. Arzettiğim sebeblerden dolayı* 
takririmin sekizinci maddenin mütaleaflmda 
nazara alınmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Bu hususta başka mütalea var 
mı Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı ikinci madde

deki istisnalar meyanrna Hariciye vekâleti 
matbaasının da idhalini rica ederim: 

Kastamonu 
Şerif İlden 

BAŞKAN — Bir takrir daha vardır, okutu
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı sekizinci mad

denin birinci fıkrası sonuna aşağıdaki fıkranın 
eklenmesini teklif ederim. 

«Vekâletlerin acele ve küçük basm işlerini 
temin için bulundurabilecekleri pedal maki
neleri bu hükümden hariçtir.» 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

BAŞKAN — Hüsamettin Kuralın takririni 
reyinize arzediyorum, Nazarı dikkate alanlar,.. 
Almryanlar... Nazan itibare alrnmamıştrr. 

(Şerif fidenin takriri tekrar okundu). 
BAŞKAN — Şerif fidenin takririni reyini

ze arzediyorum. Nazan dikkate alanlar... Almı-
yanlar... Nazan dikkate alınmamıştır. 

BAŞKAN — Şu halde ikinci maddeyi aynen 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmt 
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 968 sayılı kanuna göre idare 
edilmekte ve (Devlet basımevi) admı taşımakta 
bulunan matbaa yalnız okul kitablarile talim ve 
terbiyeye ve millî kültür için lüzumlu görülen 
yayınlara aid diğer baskı işlerini yapmak ve 
bu matbaaya aid olub halen meri bulunan 
kanunlara göre idare edilmek üzere 
«Maarif matbaası» adı altmda ve «Maarif ve-
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kaleti emrinde olarak faaliyetine devam eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Itilâfname için rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunla matbaaları birleş-

tirilmeyen askerî dairelerden başka bütün as
kerî dairelerin baskı işleri askerî matbaada ve 
Büyük Mîllet Meclisi işleri hariç olmak üzere 
umumî muvazeneye dahil bütün dairelerin baskı 
işleri Devlet matbaasında bedelsiz yapılır. 

Bu daireler Maarif matbaasmm iştigal saha
sına giren işlerini tahakkuk edecek maliyet be
delleri mukabilinde Maarif matbaasında yaptıra
bilecekleri gibi aşağıdaki altmcı maddeye göre 
icra Vekilleri Heyetince tanzim edilecek cetvel
lerin dışında kalan işlerini de hariç matbaalar
da yaptırabilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Askerî matbaa ile Devlet mat
baasında yapılacak baskı işlerine yarayan ve 
Maliye vekâleti kırtasiye deposunca temin edi
len her nevi malzeme, bedelleri daireleri bütçe
lerinden mahsub edilmek üzere Maliye vekâle
tince bu matbaalarda açılacak şubelerden ve
rilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Askerî matbaa ile Devlet mat
baasmm yapacağı ücretsiz işlerin nevi ve mik-
darı her malî yıl başmda İcra Vekilleri Heye
tince tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Umumî muvazeneye dahil bi
lûmum dairelerin bütün kıymetli evrakı tahak
kuk ettirilecek olan maliyet bedelleri mukabi
linde Darphane ve Damga matbaasında basılır. 
Bu nevi evrakın başka yerde basılabilmesi icra 
Vekilleri Heyeti kararma bağlıdır. 

Bu matbaa asıl vazifesine halel gelmemek şar-
tile hariçten de iş alabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun birinci maddesile 
birleştirilmiş olan matbaaların tesisat, makine, 
hurufat vfe sair her türlü levazımı askerî matba
aya ve ikinci maddesile birleştirilen matbaalara 
aid olanlar da Devlet matbaasına devrolunur. 

Darphane ve Damga matbaasile Maarif mat
baasmm bu kanuna göre iştigal edeceği işler için 
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lüzumu kalmayan alet ve makineler de Devlet 
matbaasma devrolunur. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunla birleş
tirilmiş olan matbaaların Ankaraya nakilleri ve 
yerleştirilmeleri en çok beş yıl içinde ikmal edi
lir. 

Bu matbaa Ankaraya nakil ve birleştirilin-
ceye kadar eski şekilde faaliyetine devam eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunla ihdas edilmiş olan 
askerî matbaa ile Devlet matbaasmm faaliyet 
ve idare şekilleri birer nizamname ile tesbit 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1939 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6 — Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı 

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

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et-
miyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Ordudan çıkarılacak on iki yaşmdan yukarı hay
vanların çiftçi ve yetiştiriciye satılması hakkm

da kanun 
MADDE 1 — Hazarda ordu kadrosunda on 

iki yaşmı bitirmiş idiş, kısraklar ile on beş ya-
şmı bitirmiş katırlar, yerlerine hayvan almarak 
ordu hizmetinden çıkardır, ve bu iş için her 
sene Millî Müdafaa bütçesine ayrıca lâzım ge
len tahsisat konur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ordudan çıkarılacak hayvan
lar Ziraat vekâletinin göstereceği yerlerde çift

ti] 10 sayılı basmayazıya ek zaptın sonundadtr. 
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çi ve hayvan yetiştiricilere mahallî hayvan ıs
lâh komisyonlarınca takdir edilecek en ucuz 
fiatla ve sekiz senelik taksitlere bağlanmak 
suretile satılır ve o yerlere kadar nakilleri için 
Millî Müdafaa bütçesine tahsisat konulur. Kıs
rakları taksitlerle alanlar tay yetiştirdiklerini 
ve iki yaşma kadar büyüttüklerini mahallî 
hayvan ıslah komisyonlarına ibraz ve isbat et
tikleri takdirde mütebaki taksitleri affedilir. 

Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — bu 
madde hakkında Ziraat encümeni namma ma
ruzatta bulunacağım, ikinci maddede sekiz sene 
taksitle ve çok ucuz fialarla çiftçiye verilecek 
hayvanlar ayni zamanda hayvan yetiştiricilere 
verilir, deniyor, Çiftçi hem çift işile uğraşır, 
hem de hayvan yetiştirir. Ayrıca hayvan yetiş
tirici kelimesinin ilâvesini biz doğru bulmuyo
ruz. Bu hususta bir takrir takdim ediyorum, 
yetiştirici kelimesinin tayymı rica ediyoruz. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Bir kelimenin tashihini en
cümen namma rica edeceğim, ikinci maddede 
«çok ucuz fiatla verilir » yerine « takdir edile
cek fiatla » denmesini istiyoruz. 

Dr. HÜSAMETTİN KURAL (Bayazıd) — 
Saym arkadaşlar, ordu kadrosundan çıkarıla
cak olan bu hayvanları Ziraat vekâletinin gös
tereceği yerlerde çiftçi ve hayvan yetiştiricilere 
mahallî islâh komisyonlarınca verilecek. Bunlar 
çok lüzumludur. Fakat bu hayvanlardan serom 
müesseselerinde de istifade edilebilir. Hastalık
ları olmamak şartile, yaşı sebebile, yahud roma-
tik, yara, beresi dolayısile ordudan çıkarılanlar 
serom müesseselerinde kullanılır. Bu müessese
lere hayvan tedariki mühim bir meseledir. 
Çünkü böyle hayvanların kuvvetli olması, sıh
hatte bulunması, cüsse itibarile büyük olması 
lâzımdır. 

Bu şerait dahilinde ordudan hayvan çıka
rılacağı zaman, eğer lüzum varsa, Sıhhat vekâ
letinin Serom enstitülerine de verilmesi hakkın
da lâyihaya bir kayid konulmasını arz ve bu
nun için bir takrir takdim ediyorum. 

EMtN SAZAK (Eskişehir) — Ordudan çı
karılacak hayvanlar içinde 12 belki 15 yaşında 
bulunacak iğdişler bulunacaktır. Bu husus bi
rinci maddede imiş, o da geçti, Nazarı dikkate 
arzetmek isterim; bilmem tashihi mümkün mü? 
Ancak kısraklar - benim anladığıma göre - or
dunun müstakbel ihtiyacını karşılamak için üre
tilmek üzere yalnız yetiştiricilere verilmeli, bu 
hayvanları koşmamalı, şayet bu zanmm doğru 
ise, kısrakların tevziinde ordunun müstakbel ih
tiyacı, vaziyeti âmil ise, bu kısrakların koşul
mayacak ve damızlık yetiştirebilecek yerlere ve
rilmesi kaydinin lâyihaya ilâve edilmesi lâzım
dır. Katır ve saire fıkaraya verilsin, Bu doğru
dur. Fakat kısrak için dediğim kay di koymalı
dır. Bu Yaşar arkadaşımızın kanaatine muha
liftir, 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Bu 
hayvanları halka ucuz vermeli, maksad köylü
ye yardımdır. Eğer müzayede ile olursa köylü 
alamaz, ve köylüye de menfaati olmaz. (Doğ
ru, sesleri). 

RÎFAT VARDAR (Zonguldak) — O zaman 
canbazlarm eline geçer. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Arkadaşlar, atla ziraat gayemizdir. Bu itibar
la çiftçilerimizden bu kısraklar esirgenecek olur
sa atla ziraat gayemize nasıl erişeceğiz? Kısrak
ları bilhassa çiftte kullanmamak üzere verelim, 
diyorlar. Kısrak muayyen zamanda çift te sü
rebilir. Yavru meydana getirecek diye onu 
tamamile ahırda besleyelim mi? Bu, taMb edi
len atla çiftçilik gayesine aykırıdır. Onun için 
arzettiğim gibi, (yetiştirici) kelimesinin tayyı-
nı rica ediyorum. Sonra Millî Müdafaa encü
meninden de rica edeceğim, (en ucuz) kaydini 
de kaldırmasın. Bu bilhassa atla ziraati teş
vik bakımından çok hayırlı bir iştir. 

MİLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — « En ucuz » kelimelerinin 
kaldırılmasının sebebi, belki fiyat takdirinde 
yahud sair surette suiistimal olur korkusudur. 
ikinci maddede arzettiğimiz gibi, mahallî hay
van ıslah komisyonlarının takdir edecekleri fi
yat muteberdir. Islahı hayvanat komisyonları 
hayvanların derecesine ve nevine göre bir fiyat 
takdir eder ve ondan sonra orada yetiştiricile
re dağıtır. « En ucuz » kaydini korsak kimine 
pahalı, kimisine ucuz verilir ki, doğru ol
maz. Bunu Millî Müdafaa encümeni koymuş
tur, fakat şimdi tayyini teklif ediyor, kabulü
nü rica ediyoruz. 

Sonra kısraklardan tay yetiştirmek için Emin 
Sazak arkadaşımızın söylediğine gelince ; esa
sen biz lâyihanın bir maddesinde kısraktan tay 
yetiştirenlere bazı favörler gösteriyoruz. 

Tay iki yaşma geldiği zaman komisyona ge
tirirse kendisinin mütebaki taksitleri affedile
cektir. Böyle bir favör gösterilmiştir. Başka su
retle tevziine imkân yoktur. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Bay reis. Bende
niz Ziraat encümeni namma ikinci maddenin 
aynen kabulünü teklif ediyorum, Bu madde 
esasen Millî Müdafaa encümeninin maddesidir. 
Lütfen aynen kabul etsinler. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Encümen 
« en ucuz » kelimesinin çıkarılmasını istiyor. 
Eğer kalmasını istiyorlarsa bir teklifte buluna
rak takrir verirler. Heyeti Celile hâkimdir. 
, DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Bende

niz yalnız bir şey öğrenmek istiyorum. Bu hay
vanları dağıtacağız, ucuz, pahalı, mesele orada 
değil, amma Mme dağıtacağız? (Çiftçiye ses
leri). 

Bir köyde elli çiftçi vardır. Hepsi ister. Hay
van ucuz verilecek, yavru alacak, koşuya koşa-
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Cftk, ikramiye alacak. Bunu Afemed de ister, 
M^bmed *te ister. Bu mesele çok mukimdir. Jti-
ea ederim, ileride bir dedikoduya meydam. ver
memek fyin, bumun •töjerinde biraz durakm. 

MtLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK ( firzuriMn ) — Elinriîdeki lâyihada bir 
madde var. Ziraat ve Müft Müdafaa vekâlet
leri aratfinda %ir nizamname tanzim edilecek
tir. Bu mûsamnamaye göre hayvan yetiştiren 
îOTBtaka3«r, ziraat mıatakaları tefrik edilecek
tir <*e 4ıagwiHfi§&r oraya giderilecek ve mm-
tagfeann «lâfeı %ay*&a«t komisyonları marife-
tîle fcatkt tevın ve taksim edileoektir. 

DURAK f&AKARYA <^ümüşame) — Tevzi 
w taSksisâ nastl olacsârtEr? Mesele orada. 

Ş#KWÜ 1M>ÇAX (Emır-um) — Yaj>pkcak 
nteımnimeye föpe. fileye, reye sesleri). 

«ÜT$B E. M. M. HAtF KARADENİZ (Trab
zon') — *rkad«$ar, fen layiha «vvelce MiîK 
müdafaa «nctimeoirtden geçtikten sonra Bütçe 
encümeninf! jıeintfşti. Heyeti umnmiyede mü-
zaksre tüteceği sırada tekrar Millî Müdafaa 
encijmem %u lâyifcayı bir daha gezden geçir
mek "ftaere ikmci defo, istedi ve Yüksek heyeti-
nw de *%f4haem iffffi Müdafaa encümeninde 
tekrar tedkiköie müsaade buyurdunuz. Bu 
ikinei te&k&kten sonra Millî Müdafaa encüme
ni ifeosRslıân eskiden yaptığı maddenin aynen 
kabnl^i i ısrarla istediği iein Bütçe enenmeni 
teresim ettiği maddenin müzakeresi için Yük
sek İmzurtnmızda keyfiyeti bir daha teşrih et
meğe îfemm germedi. Yalnız Mr »ekte bu raü-
tatatfsEâ&a anâaşıldı M biz zaten oma nazarı 
üühaee atarak maddeyi değiştirmiştik. HWkika-
ten bu hayvanları çiftçiye vereceğiz diypruz. Fa
kat gtffeştain adedi faktstr, tetçmm yetişmez. 'Ye-
tişeJbilea olacak, ystö§emiyea. alamayacak. Onun 
içindir ki J?u $ekilde hayv«n tevziatının en sa
lim çare» agık arttırma Ü£ yapmak ve bedeli
ni taksiti» almaktır, ftedava hayvan veriliyor
muş, 4*»i»se feenfces ü$ii§*cek ne oae&ele küçük 
mamurlarla alinde teâı şikâyetleri, bazı isti
kaları ve haksızlıkları mueib olaeak. E|er 
Millî .Müdafaa encümeni kabul ederlerse yine 
taksitte -olsun fakat agık arttırma ile yapılsın 
ve mesele ilân edilsin, çiftçi olan gelsin, ko
misyon huturunda sadece çiftçiliğini isbat et
sin. Sonra açık artırmaya iştirak etsin. 

ZİRAAT V. FAİK KUJRDO&LÜ {Manisa) 
Heyati tljyenize ufak bir tecrübeyi arzedeceğim. 
Ondan sonca ^onnederim ki karar vermek da
ha kolay (Olacaktır. Biz, haralarda yetişen hay
vanları müzayede ile satıyorduk. 100 lira ile 
bagte&ık, şimdi haliskan veya yarımkan hay
vanlar <bm liradan % 900 liraya kadar çıktı. 
Atfkftrrada, tstanfeuMa, îzmirde, curada, burada 
koşulara iştirak -ettirmek işin hayvan ahcfla-
n bizim yegane müşterimiz haline geldiler. Hal-
baöci bk %ıuâım da*sızhk alarak akssın diye 
ysfâgtMlg&k. fayed müzayede kaydiaai bura

ya da karsak korkarım ki fen fena tecrübe çok 
iyi maksadlarîa tedvin edilen bu karnında da 
tekerrür eder. Müzayede şekli muvafık olan şe
kil değildir. Biz, muhterem arkadaşların der-
meyan ettikleri sebebleri aramızda düşünmüş
tük. Bu hususta Mâlî Müdafaa vekâletile bun
lara aid talimatnameleri yaparken bu hayvan
ların tevzi edilecekleri sahaları ve verilecek 
hayvanları kısrak, aylar, ester yahud tay veya 
sair evsafta olmasına nazaran bunu satın ala
cak köylünün malik olması lâzımg-elen tesisatı 
şart koyacaktık. Ben çok temenni ederim ki 
bu şeraite uygun vatandaşlar çek olsun. ¥&-
kat teessürle arzedeyim ki, atla çekilecek pul
luğu olan adamlar mahduddur ve bu yüzden 
bunlar mahdud bir sahaya tahsis edilecektir. 
Bu maruzatım derhatrr buyurulaeak olursa her 
halde müzayede şekH muvafık olmayan bir şe
kil gîbi geliyor. Tabu Heyeti -eelüe nasıl mu
vafık %uî»raa .öyle. «lur. 

ZİRAAT fi. M. M. YAŞAR ÖZEY < Mani
sa) — Evvelce de arBetmigtim. Atla ziraati teş
vik mahiyetinde olan bu maddenin bu şekilde 
kalması lâzımdır. Çünkü atla ziraat, öküzle zi
raat gibi kolay değildir. At beslemekle öküz bes
lemek arasmda fark vardır. Köylümüzü atla zi
raat yapmağa teşvik etmek istiyorsak bunu 
esirg-emiyelim. Raif Karadeniz arkadaşımız en
dişe ediyorlar ve bunlar belki köylünün eline 
düşmez, hangisine verlecek diyorlar. Tabu terei-
han bunu köylüye, atla ziraatin teşviki bakı
mından mühim olara mmtakalara vereceğiz. Bun
ların tarzı tevzii hakkmda bir talimatname yapı
lacaktır. Ayni zamanda nayvan tsî&h komisyonu
na da salahiyetler verilecektir. Binaenaleyh bu 
hususta endişeye mahal yoktur. 

Bizm köylümüz atla ziraat yapmıyor. Atı 
kolaylıkla besleyemediğinden daima öküzü ter
cih ediyor. At fevkalâde talebkârdır. Öküz ise 
gayet adi gıdalarla yaşayabilir. 

Binaenaleyh tekrar ediyorum. Eğer atia zira
at yaptırmak istiyorsak ânlara ucuz bir fiatla at 
almalarını temin etmemiz lâzımdır. Bu itibarla 
maddedeki «en ucuz» kelimesinin de kalmasını 
rica ediyorum. 

BÜTÇE JL m. M. RAÎF KABADENlZ 
< Trabzon) — Arkadaşlar, izah -olunan ve misal 
gösterilen hâdise ile bunun arasında fark var
dır. Bu hayvanlar, yaşlı hayvanlardır. Koşuda 
moşuda bunlardan istifade adEemez. Diğer ta
raftan bütün bu hayvanlar çiftçiler araamda na
sıl tevzi edilecek? Takdiri bedelle bu hususu 
tesbii etmek çok müşkül bir iş olacaktır. 

ZİRAAT E. i t M. YAŞAR #ZEY (Manisa) 
— Talimatname ile ol&oaktır. 

BÜTÇE E. M. M RAÎF KARADENİZ 
(Devamla) — 340 hayvan vardır. 5 00© çiftçi 

i müracaat etmiştir. 5 600 «çö&giye 100 hayvanı na-
j sil tevzi edeceğiz? Talimatname bunu nasıl te-
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mm Mer mâamaânn. £şm en salim ciheti tali
matname ile evsafı teshit ediiecek olan, çiftçiler 
tarafından vuku bulacak müracaatlar tesbit 
olunur ve onlar arasmda bir artırma yapılırsa 
hak yerini bulur. Aksi takdirde şuna buna ha
tırla verdiler, iltimas oldu gibi şikâyetler baş
layacak ve bazan da bu şikayetler haklı olacak
tır. 

Diğer taraftan bu hayvanları köylüye tak
sitle veriyoruz. Onun için bir de işin malî oeb-
hesi vardır. Bunlar bir servettir. Bunlarm ye
rine ayrıca ordunun hayvan alabilmesi için para 
verilecektir, tahsisat verilecektir. Elde mevcud 
olan bu servetin kaybedilmemesi lâzımdır. Bü
tün emvali Devlet açık artırma ile satılırken 
bu hususta şu veya bu şekilde komisyonların 
takdirile ötekine, berikine verilmiş olması em
vali Devletin muhafazası bakımından çayı mü
lâhazadır. Bunun içindir ki arkadaşlarımın ar
zulan yine yerini bulabilir. Çiftçilerin bir ta
limatname ile vasıflan tesbit edilir ve denilir 
ki; jşu veya bu nevi çiftçiler bu müzayedeye 
iştirak edebilirler. Kanunda zaten çiftçiye ve
rilir deniyor. Bu müzayedeye bir şehirli, bir 
tüccar, bir nmrabahacı, bir dellâl iştirak ede
mez. Ve yalnız çiftçiler iştirak eder. 

Bunu bendeniz encümen namına arzetmiyorum, 
şahsan da ısrar etmiyorum, mülâhazalarımı ar-
zettim. Mütehassıs encümen bunu nazarı itiba
ra alsın. Artık takdir encümenin ve yüksek 
Heyetinizin olacaktır. 

IfâyfAft. HAKKI ÜZMAY (Bolu) — Arka
daşlar; bu hususta bir misal arzedeceğim: Or
man nkanunu mucibince ağaçlar köylüye açık 
artırma ile satılıyordu. Bu yüzden nekadar 
müşkülât çıktı bUiyormusunuz. Bir köyün mü-
tegallibesi, zengini daha fazla para vermiş al
mış ve ökara krsmı açıkta kalmıştır. Bu da 
müzayede ile satılacak olursa aynı netice hâ
sıl olacaktır. Bu bir talimatname ile nasıl tes
bit edilebilir? Açık artırmanın mahzurları or
tadadır. Böylece kabul etmek doğru olmaz, ar
kadaşımızın teklifini kabul edelim. 

RAtFKARADENÎZ (Trabzon) — Islah en
cümeni daha mı âdilâne tevziat yapacak anla
mıyorum. 

DURAK SAKARYA (Gümüşane) — Anlıyo
rum ki, deminlâ maruzatım yanlış anlaşıldı. Ben 
zürraa hayvanlar verilmesin demedim. Hatta 
meccanen verilsin, buna ben de taraftarım. Fa
kat naall verilecek? buna dair olan talimatname
den ufak bir kısmını bize izah edebilirler mi? 

Arkadaşlar, memlekette kaç tane köy vardır? 
(40 bin sesleri). Buna mukabil ordudan her se
ne kaç tane hayvan çıkacaktır? Beş on hayvan 
için köylüyü birbirine vurmak doğru olur mu? 
Bu mesele ufak bir şey gibi görünür, fakat mü
him bir şeydir. Neticede köylüler içinde anar
şi yapar. Bu bir, İkincisi, maddenin birinde ya
zıyor, bunlan Vandan kaldınb İzmire göndere
cek.... Buna ne lüzum var? Bütçeye bu kadar 
yük fazla değil mi? Mahallinde satılsm. Orada
ki de köydür, oradaki da... Bu kayidleri kaldı
ralım rica ederim. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Lâyiha en
cümene gitsin. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) 
— Lâyihayı encümene geri istiyoruz. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Bir lâyiha yapılırken o lâ
yihada Hükümet makanizmasmm yapacağı bü
tün işler tasrih edilemez. Edilmesine de im
kân yoktur. Bir Hükümet ve Hükümet maka-
nizması vardır. Bu, Vandan alır, Sivasa götü
rür. Trakyadan alır, Erzuruma götürür. Bun
ları tasrih ederek talimatname gibi bir kanun 
yapacak olursak Hükümetin vazifesine müda
hale etmiş oluruz. Hükümete itimadımız vardır. 

Çıkacak hayvan ne kadardır, diye soruyor
lar. Şunu arzedebilirim ki, M. Müdafaanın yap
tığı bir mahruta nazaran, beş sene zarfmda tas
fiye suretile takriben on bir bine yakm hayvan 
çıkarılacaktır. Maddenin (en ucuz) kelimeleri
nin çikarılmasile diğerlerinin kabul edilmesini 
rica ederim. 

ZÎRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY ( Mani
sa) — Lâyihanın Ziraat encümenine verilmesini 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesile 
Ziraat encümenine verilmesini kabul edenler 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. Encümen lâyi
hayı heyeti umumiyesile alıyor. 

Açık reyin neticesini arzediyorum: 
Balkan itilâfı Devletlerile Bulgaristan arasm

da 31 temmuz 1938 tarihinde Selânikte imza edi
len anlaşmanın tasdiki hakkındaki kanun lâyi
hasına; lâyihayi kabul etmek suretile (275) zat 
rey vermiştir. Kanun (275) reyle kabul edil
miştir. 

Başka müzakere edilecek madde kalmamıştır. 
Cuma günü saat 15 de toplanılmak üzere celseyi 
kapatıyorum. 

Kapanma saati: 16,15 
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Balkan itilâfı Devletleri ile Bulgaristan arasmda 31 temmuz 1938 tarihinde Selânikte imza 

edilen anlaşmanın tasdikma dair kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Kardhisar 
Ali Çetinkaya 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Eşref Demirel 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 
Tahsin San 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

Az a adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 275 

Kabul edenler : 27 5 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 1 j 3 
Münihaller : 1 1 

/ Kabul 
I ismail Hakkı Uzunçar-

şılı 
Mcmed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Hali d Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
ismail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Hal i d Onaran 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 

edenler ] 
1 Mustafa Abdülhalik 

Renda 
Çoruh 

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

Çorum 
Ali Rrza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
General Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
General Kiazım Sevük-
tekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
General Pertev Demir-
han 
General Zeki Soy demir 
Nafı Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakıye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 
General Ali Hikmet 
Ayerdem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş . 

Giresun 
General ihsan Sökmen 
Hakkı Tank Us 
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ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Brel 
Fakihe öymen 
General Refet Bele 
Hamdi Gürsoy 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

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

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

î : 17 4-
Tahsin Coşkan 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dfblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
General Ali Fuad Ce-
besoy 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Rece!) Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
EmrulJah Barkan 
General Osman Kopta-
gel 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
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I Manisa 

Faik Kurdoğlü 
Hikmet Bayuf 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabeı 
Şükrü Kaya 

Muş 
I Şevki Çiloğlu 

Şükrü Ataman 
Niğde 

Ahmed Vefik Uluçay 
Cav id Oral 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yaltrrım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Mehmed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 

I Esma Nayman 
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Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tannan 

Siird 
Hıılki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim liıeedayt 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Mehmed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Süreyya Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 

Vrfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 



Sungur 

t : f7 
Zonguldak 

Halil Türkmen 
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Necati Güneri Raıf Dmç 

Rifat Vardar 

[Beye iştirak etmeyenler ] 
Afyon Karakimr 

Berg Türkfcr 
izzet Akoslnan 

Ar&cara 
Aka Gündfcz 
Dr. Taptea 
Fâlih Rrfki Atay 
Hatı Çırpaln 
Yahya Galft) Kargı 

Antalya 
Dr. CemaPTunea 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Anjban 
Türkân ör» 

Aydın 
Adnan Menderes 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 

BÜvcik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Abalın 
İbrahim Çllak 
Salih Bozuk (İzinli) 

Bolu 
Cevad Abl$as Gürer 
Hasan öenftil Çambel 

Bursa 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 

Çanakkale 
Ahmed Gejsad Emre 
Dr. Muştala Bengisu 

Çapkın 
Fazıl Nazmi örkün 
Hüseyin Cahid Yalçın 
Ziya Esen 

'Çtruh 
Hasan Ga^d 

D&mli 
Haydar R$stü öfctem 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Tevfik Bilge (İzinli) 

Edirne 
Şeref Aykut (Hasta) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (Hasta) 

Erzincan 
Aziz Samih İlter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Saim Ali <Dilemre } 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özsr 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
(İzinli) 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Ferid. Gelâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
(İzinli) 
Ali Barlas 
Dr. Neşet Ömer İrdelp j 
(İzinli) 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Hayrullah Ergin 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
Hamdi Aksoy 
Hasa Âli Yücel 
(Bakan) 
Hüsnü Çakır (Bakan) 
Mahmud EsadSozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sıtkı Şerif Eken 
(İzinli) 

'Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin * Olpak 
(İzinli) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Kâzım Ökay 
Mustafa (Balid Üner 
Naim Hazim -Onat 
Tevfik Fikret Silay 
(Bakan) 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
na r ^İziîili) 
Muhlis Bükmen 

'Malatya 
Muttalib öker 
İsmet İnönü (R. C.) 
Mahmud Nedim Zabcı 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (1. A.) 
Refik İnce 
Turgnd Tüfkoğlu 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural (Hasta) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Osman 'Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıheoğlu 

Naki Yüeekök 
Ordu 

Ahmed 'İhsan TdkgÖz 
Selim 'Sırrı Tarcan 
(Hasta) 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naei «Eldeniz (İzinli) 
Ömer Biçer 

Memed Ali 'Kurteğlu 
(İzinli) 

Sinöb 
ismail Haltkı Veral 

Yusuf Kemal Tengirşenk 

Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik Öztırak (B.T. ) 
Şakir Kesebir 

Tökad 
Nâzım Poroy 
Resai Erikken 

"Trabzon 
Hasan 'Şato, 
Mitat Ay&m 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vıifa 
Ali Saib'Ursavaş (İzinli) 
Behçet Günay (Hasta) 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 

Van 
Münib Soya 
Hakkı 'Ungan 

Zonguldak 
"^sad Çakmakka.vn 
Hasan {Karabacak 
Rag:ıb «özdeniiroğlu 
Receb ZühtüSoyak 
(Hasta) 

T. B. M. M. Matbaa 



S. Sayısı: 10 a ek 
Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hayvanların köylü 
ve yetişdıriciye satılması hakkındaki kanun lâyihasına dair 

Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/1035) 

Millî müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/1035 

Karar No. 11 

30 - XII -1938 

Yüksek Başkanlığa 

* Ordudan çıkarılacak 12 yaşından yukarı hay
vanların köylüye ve yetiştiriciye satılması hak
kındaki kanun lâyihasının encümenimizin ted-
kikı ile vâsıl olduğu netice ve kanaatile Büt,ee 
encümeninin Umumî heyete takdim ettiği ka
nun lâyihası arasındaki • farktan dolayı ismi ge
çen kanun lâyihasının encümenimizce yeniden 
tedkik edilmek üzere encümenimize geri veril-

• mesi Umumî heyetten rica edilmişti. Geriye ve
rilen bu kanun lâyihası Maliye vekili ve M. M. 
Vekâleti Müsteşarı huzurile müzakere edilmiş ve 
encümenimizce bilhassa, ordu hareket kabiliye
tini temin etmiş olmak ve halkın hayvanla işi
ni görmesi ve hayvan sevgisi ve hayvan yetiş
tirmesi gibi faydaları da olan ve mevcud hü

kümlerden başka yepyeni bir hüküm vazını 
müstelzim olan işbu kanun lâyihasında yeniden 
bazı ufak değişiklikler yapılarak kabul edilmiş 
ve Umumî heyetin tasvib nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Yİ. M. En: Rs. 
Diyarbakır 

K Sevüktekin 

Balıkesir 
C. Esener 
Malatya 

0. Koptagel 
Tekirdağ 
R. Apak 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Çoruh 
Asım Us 
Manisa 

K. N.- Duru 
Tokad 

H. Konay 

Kâ. 
Samsun 

R. Barkın 

Erzurum 
A. Akyürek 
. Maraş 

H. R. Tankut 
Urfa 

A. Tazgan 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Ordudan çıkarılacak on iki yaşından yukarı 
hayvanların çiftçi ve yetiştiriciye satılması hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazarda ordu kadrosunda on 
iki yaşmı bitirmiş idiş, kısraklar ile on beş ya
şını bitirmiş katırlar, yerlerine hayvan almarak 
ordu hizmetinden çıkarılır, ve bu iş için her 
sene Millî Müdafaa bütçesine ayrıca lâzım ge
len tahsisat konur. 

MADDE 2 — Ordudan çıkarılacak hayvan
lar Ziraat vekâletinin göstereceği yerlerde çift
çi ve hayvan yetiştiricilere mahallî hayvan ıs

lah komisyonlarınca takdir edilecek en ucuz 
fiatla ve sekiz senelik taksitlere bağlanmak 
suretile satılır ve o yerlere kadar nakilleri için 
Millî Müdafaa bütçesine tahsisat konulur. Kıs
rakları taksitlerle alanlar tay yetiştirdiklerini 
ve iki yaşma kadar büyüttüklerini mahallî 
hayvan ıslâh komisyonlarına ibraz ve isbat et
tikleri takdirde mütebaki taksitleri affedilir. 

MADDE 3 — Ordu ihtiyacı için yabancı 



memleketlerden satm almaeak beygirlerin her 
satm almada en az % 40 mm damızlığa elverişli 
kısrak olması mecburidir. Fevkalâde ve müs
tacel hallerde îcra Vekilleri heyeti kararile bu 
mecburiyet muvakkaten kaldırılabilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbiki şeklini 
gösterir MUK Müdafaa ve Ziraat vekâletleri ta-

• • • — • » , * * 

''••} 

( S. Sayısı : 10 a ek ) 

rafından müştereken bir talimatname tanzim 
olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini tcra 
Vekilleri Heyeti yerine 0$&r. 



S. Sayısı: 26 
Büyük Millet Meclisi 1938 yılı ağustos ve eylül ayları 

hesabı hakkında Meclis hesablarının tetkiki encümeni 
mazbatası (5/77) 

Meclis hesablarmm tedkikı encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. H. Tedkikı Encümeni , ! ı.' , 21 - XII - 1938 

Karar No. 2 
Esas No. 5/77 

Yüksek Reisliğe > ," 

Lira K. 

252 693 02 1938 senesi temmuz ayı sonunda Ziraat bankasında mevcud para 
1 288 653 73 1938 senesi ağustos ve eylül ayları içinde alman para 

1 541 346 75 Hepsi 
1 308 595 98 1938 senesi ağustos ve eylül ayları içinde sarfolunan para 

142 750 77 1938 senesi eylül nihayetinde Ziraat bankasında kalan para 

Büyük Millet Meclisi muhasebesinin 1938 senesi ağustos ve eylül ayları sarfiyat evrakı gözden ge
çirilerek usulüne muvafık görüldüğü gibi 1938 senesi temmuzu nihayetinde Ziraat bankasında mev
cud bulunan paraya ağustos ve eylül ayları içinde alınan para ilâve ve sarfolunan para da yekû
nundan çrkanldıktan sonra Ziraat bankasında eylül nihayetinde yukarıda yazıldığı üzere yüz kırk: 
iki bin yedi yüz elli lira yetmiş yedi kuruş kalmış ve bunun Ziraat bankasından gelen hesabı katği 
pusulasına muvafık1 olduğu anlaşılmıştır. 

Heyeti umumiyeye arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

M. H. T. E. Reisi M. M. Murakıb Kâtib 
Van İstanbul Denizli Ankara Çankırı Konya 

H. üngan Ziya Karamursal M. Kansu B. Araz Ziya Esen . Mustafa Ulusan 

Balıkesir Muş Seyhan 
M. Emir H. Kıltcoğlu t. Mete » 





S. Sayısı: 27 
Balkan itilâfı Devletlerile Bulgaristan arasında 31 temmuz 
1938 tarihinde Selânikte imza edilen anlaşmanın tasdiki 

hakkında kanun lâyihası ve Hericiye ve Millî müdafaa 
encümenleri mazbataları (I 1133) 

T.C, 
Başvekalet 26-IX-1938 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 8/4093 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Balkan itilâfı Devletlerile Bulgaristan arasında 31 temmuz 1938 tarihinde Selânikte imza edileu 
anlaşmanın tasdiki hakkmda Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7-IX-1938 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbazı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe mazbatası 
Büyük Meclisin tasvibine arzedilen beyanname 

Bulgaristanın Balkanlarda sulhun kuvvetlendirilmesi siyasetine merbut olduğu ve Balkan Devlet
lerile" iyi komşuluk münasebetleri idamesi arzusunda bulunduğu ve buna mukabil Balkan İtilâfı Dev
letlerinin de Bulgaristana karşı ayni sulhperver fikirle teşriki mesai arzusunu besledikleri noktalarını 
tebarüz ettirdikten sonra mevzubahs Devletlerden her birinin 'dahil bulundukları ademi tecavüz iti
lâf namelerine tevfikan aralarındaki münasebetlerde kuvvete müracaattan istinkâf etmeği taahhüd et
tiklerini ve NeuiUy muahedenamesinin askerî, havaî ve bahrî hükümlerini ihtiva eden 4 ncü faslile 24 
temmuz 1923 tarihinde Lozanda imza edilmiş ve Trakya hududuna müteallik bulunmuş olan mu
kavelenin ihtiva ettiği hükümlerin tatbikmdan sarfınazar eylediklerini tasrih etmektedir. 

Balkan itilâfına dahil diğer Devletler için olduğu gibi Hükümetimiz namına da, bu hususta ittihaz 
edilmiş olan icra Vekilleri Heyeti kararile verilen salâhiyet mucibince, Balkan konseyinin halen reisi 
srfatile Yunan Başvekil ve Hariciye Nazırı Müsyü Metaksas tarafından imza edilen işbu beyanname, 
tazammun ettiği ahkâm itibarile, Balkanlarda ötedenberi takib ettiğimiz sulh ve müsalemet ve samimî 
teşriki mesai siyasetine uygun olduğundan buna müteallik kanun lâyihasının kabulü Büyük Meclisin 
tasvibine arzolunur. 



— 2 — 
Hariciye encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas İfa. i/1133 
Karat No. S 

3 - Sil :9Sd 

Yüksek Reisliğe 

Balkan itilâfı Devletlerile Bulgaristan ara
sında mütekabil münasebatta kuvvete müracaat 
edilmemesi ve Neuilly muahedesinin askerî, ha
vaî ve bahrî hükümlerini muhtevi dördüncü kıs
mı ile Trakya hududlarma müteallik olarak 24 
temmuz 1923 tarihinde Lausanne'da imza edilen 
mukavelenin tatbikatından sarfmazar edilmesi 
hakkında bir taraftan Balkan itilâfı Devletleri 
namına hareket eden ve halen Balkan itilâfı Da
imî Konseyi reisi bulunan Yunan Başvekili ve 
Hariciye Nazın Müsyü Metaksas ve diğer taraf
tan Bulgaristan namma Başvekil ve Hariciye Na
zın Müsyü Köseivanof arasmda Selânikte 31 tem
muz 1938 tarihinde imza edilen anlaşma ile bu 
husustaki kanun lâyihası ve esbabı mucibe yazısı 
İcra Vekilleri Heyetinin 7 - IX -1938 tarih:nde 
ittihaz ettiği karara tevfikan Başvekâletin 
26 - IX - İ938 tarihli ve 8/4093 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulmuş ve havalesi üzerine 
Hariciye encümeninde, Hariciye vekilinin huzu-
rile, tedkik ve mütalea olunmuştur. 

Balkan itilâfını teşkil eden Devletlerle Bul
garistan arasında zuhuru muhtemel her ihtilâfın 
silâh kuvvetine müracaat etmeden halli çareleri ara
nacağını tazammun eden hükmün geniş ve şümul
lü manası karşısında Bulgaristanm Neuilly mua
hedesinin dördüncü kısmında münderiç silâhlan
ma tahdidatı altmda bırakılmasında ısrar olun

ması doğru olamazdı, ve bu kayid zaten harbi-
umumî sonunda her muahedede bir silâhsızlanma
ya yol açmak emelile vazedilmiş olan kayidler 
cümlesinden bulunub bu emelin istihsaline imkân 
kalmamasile ilmî kıymetini kaybetmiş bulun ay or
du. Diğer cihetten bu yeni vaziyet Türkiye ile 
Bulgaristan arasında hudud üzerinde, bitaraf bi
rer mmtaka yaratmış olan 24 temmuz 1923 tarih
li Lozan mukavelenamesinin bu baptaki ahkâmı» 
m da artık lüzumsuz bırakıyordu. 

Binaenaleyh, Türkiye şimal hududlanmızm 
istediğimiz şekilde tasarrufunu temin eden ve mü-
nasib gördüğümüz aksamının tahkiminde bizi ser
best bırakan ve ayni zamanda komşu bir Devletle 
bizim ve diğer komşularımız arasındaki münase
betlerimizin bundan sonra daha büyük bir emni
yetle inkişafını tesbit eyleyen işbu anlaşma umu
mî menafiimizi ihtiva edici mahiyette görülmek
le olbabtaki kanun lâyihası encümenimizce bil-
ittif ak kabul olunmuş ve Yüksek katınıza sunul
muştur. 

M. M. Na. Eâtib 
Kastamonu Kastamonu 
Şerif tiden Şerif İlden 

Kars Koeaeli 
M. Akyüz 8. Yiğit 

Bola 
H. C. Çambel 

Hariciye E. Reisi 
Trabzon • 

E asan Saka 
Niğde 

Kâmil îrdelp 
Erzurum 

P. Demirhan 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No, 1/1133 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

27 - XII - 1938 

Balkan itilâf devletlerile Bulgaristan arasın
da 31 temmuz 1938 tarihinde Setlânikte imza edi

len anlaşmanın tasdiki hakkmda Hariciye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 

(S. Sayısı: 27) 
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Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna dair olan 
Başvekâletin 26 eylül 1938 tarihli ve 6/4093 sa
yılı tezkeresi ile bağlı evrak Hariciye encümenin
de müzakere edilib yapılan mazbata ile Encüme
nimize verilmiş olmakla Hariciye vekilile Millî 
Müdafaadan gönderilen memuru huzurunda okun
du ve görüşüldü : 

Bağlı esbabı mucibeye ve Hariciye encümeni
nin mazbatası münderecatına ve bu babda veri
len izahata göre işbu lâyihnm Encümenimizce de 
aynen kabulüne karar verilmiştir. Heyeti umu-
miyenin tasvib nazarlarına arzedilmek üzere 

MADDE 1 — Balkan itilâfı Devletlerile Bul
garistan arasmda mütekabil münasebatta kuv
vete müracaat edilmemesi ve Neuilly muahede
sinin askerî, havaî ve bahrî hükümlerini muhte
vi 4 ncü kısmı ile Trakya hududlarma müte
allik olarak 24 temmuz 1923 tarihinde Lausan-
ne da imza edilen mukavelenin tatbikatından 
sarfınazar edilmesi hakkmda bir tarafdan Bal
kan itilâfı Devletleri namma hareket eden ve 
halen Balkan itilâfı daimî konseyi reisi bulu
nan Yunan Başvekili ve Hariciye nazın Mösyö 
Metaksas ve diğer tarafdan Bulgaristan namı
na Başvekil ve Hariciye Nazın Mösyö Köse-
ivanof arasmda Selânikde 31 temmuz 1938 ta-

Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Balıkesir 
C. Esener 
îstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Malatya 

0. Koptagel 
Sinob 

C. K. înceday* 
Urf a 

Ahmed Yazgan 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 
Çoruh 

Astm Us 
Kars 

H. Kızildoğan 
Manisa 

K. N. Duru 
Tekirdağ 
B. Apak 
Yozgad 
C. Arat 

Kâtib 
Samsun 

B. Barkın 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kırşehir 

L. M. özdeş 
Maraş 

H. Beşid Tankut 
Tokad 
Konay 

tirinde imza edilen anlaşma tasdik edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarhinden mu

teberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun tatbikına İcra 

Vekilleri Heyeti memurdur. 
7 - I X - 1 9 3 8 

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

Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

S. Artkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. t. M.V. G. î . V. Zr. V. 

Dr, H. Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLÎPÎ 

Balkan itüâft Devletlerile Bulgaristan arasında 
31 temmuz 1938 tarihinde Selânikte imza edilen 

Anlaşmanın tasdiki hakkında kanun lâyihası 

( S. Sayısı: 27) 
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BAT/KAN İTİLÂFI DEVİLETLERÎ & E BULGARİSTAN ABASINDA ANLAŞMA 

Bulgaristanm Balkanlarda sulhun kuvvetlendirilmesi siyasetine bağlı olduğunu ve Balkan Dev-
letlerile iyi komşuluk ve samimî teşriki mesai münasebetleri idame etmek arzusunu beslediğini, ve 

Balkan itilâfı Devletlerinin de Bulgaristana karşı ayni müsalemet fikrile ve ayni teşriki mesai 
arzusu ile mütehalli olduklarını nazarı itibare alan, aşağıda vazıülimza, 

Bir taraftan, bütün Balkan itilâfı Devletleri namına hareket eden Balkan İtilâfı Daimî Konse
yinin halen Reisi sıfatile Yunanistan Başvekili ve Hariciye nazırı Ekselans Mösyö Metaxsas, 

Ve diğer taraftan, Bulgaristan Başvekili ve Hariciye nazırT Ekselans Mösyö Kiosseivanoff, 
temsil ettikleri Devletlerin, bunlardan her birinin ademi tecavüz hususunda dahil oldukları anlaş
malara tevfikan, yekdiğerlerile karşılıklı münasebetlerinde kuvvete müracaattan istinkâf etmek 
taahhüdünü aldıklarını bu Devletler namma beyan ederler, ve Neuilly muahedesinin IV. faslının 
(Askerî, bahrî ve havaî hükümler) ihtiva ettiği hükümlerle kezalik 24 temmuz 1923 de Lausanneda 
imza edilmiş olan Trakya hududu hakkındaki mukavelenin ihtiva ettiği hükümlerin, kendilerine 
müteallik olarak, tatbikatından sarfınazar edilmesini kararlaşdırırlar. 

Selânikde 31 temmuz 1938 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. 

J. Metaxsas G-. Kiosseivanoff 

• • mmm t • 

(S. Sayısı: 27 ) 



S. Sayısı: 28 
Arazi vergisi kanununun 2 nci maddesine bir fıkra eklen

mesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/970) 

T.C. 
Başvekâlet 25 - III -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1122 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet ormanları ile kesilmesi orman idarelerinin iznine bırakılan arazinin vergiden istisnası 
için 1833 sayılı Arazi vergisi kanununa bir fıkra ilâvesi hakkmda Ziraat vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetinin 18 - İÜ -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Devlet ormanlarile 3116 sayılı Orman kanununun ikinci maddesinde yazılı ve icra Vekilleri 
Heyeti kararile ağaç katiyatı Orman idaresinin iznine tâbi tutulan araziden vergi tahakkuk 

ettirilmemesine dair teklif olunan kanun lâyihasına aid esbabı mucibedir 

1 — Devlet ormanları doğrudan doğruya bir gelir menbaî olarak işletilmedikleri gibi mem
leketin iklimi, suları, sel ve feyezanlara karşı alınacak tedbirler göz önünde bulundurularak bir 
çok ormanlar muhafazaya terk edilmekte ve bir kısmından alınan varidat diğer ormanların imar 
ve muhafazalarına sarfedilmektedir. 

Mühim bir yekûn tutan bazı ormanların damahreçsizlik yüzünden işletmelerinin iktisadî ol
madıkları için bir çok masraflar ihtiyarile muhafazaları temin edilmektedir. 

Kâr esaslarından uzak olarak ormanlara civar köylülerin ihtiyaç ve geçimleri için kendilerine 
çok ucuz bedellerle kereste ve mahrukat verilerek ticaret ve geçimleri temin edilmektedir. 

Devlet ormanlarından elde edilen varidat ile Devlet bütçesinden ilâveten verilen tahsisat da 
ormanların istikballerini temin gayesile sarf edilmekte bulunduğundan varidat ve tahsisatın bir 
kısmı mühiminin arazi vergisi şeklinde muhasebei hususiyelere devri takdirinde ehemmiyeti aşikâr 
bulunan ormanların imar işinin ihmal edilmiş bulunacağı cihetle Devlet ormanlarının istikbali 
noktai nazarından vergiden muafiyetleri icab etmektedir. 

2 — 3116 sayılı orman kanununun ikinci maddesi mucibince bulundukları mevki ve vaziyet ve 
haiz oldukları hususiyet noktasından halkm, memleketin sıhhat, selâmet ve menfaatine yara
yacak olub da mezkûr kanunun birinci maddesi şümulüne giremiyecek olan muayyen ağaçlı sa
haların icra Vekilleri Heyeti kararile belli edilerek buralardaki ağaç katiyati Orman idaresinin 
iznine tâbi tutulacağı gibi yeşillik, güzellik ve sıhhat ve süel tedbirler noktasından bu yerlerdeki 
katiyatm bazen büsbütün meni icab edecektir. 

Bu takdirde menafii umumiye namına kendi mülkünden istifade edemiyecek olan ağaçlık sa
hiplerinin bu yerlere ayrıca vergi vermek suretile zarar görecekleri tabii olduğundan orman kanu
nunun ikinci maddesi mucibince Vekiller Heyeti kararile katiyati men edilecek olan bu gibi 
ağaçlı yerlerin vergiden istisna edilmek suretile kendilerine bu suretle olsun bir kolaylık gösteril
mesi icab etmektedir. 
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Maliye encümeni mazbatası 

&B.M.M. 
Malfye encümeni 29 -IV -1938 
Esâs No. 1/970 
Ejarar No. 33 

Yüksek Reisliğe 

Devlet ormanları ile kesilmesi orman idarele
rinin iznine bırakılan arazinin vergiden istisnası 
için arazi vergisi kanununun ikinci maddesine 
bir fıkra ilâvesi hakkında Ziraat vekilliğince ha-
zırlarub Başvekâlete 25 mart 1938 tarih ve 
6/1122 sayılı tezkeresile Büyük Meclise sunulan 
ve Encümenimize havale buyurulan kanun lâyi
hası Maliye vekâleti namma' varidat ve ziraat ve
kâleti namına orman umum müdürleri hazır ol
dukları halde tedkik ve müzakere edildi : 

Verilen izahat dinlendi. Ormanlar bu gün
kü vaziyeti itibarile Devlet için bir intifa vası
tası olmaktan ziyade imar ve inkişafları noktai 
nazarından istikbal beklemekte olduğundan ka
nun lâyihası bu maksadı temine hadim telâkki 
edilerek bunların vergi mevzuundan çıkarılması 
Encümenimizee de muvafık görüldü ve kanun 
lâyihası esas itibarile kabul olundu. 

Maddenin birinci fıkrası ile istenilen muafi-

Devlet ormanları ile kesilmesi orman idare
lerinin iznine bırakılan arazinin vergiden istis
nası için 1833 sayılı arazi vergisi kauhuna bir 
fıkra ilâvesi hakkında olub Başvekâletin 25 mart 
1938 tarih ve 671122 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Maliye encümeni 
mazbatasile birlikte encümenimize verilmiş ol
makla kEaliye vekâleti namma Varidat umum 
müdürfi Ziraat vekâleti namma Orman umum 
müdürü ve Dahiliye vekâleti namma Mahallî 
idareler umum müdürü hazır oldukları halde 
okundu ve konuşuldu. 

yet, Devlet ormanlarile bu ormanlar dahilindeki 
yayla, çayır ve çıplak araziye münhasır bulun
duğuna göre maksad daha vazih surette ifade edil
mek üzere (Devlet ormanları ve ormanlar dahilin
de bulunan ....) tabiri, (Devlet ormanları ile bu 
ormanlar dahilinde bulunan ....) şeklinde ifade 
edilmek suretile madde tadilen yazıldı. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

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

İhsan Tav E. Draman E. Dramm 
Malatya Gümüşane Mardin 

M. Nedim Ş. önâersev O. Dinçer 
îçel Manisa Zonguldak 

E. İnankur Tahir Hitit 8. Necati G. 
Diyarbakır Bursa 
Huriye öniz Dr. G. Kahraman 

Lâyiha Devlet ormanlarile bunlar içerisinde
ki Devlete aid çayır ve yaylalar ve çıplak saha
lar ve orman kanununun 2 nci maddesine göre 
orman mefhumu dışında kaldığı halde üzerindeki 
ağaçlarm kesilmesi Vekiller Heyeti kararile me-
nedilen arazinin arazi vergisinden istisnasını 
derpiş etmektedir. 

Lâyiha ile konulmak istenilen muafiyet he
nüz kurulmuş ve ormanlarımızın ıslahı, muhafa
zası, teksiri ve işletilmesi hususlarında orman 
kanunile kendisine mühim vazifeler verilmiş olan 
Orman umum müdürlüğünün bu teessüs vazi-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bmçe encümeni ] 2?'- XII - 193& 
Mazbata No. 25 
Esas No. 1/970 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 28 ) 



yetinin himayesine taallûk etmekle beraber bir 
tarafdan da ayni derecede ehemmiyeti haiz bu
lunan hususî idareler varidatını alâkalandırmak
ta olduğu görüldüğünden her iki idarenin salâ-
hiyettar memurları dinlenmiştir. 

Hususî idareler bakımından vaziyet tedkik 
edilince şimdiye kadar ormanlarımızın bir çoğu
nun tahriri yapılmadığından halen ormanlardan 
alınmakta olan verginin mühim bir mikdara ba
liğ olmadığı fakat tahrir ikmal edildikçe orman
ların ihtiva ettiği araziden yarım milyona ya-
km bir varidat elde edilmesi muhtemel bulundu
ğu ve bunun da pek çok vazife yüklenmiş olan 
Hususî idareler bütçelerinde mühim bir varidat 
vücude getireceği anlaşılmıştır. 

Buna mukabil; halen Orman umum müdür
lüğü bir kaç ormanda işletme işine başlamış ise 
de buralardan elde ettiği varidat bütün orman
ların muhafaza, ıslah ve teksiri için ihtiyar et
tiği masraf karşısında çok cüzi bulunduğu ve 
bundan dolayı umumî muvazeneden bu idareye 
yardım yapıldığı ve şimdiye kadar ormanların 
tahriri yapılmamış bulunduğundan Hususî ida
relerin bu yerlerden vergi alamadığı, binaena
leyh halihazır varidatını azaltacak bir vaziyetin 
mevcud olmadığı izah edilmiş ve bilâkis henüz 
teşekkül halinde bulunan ve mühim bir serma
yesi de mevcud olmadığından geniş işletmeler 
tesis ederek mühim kârlar elde edecek vaziyette 
bulunmayan Orman idaresine bu muafiyetle bir 
hayatiyet temin edileceği de beyan edilmiştir. 

Encümenimiz bu izahattan sonra lâyihayı 
esas itibarile kabul etmekle beraber Devlet ser-
mayesile kurulan müesseselerin mümasili teşek
küllerin tâbi olacağı bütün mükellefiyetlere tâbi 
tutulması prensibini nazarı itibare alarak ve her 
iki idarenin menfaatlerini de telife çalışarak Or
man kanununa göre muhafaza ormanı olarak 
ayrılan ormanlara smaî veya ziraî işletmeye 
mevzu teşkil etmemekte olanlarının arazi vergi
sinden muaf olması esasını koymuştur, 

Ancak ormanlar yalnız Devlete aid olmayıb 
hakikî ve hükmî şahısların da ormanları mevcud 
olub bunlar da ayni vaziyette bulunduklarından 
münhasıran Devlet ormanlarına böyle bir muafi
yet bahsedildiği takdirde yalnız bir krammm di
ğerinden üstün tutulmuş olacağı düşünülerek 
böyle bir fark ihdas edilmek istenilmemiş bilâkis 
hakikî ve hükmî şahıslara aid ormanlarda da 
ayni muafiyetin tatbiki iktisadî ve menfaatlerin 
telifi bakımından da faideli görülerek muafiyete 
bunlar da idhal edilmiştir. 

Diğer taraftan yine orman kanununun ikinci 
maddesi mucibince orman mefhumu dışmda ka
lan ağaçlık araziden icra Vekilleri Heyetince 
lüzum görülecek mahallerde ağaç katiyatı men-
edilebilecekse de bu yerlerin mühim bir kıs
mı ziraate elverişli olub sahihleri tarafından zi
raat yapılarak istifade temin edileceği tabiî bu
lunduğundan bu mahallere konacak muafiyetin 
ancak ağaçların mevcudiyeti sebebile ziraate el
verişli olmayan araziye hasrmı Encümenimiz 
muvafık görmüş ve maddenin bu kısmım da bu 
yolda tadil etmiştir. Bu suretle yeniden hazır
lanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine 
konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

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

M. Unsal F. Baysal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Çorum Gümüşane 
F.öymen E. Şabri Akgol D. Sakarya 

İzmir 
H. Çakır 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Tokad 
S. Genca 
Yozgad 

Sungur 

Kayseri 
N. Kerven 

Malatya 
M. öker 

Mardin 
B. Erten 
Trabzon 
S.Day 

Kırklareli 
Ş. ödül 

Manisa 
T. Türkoğh 

Muş 
Ş. Ataman 
Yozgad 

S. Içöz 

(S. Sayısı : 28) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1833 sayılı arazi vergisi kanununa bir fıkra ilâ
vesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1333 sayılı arazi vergisi kanu
nunun ikinci maddesine aşağıdaki fıkra eklen
miştir: 

D) Devlet ormanları ve ormanlar dahilinde 
bulunan Devlete aid gayır ve yaylalar ve çıplak 
sahalar ila 3116 sayılı orman kanununun ikinci 
maddesi mucibince orman mefhumu dışında ka
lan ve İcra Vekilleri Heyeti kararile ağaç kati-

yatı orman dairesinin iznine tabi tutulan arazi. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

18-IH-1938 
Bş.V. 

C. Baya* 
Da. V. 

Ş.Kaya 
Mf.V. 

8. Ankan 
S.Î.M.V. 

Dr. M. Alataş 

Ad.V. M.MV. 
Ş. Saraçoğlu K. Özalp 

Ha V. Ma. V. 
F. Ağralı 

Na.V. îk.V. V. 
A. Çetinkaya C. Boyar 

Gkî. V. ve Zr. V. V. 
Bana Tarhan 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

D) Devlet ormanları ile bu ormanlar dahi
linde bulunan Devlete aid çayır ve yaylalar ve 
çıplak sahalar ile 3116 sayılı orman kanununun 
2 nci maddesi mucibince orman mefhumu dı
şında kalan ve îcra Vekilleri Heyeti kararile 
ağaç katiyati Orman dairesinin iznine tâbi tutu
lan arazi. 

(S. Sayısı: 28) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRÎŞl 

Arazi vergisi kanununda değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 27 haziran 1931 tarih ve 1833 
sayılı arazi vergisi kanununun ikinci maddesine 
aşağıdaki D fıkrası eklenmiştir: 

D - 3116 sayılı orman kanunu hükmüne gö
re muhafaza ormanı olarak ayrılan ormanlarla 
Devletin, hakikî veya hükmî şahısların tasarru
funda olupta bunlar tarafından bizzat veya bil
vasıta işletilmemekte olan ormanlar ve mezkûr 
kanunun ikinci maddesi mucibince orman mef
humu dışmda kalan ve İcra Vekilleri Heyeti ka-
rarile ağaç katiyatı orman idaresinin iznine tâbi 
tutulan mahallerden bu ağaçların mevcudiyeti 
sebebile ziraate elverişli olmayan yerler. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

(S. Sayısı : 28) 





S. Sayısı: 29 
Devlete aıd matbaaların birleştirilmesi hakkında kanun 

lâyihası ve Millî müdafaa, Maarif, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/192) 

T. C. 
Başvekâlet 22 -V-1932 

Muamelât müdürlüğü 
Sayı : 6/1341 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlete aid miatbaaların tevhidi hakkında hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 18-V-932 
tarihli içtimamda Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasma müsaade buyurulmasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

İsmet 

Esbabı mucibe layihası 

1931 malî senesi bütçesinin tetkiki münasebetile Bütçe encümeninden Büyük Mdllet Meclisi Ri
yaseti Celilesine takdim kılınan mazbatanın bir fıkrasında Devlet devairine aid matbaaların adedi 
calibi dikkat miktara baliğ olduğundan bunların kabili hazf olanlarının hazfi ve kabili tevhid 
olanların tevhidi suretile büyük bir tasarruf yapılacağı kanaati hasıl edilmiş olmakla bu cihetin 
tetkikile Yüksek Meclise bir lâyiha arzedilmesi ve bu meyanda Başvekâlet matbaasının Mfeclis 
matbaasına ilhakı imkânlarmm aranılması yolunda izhar olunan tennenniye imtisalen keyfiyetin 
Hükümetçe tetkikında umumî bütçe ile idare olunan devaire aid bilcümle matbaaların tevhidi 
halinde büyük bir tasarruf temin edileceği neticesine varılmıştır. Ancak bu tevhid keyfiyeti tetkik 
edilirken tab işlerinin hususiyetleri, bilhassa mahrem askerî tabı işlerile Harita ve Damga mat
baalarının kendilerine has işlerinin mahrumiyet ve ehemmiyeti nazarı dikkate almarak bunlar 
hariç olmak üzere bilcümle mülkî devaire aid matbaaların Devlet mfatbaası ve bilûmum askerî 
matbaaların da Askerî matbaa namı altmda tevhidi ve Damga matbaasının kemakân Maliye ve
kâletince idaresine devam olunması ve Maarif vekâletince bastırılacak mekteb kitablarile ilmî 
ve meslekî eserlerin neşriyat mütedavil sermayesile hariç matbaalar da bastırılması muvafık görü
lerek merbut kanun lâyihası bu esaslar dairesinde tanzim kılınmıştır. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Enümeni 

Karar No. 8 
Esas No. 1/11% 

7-XII-1935 

Yüksek Başkanlığa 

Encümenimizin yeni seçimi dolayısile Maarif 
encümeninin mazbatasile tekrar encümenimize 
verilen Başvekâletin 22 mayıs 1932 tarihli ve 
6/1351 numaralı tezkeresile bağlı esbabı mueibesi 
ve kanun projesi Başvekâlet müsteşarı ile Millî 
Müdafaa vekâletinden ve Finans ve Kültür ba
kanlıklarından gönderilen memurlarile okundu ve 
görüşüldü: 

Devlet dairelerindeki matbaalardan icab eden
lerin birbirile birleştirilerek bina ve makine ve 
alât ve edevatının tekemmül ve ıslahı ile Cumhu
riyet Hükümetimizin merkezine getirilmesi tasar
ruf ve intizam ve bir elden idare gibi mühim ga
yeleri istihdaf etmekte olduğundan kanun lâyiha
sı pek yerinde görülerek maddeler müzakere edil
miştir. 

Projenin İbirinci maddesi yerine, ayrılan ve 
birleştirilen matbaalar açıkça yazılmış olması ha-
sebile Maarif encümeninin birinci maddesinin A 
fıkrasına (Millî Müdafaa vekâleti matbaası ilâve-
sile aynen ve yine mezkûr Maarif encümeninin 
ikinci maddesi ve lâyihanın üçüncü maddesi ise, 
baskı ve cild işlerinde iptidaî malzemenin her ve
kâletin ayrıca getirmesi tatbikatta müşkülâtı mu-
cib olacağı mütaleasile bunların Maliye vekâletin

ce matbaada bir şube açılarak vekâletler bütçe
sinden mahsüb edilmek üzere Maliye vekâletince 
itası hususu temin olunmak üzere değiştirilmesine 
ve Maarif matbaası namile matbaa kabul edildi
ğine göre 4 ncü maddeye lüzum kalmadığından 
silinmesine, işbu projenin ancak 1937 senesinde 
tatbiki düşünülerek bu suretle senenin değiştiril
mesine ve sekizinci maddeye Maarif matbaası ke
limesi yazılmasına ve 9 ncu maddenin tayyine ve 
muvakkat 1 ve 2 nci maddelerin senesine 1937 de
ğişik olarak Maarif encümeninin muvakkat 1 ve 
2 nci maddelerin kabulüne encümenimizce karar 
verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbekir 
K. Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengiliborü 
Elâziz 

A. S. Ohkay 
Kocaeli 

N. Bozatık 
Samsun 

R. Barkm 

M. M. 
Diyarbekir 

K. Sevüktekin 
Balıkesir 

Hacim Kezer 
Gazi Anteb 

B. Kaleli 
Manisa 

K. N. Duru 
Tokad 

Kâtib 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir 
C. Esener 
stanbul 

Dr. Ş. Erel 
Muğla 
N. Tuna 

Urfa 
H. Konay Ahmed V. Yazgaı 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif Emümeni 

Karar No. 17 
Esas m. 1/192 

5 -VI-1936 

Yüksek Reisliğe 

Devlet matbaalarının birleştirilmesi hakkında 
olub Başbakanlığın 22 mayıs 932 tarih ve 6/1341 
sayılı ve 6 mart 1936 tarih ve 6/1039 sayılı 
tezkerelerile Büyük Meclise sunulan kanun tasar
lan ve Millî Müdafaa encümeninin mazbatası 
encümenimizde okundu ve üzerlerinde konuşul

du. 
Birleştirilmesi mümkün olan matbaaların 

birleştirilmesindeki faydayı ve tasarrufu takdir 
eden encümenimiz esas bakımından kanun lâyi
hasını uygun bulmuştur. Birleştirilmesi imkânlı 
görülen matbaalar için birinci madde yeniden 
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tedvin edilmiş olduğu gibi, birleştirilmesinde iş 
ve ihtisas icabı imkân görülemeyen matbaalar da 
ikinci maddede gösterilmiştir. 

Müzakere esnasında görülen lüzum üzerine 
diğer maddelerde yapılan değişiklikler ile ka
nun Kamutayın tasvibine sunulmuştur. 
Ma. En. Rs. Bu M. Mi. ' ' Kâ. 

Erzurum Urfa Trabzon 
Nafi Kansu R. Ülgen S. Hızal 

Aza 
Ankara 

Akagündüz 
Aza 

Konya 
Ş. Dağ 

Aza 
Urfa 

R. Ülgen 

Aza 
Antalya 

Türkân Baştuğ 
Aza 

Trabzon 
H. Ülkümen 

Aza 
Kars 

F. Köprülü 
Aza 

Trabzon 
H. N. Boztepe 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Karar No. 10 
Esas No. İ/192 

11 - XII -1936 

Yüksek Reisliğe 

Devlete aid bazı matbaaların Ankarada bir
leştirilmesine dair olarak geçen devrede Büyük 
Meclise sunulup seçimin yenilenmesi üzerine 
Başvekâletin 6 mart 1936 tarih ve 6/1039 sayılı 
tezkeresile ve bir fıkra ilâvesile müzakeresi iste
nilen kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Maarif 
encümenlerince müzakereden sonra encümenimi
ze tevdi edilmiştir. Lâyiha encümenimizde Baş
vekâlet müsteşarı, Maliye vekâleti bütçe umum 
müdürü ve Maari fvekâleti neşriyat müdürü bu
lundukları halde tetkik ve müzakere edildi: 

Devlete aid bazı matbaaların Ankarada top
luca bulundurulması ve bir elden idaresi öteden-
beri temenni idegelmiştir. Hükümetçe idarelerin 
hususî vaziyeti ve müstacel ihtiyaçları göz önün
de tutularak hazırlanan lâyiha, Devlete aid bü
tün matbaaları ihtiva etmemektedir. Bundaki 
zaruret diğer encümenlerce olduğu gibi Maliye 
encümenince de kabul edilmiş ve lâyiha esas iti-' 
barile tasvib olunarak maddelerin müzakeresin
de bazı ibare tadilleri yapılmıştır. Şöyle ki: 

Birinci madde Maarif encümeninin tadili veç
hile aynen kabul edilmiştir. 

ikinci madde üç fıkraya ayrılmış ve birinci 
fıkraya Büyük Millet Meclisi matbaası ilâve edi
lerek inhisarlar ve Devlet demiryolları matbaası 
esasen umumî bütçe dışmda olduğundan fıkra
dan kaldırılmıştır. Ancak her türlü iltibasa ma
hal kalmamak üzere maddeye ayrı bi rfıkra ek

lenerek mülhak ve hususî bütçelerle idare olu
nan Devlet teşekküllerile müesseselerinin bu ka
nun hükümleri dışında olduğu tasrih edilmiştir. 

Matbaalar birleştirildiğinde tatbik edilecek 
çalışma tarzmı gösteren üçüncü maddenin üç-
fıkrası bazıları tadillerile aynen kabul edilmiştir. 

Devlet matbaasının bütün Devlet işlerini ba
şarır bir hale gelinceye kadar Heyeti Vekilece 

• yıllık iş cetvelleri tanzimi usulü kabul ile mad
deye bir fıkra eklenmiştir. Böylece baskı işleri
nin teahhur ve arızaya uğramaması emniyet al
tına alınmıştır. 

Beşinci madde bazı ibare tadilile kabul edil
miştir. 

Bir kanunun, kendinden evvelki mugayir hü
kümleri ilga edeceği tabiî olduğundan madde 
tayyedilmiş, ancak Devlet matbaası unvanmm 
değişmesi sebebile bu güne kadarki mevzuatta bu
na verilen salâhiyetlerin yeni maarif matbaasına 
raci olacağı ayn bir madde ile tasrih edilmiştir. 

Bir teavün sandığı tesisine aid madde, ya
kında meriyet mevkiine girecek olan iş kanunu 
ile esasen temin edildiğinden ımadde tayyedil-
miştir. 

Mevcud muvakkat maddelerde bazı ibare ta
dilleri yapılmıştır. Harp akademisi matbaasile 
hava ve askerî tıbbiye matbaalarının bir müddet 
mahallerinde ve kadrolarında kalması zarurî 
görüldüğünden üçüncü muvakkat madde tanzim 
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kılınmıştır* 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi Na. M. M. 
îzmir İsparta 

Kâmil Dursun Kemal Ünal 

Kâtib 
Çankırı 

M. önsay 

Diyarbekir 
Huriye öniz 

Yozgad 
Emin Draman 

Manisa 
Tahir Hitit 

Çoruh Bursa 
I. Sami muş Dr. G. Kahraman 

Diyarbekir Gümüşane 
/Zülfü Tiğrel Ş. Öndcrsev 

Bütçe encümeni mazbatan 

T. BM. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 25 
Esas No. 1/192 

31 - XII - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Devlete aid matbaaların tevhidi hakkında 
olub Başvekâletin 22 - V - 1932 tarih ve 6/1341 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası ve mezkûr lâyihaya bir fıkra ilâ
vesi hakkındaki 6 - I I I -1936 tarih ve 6/1039 sa
yılı Başvekalet tezkeresi Millî Müdafaa, Maarif 
ve Maliye encümenleri mazbataları ile birlikte 
Encümenimize havale edilmiş olmakla Başvekâ
let müsteşarı, Millî Müdafaa vekâleti levazım 
reisi, Maarif vekâleti yayın direktörü ve Ma
liye vekâleti bütçe ve malî kontrol umum mü
dürü hazır[ oldukları halde okundu ve konu
şuldu : 

Lâyiha, masrafları umumî muvazeneden te
min edilen matbaalardan mümkün olanlarının 
birleştirilmesi ve bu suretle bütçede bazı tasar
ruf temini maksadile sevkedilmiş ve bu suretle 
1931 yılı bütçesinin tedkiki esnasında Bütçe en
cümeninin dikkat nazarını çekmiş ve mezkûr büt
çe esbabı mueibesinde tasarruf noktasından te
menniye değer görülerek zikredilmiş olan bu 
mevzu üzerinde mühim bir adım atılmış bulun
maktadır. 

Lâyiha, arzedildiği veçhile Encümenimizin 
bir temennisine cevab vermiş ve bu temenni 
halen de zindeliğini muhafaza etmiş olması 
hâsebile esas itibarile Encümenimizce de ka
bul edilmiştir. îşbu lâyiha ile birleştirilen mat
baalar biri « Askerî matbaa » diğeri de « Dev
let matbaası » namile iki zümre altında toplan
mıştır. Bu birleşme dışmda da bazı dairelerin 
iştigal mevznalarınm hususiyeletleri veya işle
rinin müstaceliyeti (Büyük Millet Meclisi, De

niz, Darphane ve Damga matbaaları, Harita 
umum müdürlüğü matbaası gibi) ve bazılarının 
işlerinin mahremiyeti (Genel kurmay matbaası) 
sebeblerile bunlara bağlı matbaaların ve hususî 
bir kanunla teşkil edilmiş ve mütedavil bir 
sermaye ile işleyen ve ancak okul kitablan ve 
tedris malzemesinin baskı ve ihzarı işlerile meş
gul olmakta bulunan « Devlet basımevi » nin 
« Maarif matbaası » namile şimdiki vaziyetleri
ni muhafaza etmeği Encümenimiz de muvafık 
görmüş ve bu birleşmenin tatbikatı neticesinde 
elde edilecek tecrübelere nazaran bu teşekküller 
dışında kalan bu matbaaların da bu zümrelere 
ilhaknda faide mülâhaza edildiği takdirde ile
ride tam bir birleşmenin yapılmasını da Encü
menimiz temenniye şayan görmüştür. 

Matbaaları kendilerine bırakılan dairelerden 
başka bilûmum Devlet dairelerinin baskı işle
rinin aidiyetlerine göre Askerî veya Devlet mat
baasında bedelsiz olarak yapılması kabul edil
miş ve ne gibi işlerin buralarda bedelsiz yap
tırılacağına dair Vekiller Heyetince her sene 
bir liste tanzimi esası da lâyihaya ilâve edil
miştir. Devair ancak bu liste dışmda kalan iş
lerini hariçte ve Maarif matbaası mevzuuna gi
ren işleri de tahakkuk edecek bedelle bu mat
baada yaptırabileceklerine dair hüküm kon
muştur. 

Kırtasiye temini işini kolaylaştırmak üzere 
lâyiha ile ihdas edilen matbaalarda Maliye ve
kâleti kırtasiye deposunun birer şubesinin bu
lundurulması gerek hesab ve gerek nakil kolay
lığının temini bakımından faideli görülerek lâ-
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yihaya buna dair de bir madde konulmuştur. 
Bunlardan başka bilûmum dairelerin Darp

hane ve Damga matbaasmm iştigal mevzuuna 
giren her nevi kıymetli evrakjnm bu matbaada 
basılması ve bunlardan hariçte basılması icab 
edenlerin Vekiller Heyeti kararile tayini ve yi
ne bu matbaanın asıl vazifesine halel gelmemek 
şartile mülhak ve hususî bütçe ile idare edilen 
dairelerle sermayesinin tamamı veya bir kısmı 
Devlete aid olan müesseselerin ve bunlarm ha
ricinde kalan hususî teşekküllerin bu kabîl kıy
metli evrak, esham ve tahvilâtını da bedelleri 
mukabilinde tabedebileceği kabul edilmiştir. 

Bu suretle birleştirilecek matbaaların Anka-
raya nakil ve yerleşmesi işi bütçelerin müsaade
si nisbetinde tedricen yapılabileceğinden bunun 
için beş senelik bir müddet kabul edilmiş ve na

killerine kadar da her matbaanın olduğu yerde 
işine devam etmesi muvafık görülmüştür. 

Bu esaslar dairesinde Encümenimizce yeni
den hazırlanan kânun lâyihası Umumî Heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulmuştur. 

Reis ReisV. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon; 

Mükerrem Unsal F. Baysal B. Kdraderm. 
Kâtib 

İstanbul Çorum Kastamonu 
F. öymen E. Üabri Akgöl T. Coşkan " 

Kocaeli Malatya Manisa? 
A. SaidAkbaytuğau O. tüner T. Türkoğlu 

Muş Tokad Yozgad 
Ş. Ataman 8. Genca Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Dtvlete aid matbaaların tevhid ve sureti idaresi 
hakkında kanun lâyihası 

BtRÖfCÎ HADDE — Umumî bütçe Ue idare 
olunan devair matbaalarından : 

a) Ciheti askeriyeye aid olanlar (Askerî 
matbaa)! 

b) Damga matbaası müstesna olmak üzere 
sair bilûmum matbaalar (Devlet matbaası) un
vanı altmda birleştirilmiştir. 

c) Büjyük erkânı harbiye binasında ve mah
rem basla işleri yapan Büyük erkânıharbiye 
matbaasile Harita umum müdürlüğü emrindeki 
Harita matbaası bu makamların ihtiyacı için 
emirlerinde ve müstakil bulunurlar. 

ÎKlNOl HADDE — Devlet matbaası Başve
kâlet, Damga matbaası, Maliye vekâleti, Askerî 
matbaa Millî Müdafaa vekâleti bütçelerine ko
nulacak tahsisatla bu vekâletler tarafından ida
re edilir» 

M. M. ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Devlete aid matbaaların tevhid ve sureti ida
resi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî ve mülhak bütçe ile 
idare olunan matbaalardan: 

A) Askerî makamlara aid (M. M. Vekâleti, 
deniz, hava, harbiye, askerî fabrikalar, harp 
akademisi ve tıbbiye matbaalarile askerî mat
baa) Millî Müdafaa vekâleti emrinde ve bütçe
sinde olarak (Askerî matbaa). 

B) (Başvekâlet matbaasile Hariciye, Sıhhiye, 
matbaası ve Tütün İnhisarı) (Seyrisefain Dev
let demiryolları ve mühendis mektebi, Jandar
ma matbaası) Başvekâlet emrinde ve bütçesinde 
olarak (Devlet matbaası) adı altmda bü'.estiril
miştir. 

MADDE 2 — Birinci madde dışmda kalan 
matbaalarda: 

A) Büyük Erkânı Harbiye matbaasile Harita 
umum müdürlüğü emrindeki Harita matbaası 
bu makamların ihtiyacı için emirlerinde bulu
nurlar. 

B) Damga matbaası Darphane ile birleşti
rilerek Maliye vekâleti; yalnız mekteb kitabları 
ile Millî kütüphane için elzem neşriyatı basmak 
üzere, şimdilik Devlet matbaası (Maarif mat
baası) adı altmda Maarif vekâleti emrinde bu
lunurlar. 
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MAABİF ENCÜMENİNİN DE-
ĞtŞTlBtŞÎ 

Devlete aid matbaaların bazıla
rının birleştirilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Umumî bütçe 
ile idare olunan matbaalardan: 

a) Millî müdafaa vekâleti, 
Hava, Harbîye mektebi, Askerî 
Fabrikalar, Harb Akademisi ve 
Tıbbiye matbaalarile Askerî 
matbaa Millî müdafaa vekâle
tinin emrinde ve bütçesinde 
olarak «Askerî matbaa»; 

b) ikinci maddede yazılı mat
baalardan geriye kalan bütün 
matbaalar Başvekâlet emrinde 
ve bütçesinde olarak «Devlet 
matbaası» adı altmda birleşti
rilmiştir. 

MADDE 2 — 
a - 1) Genel kurmay, 
2) Harita, 
3) Deniz, 
4) Darphane ve Damga, 
5) inhisarlar, 
6) Devlet Demiryolları mat

baaları. 
Bağlı oldukları makamların 

ihtiyaçları için bu makamların 
emirlerinde ve bütçelerinde, 

b) Yalnız mekteb Mtablarz 
ile Maarifin diğer baskı işlerini 
ve millî kültür için lüzumu bu
lunan yayınları yapmak ve 
968 sayılı kanun hükümlerine 
göre idare edilmek üzere bu
günkü Devlet matbaası «Maarif 
matbaası» adı altmda Maarif 
vekâleti emrinde; bulunurlar. 

- ? -
MALÎYE ENCÜMENİNİN 

DEĞlŞTlElŞt 

Devlete aid bazı matbaaların 
birleştirilmesi ve idaresi hak

kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maarif encü
meninin birinci maddesi aynen. 

MADDE 2 — A : 
1 - Büyük Millet Meclisi 

matbaası, 
2 - Genel kurmay matbaası, 
3 - Harita matbaası, 
4 - Deniz metbaası, 
5 - Darphane ve damga mat

baası. 
Bağlı oldukları makamların 

ihtiyaçları için bu makamla
rın emirlerinde ve bütçelerinde, 

B - Yalnız mekteb kitabla-
rile Maarifin diğer baskı işleri
ni ve millî kültür için lüzumlu 
bulunan yayınları yapmak ve 
698 sayılı kanun hükümlerine 
göre idare edilmek üzere bu 
günkü Devlet matbaası «Maarif 
matbaası» adı altmda Maarif 
vekâleti emrinde, 

G - Mülhak ve hususî büt
çe ile idare olunan Devlet te-
şekküllerile sair müesseselerin 
matbaaları kendi kadrolarında 
bulunurlar. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DE&İŞTİRİŞİ 

Devlete aid matbaaların birleş
tirilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Masrafları 
umumî muvazeneden temin olu
nan matbaalardan Genel kur
may, Harita umum müdürlüğü 
ye Deniz matbaaları hariç ola
rak bilûmum askerî matbaalar 
Ankarada kurulmak üzere (As
kerî matbaa) adı altmda bir
leştirilmiştir. Bu matbaa Mil
lî Müdafaa vekâletince idaer 
olunur. Masrafları bu vekâletin: 
kara kısmı bütçesinden temin; 
edilir. 

MADDE 2 — Masrafları umu
mî muvazeneden temin olunan 
ve birinci madde dışmda kalan 
matbaalardan Büyük Mîllet 
lisi, Darphane ve damga mat
baaları hariç olarak diğer bil
ûmum (Jandarma matbaası da
hil) matbaalar da yine Ankara
da kurulmak üzere (Devlet 
matbaası) adı altmda birleşti
rilmiştir. Bu matbaa Başvekâ
letçe idare olunur. Masrafları 
Başvekâlet bütçesinden temin 
edilir. 



Hiİ. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — 
1) Umumî bütçe ile idare olunan bilûmum 

devairin tabı ve teclid işleri mevaddı iptidaiye-
si ve malzemesi aid olduğu vekâletlerden veril
mek üzere Devlet matbaasında, 

2) Bilûmum askerî tabı ve teclid işleri Aske
ri matbaada, ücretsiz olarak yapılır. 

3) Umumî bütçe ile idare olunan devairin bil
cümle kıymetli evrakı Damga matbaasında ma
liyet masrafı mukabilinde tabedilir. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Maarif vekâleti 
bütçesine 823 ve 1087 numaralı kanunlar muci
bince muhtelif senelerde konulan tahsisatlarla 
tesis edilmiş bulunan ımekteb kitabları ve ilmî, 
meslekî kitab ve mecmua sermayeleri Maarif ve
kâleti tarafmdan idare edilmek üzere « Neşriyat 
mütedavil sermayesi » namı altında tevhid olun
muştur. 

Bu sermayenin tasfiyesi ve Maarif vekâletin
ce idaresi sureti Maliye ve Maarif vekâletle

ri. M. E. 

MADDE 3 — 1) Umumî bütçe ile idare olu
nan bilûmum devairin tabı ve teclid işleri ipti
daî maddeleri ve malzemesi Maliye vekâletince 
vekâletler tahsisatından mahsub edilmek üzere 
matbaada açılacak bir şube tarafmdan verilir. 

2 ) Bilûmum askerî tabı ve teclid işleri 
askerî matbaada, ücretsiz olarak yapılır. 

3) Umumî bütçe ile idare olunan devairin bil
cümle kıymetli evrakı damga matbaasında ma
liyet masrafı mukabilinde tabedilir. 

(S. Sayısı : 29') 
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MADDE 3 — a) Umumî büt
çe ile idare olunan ve ikinci 
maddeye göre ayrı matbaası ol
mayan büjbün dairelerin her 
türlü baskılarile bu baskılara 
ilişkin cilt işleri, iptidaî mad
deleri ve malzemesi, bedelleri 
vekâletleri tahsisatından mah-
sub edilmek üzere Devlet mat
baasında Maliye vekâletince açı
lacak bir şube tarafından temin 
olunmak suretile, Devlet mat
baasında; 

b) ikinci maddede yazdı As
kerî matbaaların bağlı olduk
ları makamlardan başka bütün 
askerî dairelerin baskı ve cilt 
işleri Askerî matbaada; 

Ücretsiz yapılır. Askerî dai
relere aid işler lüzum ve zaru
ret hallerinde hususî matbaa
larda para ile de yaptırılabilir 

c) Umumî bütçe ile idare olu
nan dairelerin bütün kıymetli 
evrakı malolma masrafı muka
bilinde Darphane ve Damga 
matbaasında basılır, 

- 9 -
I MaL E. 

MADDE 3 — A: Umumî 
bütçe ile idare olunan ve bu 
kanuna göre ayn matbaası bu
lunmayan bütün dairelerin her 
türlü baskılarile bu baskılarla 
ilişkin ve birlikde yapılan cild 
işleri, nizamnamesinde tasrih 
edilecek olan iptidaî maddeleri-
le malzemeleri, bedelleri daire
leri bütçesinden mahsub edil
mek üzere Devlet matbaasında 
Maliye vekâletince açriacak bir 
şube tarafından temin olunmak 
suretile «Devlet matbaasında», 

B - Bu kanunla kendilerine 
hususî matbaalar bırakılan ma
kamlardan başka bütün askerî 
dairelerin baskı işleri «Askerî 
matbaa» da ücretsiz yapılır. 

C - Umumî bütçe ile idare 
olunan dairelerin bütün kıy
metli evrakı mal olduğu bedel 

• ile darphaneve damga matbaa
sında basılır. 

D - Devlet matbaası Anka-
rada tamamile kurulub işe baş
layıncaya kadar umumî bütçe 
ile idare olunan Devlet daire
lerinin baskı işleri hariç mat
baalarda ücretle yaptırılabilir. 
Devlet matbaası kurulduktan 
sonra bu matbaada parasız ya-
pdacak işlerin bir cetveli her 
malî yü için tanzim ve tcra 
Vekilleri Heyetince tasdik olu
nur. Bu cetvelde yazdı işler 
hiç bir suretle hariçten yaptın-
lamaz. 

B. E. 

MADDE 3 — 968 sayılı ka
nuna göre idare edilmekte ve 
(Devlet basımevi) admı taşı
makta bulunan matbaa yalnız 
okul kitablarile talim ve terbi
yeye ve millî kültür için lüzum
lu görülen yayınlara aid diğer 
baskı işlerini yapmak ve bu 
matbaaya aid olub halen meri 
bulunan kanunlara göre idare 
edilmek üzere « Maarif matba
ası » adı altmda ve Maarif ve
kâleti emrinde olarak faaliyeti
ne devam eder, 

(S. Sayısı : 29') 
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rince müştereken tesbit olunacak bir talimatname 
ile tayin ve muamelâtı merbut kadro ile idare 
edilir. 

Maarif vekâleti tabı masraflarını neşriyat 
mütedavil sermayesinden vermek üzere hariç 
matbaalarda Mtab bastırmağa mezundur. 

BEŞİNCİ MADDE — 
a ) Merkez ve mülhakatta bulunan ve ciheti 

askeriyece idare edilmekte olan matbaaların 
tesisat, makina, hurufat ve levazımı sairesi 
askerî matbaaya; 

b) Diğer bilcümle matbaaların tesisat, ma
lana, hurufat ve levazımı sairesi Devlet matba
asına devrolunmuştur. 

ALTINCI MADDE — Matbaaların teşkilât 
kadrolarının tanzim ve 1932 malî senesinde tat-
bikma İcra Vekilleri Heyeti mezundur. 

Bu kadrolar mütakib sene bütçelerile bir
likte Büyük Millet Meclisinin tasdikma arzolu-
nur. 

YEDİNCİ MADDE — Birinci maddede yazı
lı matbaaların faaliyet ve idare şekilleri birer 
nizamname ile tesbit olunur. 

SEKİZİNCİ MADDE — Devlet ve Askerî 
ve Damga matbaalarında çalışan müstahdemin 
için birer tasarruf ve teavünv sandığı teşkil 
edilecektir. Bu sandıkların sermayeleri matbaa-

M. M. E. 

MADDE 4 — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Matbaaların teşkilât kadroları
nın tanzim ve malî senesinde tatbikinde İcra Ve
killeri Heyeti mezundur. Bu kadrolar müteakib 
sene bütçelerile birlikte Büyük Millet Meclisi
nin tasdikma arzolunur. 

MADDE 6 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Devlet ve askerî ve Damga ve 
Maarif matbaalarında çalışan müstahdemin için 
birer tasarruf ve teavün sandığı teşkil edilecek
tir. Bu sandıkların sermayeleri matbaalar müs-

(S. Sayısı : 29') 
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MADDE 4 — Birinci madde
nin (a) fıkrası ile birleştirilen 
matbaaların tesisatı, makine, 
hurufat ve sair levazımı «Aske
rî matbaa» ya; (b) fıkrası ile 
tesis edilen Devlet matbaasına 
aid olanlar da «Devlet matbaa
sı» na devrolunur. 

MADDE 5 —- Matbaaların 
idare kadrolarının tanzim ve 
1937 malî senesinde tatbikine 
icra Vekilleri Heyeti mezun
dur. Bu kadrolar müteakib se
ne bütçelerile birlikte Kamuta
yın tasvibine arzolunur. 

MADDE 6 — Birinci madde 
ile tesis edilen matbaaların fa
aliyet ve idare şekilleri birer 
nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 7 — Millî müdafaa 
encümeninin yedinci maddesi 
olduğu gibi. 

- İ İ -
MaL E. 

MADDE 4 — Maarif encü
meninin 4 ncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Matbaaların 
idare kadrolarının tanzim ve 
1937 malî yümda tatbikine ic
ra Vekilleri Heyeti mezundur. 
Bu kadrolar, müteakib sene 
bütçelerile birlikde usulüne gö
re tasdik olunur. 

MADDE 6 — Hükümetin 
7 nci maddesi aynen. 

MADDE 7 — Şimdiye ka
dar neşredilmiş olan kanunlar
daki Devlet matbaasına aid hü
kümler yalnız «Maarif matba-

B. tt. 

MADDE 4 — Bu kanunla 
matbaaları birleştirilmeyen 
askerî dairelerden başka 
bütün askerî dairelerin bas
kı işleri askerî matbaada ve 
Büyük Millet Meclisi işleri ha
riç olmak üzere umumî muva
zeneye dahil bütün dairelerin 
baskı işleri Devlet matbaasında 
bedelsiz yapılır. 

Bu daireler Maarif matbaa-
amm iştigal sahasına giren iş
lerini tahakkuk edecek maliyet 
bedelleri mukabilinde Maarif 
matbaasında yaptırabilecekleri 
gibi aşağıdaki altmcı maddeye 
göre İcra Vekilleri Heyetince 
tanzim edilecek cetvellerin dı
şında kalan işlerini de hariç 
matbaalarda yaptırabilirler. 

MADDE 5 — Askerî matbaa 
ile Devlet matbaasında yapıla
cak baskı işlerine yarayan ve 
Maliye vekâleti kırtasiye depo-
sunca temin edilen her nevi.mal
zeme, bedelleri daireleri bütçe
lerinden mahsub edilmek üzere 
Maliye vekâletince bu matbaa
larda açılacak şubelerden ve
rilir. 

MADDE 6 ~ Askerî matbaa 
ile Devlet matbaasının yapaca
ğı ücretsiz işlerin nevi ve mik-
darı her mali yıl başında İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit olu
nur. 

MADDE 7 — Umumî muva
zeneye dahil bilûmum dairelerin 
bütün kıymetli evrakı tahakkuk 
ettirilecek olan maliyet bedelle* 

.(S. Sayışa: 291 
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lar müstahdemlerinin aylıklarından kesilecek % 
3 lerle her sene merbut oldukları daireler büt
çelerine konulacak tahsisattan temin olunur. 
Bu sandıkların umur ve muamelâtı ve tevhidden 
evvel matbaalarda mevcud bu gibi sandıkların 
tasfiye ve devir işleri hususî nizamnamelerle ta
yin edilir. 

DOKUZUNCU MADDE — 17 -1 -1927 tarih 
ve 968 numaralı kanun hükmü 1 kânunuevvel 
1932 tarihinde mülgadır, îlga tarihinde mez
kûr kanunlarla açılmış olan mütedavil sermaye 
ve mevcujd nakid bütçeye irad ve ayniyatı 
Devlet matbaasına ve mamul eşyada neşriyat 
mütedavil sermayesine mal edilir. 

ONUNCU MADDE — Bu kanuna muhalif 
hükümler; mülgadır. 

MUVAKKAT BÎRÎNCt MADDE — Devlet 
matbaası namile elyevm îstanbulda mevcud bu
lunan matbaa nihayet 1932 malî senesi sonuna 
kadar Ankaraya nakledilmiş bulunacaktır. 

Askeri matbaaların Ankaraya nakilleri ve 
yerleştirilmeleri Millî Müdafaa vekâletince üç 
sene içinde ikmal ve intaç edilecektir. 

Bu müddet zarfmda Devlet matbaasına ühak 
edilen matbaalarda görülmesi lazımgelen işlerin 
şekil ve merbutiyet ciheti Başvekâletçe, Askerî 
matbaaya ilhak edilen matbaalarda görülmesi 
lâzım gelenler de Millî Müdafaa vekâletince bi
rer talimatname ile tayin olunur. 

M. M. E. 

tahdemlerinin aylıklarından kesilecek % 3 lerle' 
her sene merbut oldukları daireler bütçelerine 
konulacak tahsisattan temin olunur. Bu san
dıkların umur ve muamelâtı ve tevhidden evvel 
matbaalarda mevcud bu gibi sandıkların tasfiye 
ve devir işleri hususî nizamnamelerle tayin edi
lir. 

MADDE 8 — Hükümetin 10 ncu 
aynen kabul edilmiştir. 

maddesi 

MUVAKKAT BÎRÎNCt MADDE — Birinci 
ve ikinci maddede sayılan matbaaların Ankara
ya nakilleri ve yerleştirilmeleri, aid olduğu ve
kaletlerce en çok üç sene içinde ikmal ve intaç 
edilecektir. Bu müddet zarfmda Devlet mat
baasına ilhak edilen matbaalar da görülmesi la
zımgelen işlerin şekil ve merbutiyet ciheti Baş
vekâletçe, ve Askerî matbaaya ilhak edilen 
matbaalarda görülmesi lazımgelen işlerin şekil 
ve merbutiyet ciheti de Millî Müdafaa vekâletin
ce birer talimatname ile tayin olunur. 

W(S. Sayısı ; 29 j 
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MADDE 8 — Hükümetin 
teklifinin onuncu maddesi oldu
ğu gibi. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Deniz, inhisarlar ve Devlet 
Demiryolları İşletme idaresi 
matbaalarından başka birinci 
ve ikinci maddede yazılı 
matbaaların Ankaraya nakil
leri ve yerleştirilmeleri aid 
oldukları vekâleterce en çok üç 
sene içinde ikmal ve intaç edi
lir. 

Bu müddet içinde Devlet 
matbaasına ilhak edilen mat
baalarda görülmesi lâznugelen 
işlerin şekil ve merbutiyet ci
heti Başvekâletçe ve Askerî 
matbaaya ilhak edilen matbaa
larda görülmesi lâzım gelen iş
lerin şekil ve merbutiyet ciheti 

MaL B. 

ası» için tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Bu kanunla birleştirilmesi icab 
eden matbaaların Ankaraya na
killeri ve yerleştirilmeleri aid 
oldukları vekaletlerce en çok 
beş yü içinde ikmal edilir. 

Bu müddet içinde Devlet 
matbaasına ilhak edilen matba
alarda görülmesi lâznugelen iş
lerin şekli ve merbutiyet ciheti 
Başvekâletçe ve askerî matbaa
ya ilhak edilen matbaalarda gö
rülmesi lâznugelen işlerin şekli 
ve merbutiyet ciheti ise Millî 
Müdafaa vekâletince tayin olu
nur. 

(S. Sayısı; 29'). 
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ri mukabilinde Darphane ve 
Damga matbaasında basılır. Bu 
nevi evrakm başka yerde bası-
labilmesi icra Vekilleri Heyeti 
kararma bağlıdır. 

Bu matbaa asıl vazifesine ha
lel gelmemek şartile hariçten 
de iş alabilir. 

MADDE 8 — Bu kanunun 
birinci maddesile birleştirilmiş 
olan matbaaların tesisat, maki
ne, hurufat ve sair her türlü 
levazımı askerî matbaaya ve 
ikinci maddesile birleştirilen 
matbaalara aid olanlar da Dev
let matbaasına devrolunur. 

Darphane ve Damga matbaa-
sile Maarif matbaasının bu ka
nuna göre iştigal edeceği işler 
için lüzumu kalmayan alet ve 
makineler de Devlet matbaası
na devrolunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanunla birleştirilmiş olan mat
baaların Ankaraya nakilleri ve 
yerleştirilmeleri en çok beş yıl 
içinde ikmal edilir. 

Her matbaa Ankaraya nakil 
ve birleştirilinceye kadar eski 
şekilde faaliyetine devam eder. 
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MUVAKKAT tKÖTCl MADDE — Devlet 
matbaasile diğer matbaaların ve Askerî matbaa
nın Ankaraya nakil masrafile inşaat ve tesisat 
masrafı Başvekâlet ve Millî Müdafaa vekâleti 
1932 bütçelerinde açılacak birer faslı mahsusa 
konulacak tahsisattan temin edilir. 

ON BÎRÎNCİ MADDE -
1932 tarihinden muteberdir. 

Bu kanun 1 - VI 

ON ÎKlNCl MADDE — Bu kanunun hüküm
lerini icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

18- V-1936 

B§. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet r _., "'•"'' Zekâi 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Dr. T. Küstü M. AJbdüllıalik 

Mf. V. Na. V. îk. V. 
Esaâ Hilmi M. Şeref 

S. Î.M.V. G. î. V. - Zr. V. 
Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

M. M. E. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Devlet ve 
Maarif matbaasile diğer matbaaların ve Askerî 
matbaanın Ankaraya nakil masrafile inşaat ve 
tesist masrafı Başvekâlet, Millî Müdafaa, Maliye 
ve Maarif vekâletleri 1937 senesi bütçelerinde 
açılacak birer faslı mahsusa konulacak tahsisat
tan temin edilir. 

MADDE 9 —- Bu kanun 1 
de muteberdir. 

VI -1937 tarihin-

MADDE 10 — Hükümetin 12 nci madded 
aynen kabul edilmiştir; 

XS. Sayısı ;..29.> 
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de Millî müdafaa vekâlteince 
birer talimatname ile tayin olu
nur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Millî müdafaa encümeninin 
ikinci muvakkat maddesi gibi. 

MADDE 9 — Hükümetin 
11 nci maddesi olduğu gibi. 

MADDE 10 — Hükümetin 
12 nci maddesi olduğu gibi. 

— 15 — 
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MUVAKKAT MADDE 2 — 
Bu kanunla birleştirilmesi icab 
eden matbaaların Ankaraya 
nakil masrafile inşaat ve tesisat 
masrafı Başvekâlet, Millî Mü
dafaa ve Maliye vekâletleri 
1937 ve müteakib yular bütçe
lerin açılacak birer hususî fasla 
konacak tahsisattan temin olu
nur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
EsMşehirdeM hava, Istan-

buldaki harp akademisi ve As
kerî tıbbiye matbaaları, bağlı 
bulundukları teşekküller Anka
raya nakloluncaya kadar kıta 
ve müesseselerinde bırakılır. 

Ancak bu teşekküller An
karaya geldiklerinde matbaa
ları askerî matbaaya ilhak edi
lir. 

B. E. 

MADDE 8 — Bu kanun 
1-VI-1937 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 9 — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen. 

MADDE 9 — Bu kanunla ih
das edilmiş olan askerî matbaa 
ile Devlet matbaasmm faaliyet 
ve idare şekilleri birer nizam
name ile tesbit olunur. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 
haziran 1939 tarihinden mute
berdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 29') 
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Hükümetin teklifine bağlı cetvel 

Maarif vekâleti neşriyat sermayesi idare ve 
satış kadrosu 

D. Aded Memuriyetin nevi Maaş Ücret 

11 
14 
12 

14 

14 
14 
17 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
2 

Sermaye muhasibi 
Hesab bemuru 
Ayniyat muhasibi 
Satış memuru 
Sipariş ve cari he
sab memuru 
Veznedar 
Ambar memuru 
Kâtib 
Odacı 
Gece bekçim 

30 
20 

• 25 
— 

20 
20 
20 
14 
— 
— 

150 

30 
30 

Ankarada 
» 

Istanbulda 
» 

3> 

» 
» 
> 
» 
» 

» e « 

X S. Sayısı : 29') 



S. Sayısı: 30 
İmtiyazlı madenlerin ihtiva eylediği sahanın beher hektarı 
için maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi 
mucibince her sene iptidasında alınması lâzım gelen 
10 kuruşun resim veya icar bedeli olub olmadığının tefsiri 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye, İktısad, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/314) 

T. C. 
Başvekalet 26 - XII -1936 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/4184 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İmtiyazlı madenlerin ihtiva eylediği sahanın beher hektarı için maadin nizamnamesinin muaddel 
49 ncu maddesi mucibince her sene iptidasında alınması lâzımgelen 10 kuruşun resim veya icar bedeli 
olup olmadığının tefsiri hakkında iktısad vekilliğinden yazdan 18 - XII -1936 tarih ve 5092/54433 sa
yılı tezkeresi ile ilişiğinin suretleri sunulmuştur. 

İşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
/. İnönü 

İktısad vekâletinin 18 - XII -1936 tarih ve 5092/54433 sayılı tezkeresi suretidir 

Yüksek Başvekâlet makamına 

İmtiyazları verilmiş olan madenlerin ihtiva eylediği sahanın beher hektarı için maadin nizamname
sinin 49 ncu muaddel maddesine tevfikan her sene mart iptidasmda alınması alâzımgelen resmi mu
karrerlerinden bakayada kalan kısmının müruru zamana veya bir kısmının affe tâbi olup olmadığı Ma
liye vekâletinden sorulmuştu. Cevaben alınan bir sureti ilişik olarak sunulan 9 - IX -1936 tarih ve 
24348/26415 numaralı tezkerede resmi mukarrer madenin sathı müstevi ufkî itibarile beher ceribi 
üzerinden hesab edilerek mülk olan yerlerle evkafı sahiheden bulunan arazinin resmi mukarreri asha
bına ve arazii emiriye ile tahsisat kabilinden olan arazii mevkufedeki madenlerden alınması lâzımge
len resmi mukarrerin Devlete aid olacağı mezkûr madde iktizasından bulunmuş olmasına binaen res 
mi mukarrer namile alman bu paraya mülk sahihlerinin hakları taallûk eylemekte olduğu ve işin bu 
cepheden tedkikinde resmi mukarrerin maden bulunan araziden istifade eden mültezimlerden bu isti
fadelerine mukabil mülk sahihlerinin bu yüzden kaybedecekleri menfaatlerin karşılığı bir para olup, 
mahiyet itibarile, icar bedelinden başka bir şey olmaması lâzımgelmekte ise de, alınan bu paraya nizam
namede resmi mukarrer denilmiş olduğu gibi mülga Şûrayi devletin bir tefsirinde resim tabirinin kul
lanılmış olması karşısında mahiyetine bakılarak bunun resim kaydının dışmda mütalea edilmesine ve 
ayrı hükümlere tâbi tutulmasma mahal görülemediğinden 1339 malî yılı sonuna kadarki yıllar için 
tahakkuk etmiş olanlarının bakayasının 2566 numaralı kanun mucibince kayıdlarmın terkini icabede-
ceği, ve maadin nizamnamesinde müruru zaman hakkında bir kayıd bulunmadığına göre de, tahsili 
emval kanununa bazı maddelerin eklenmesine dair olan 2656 numaralı kanunun altıncı maddesi hük
müne tevfikan beş senelik müruru zamana tâbi tutulması bir neticei zaruriye olarak düşünülmekte ve 
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i§ hukukî bakımdan ehemmiyeti haiz görülmekte olduğundan Devlet şûrasının istişarî mütaleası so
rulduğu ve hâdiseyi tedkik eden Tanzimat dairesi iş resim kelimesinin tefsiri mahiyetini iktisab etmek
te olduğa cihetle tefsir için Büyük Millet Meclisine sevkedilmesinin doğru olacağı neticesine vardığını 
beyan ve bu mütaleaya vekâletin de iştirak etmekte olduğu dermeyan kılınmıştır. 

Her ne kadar maden imal edenlerin iki nevi resim vermeğe mecbur oldukları ve bunlardan birinin 
maadinin hasılatından alınmakta olan resmi nisbî ve diğerinin de arzı geçen resmi mukarrer oldu

ğu, maadin nizamnamesinin 48 nci maddesinde de gösterilmiş ise de Maliye vekâleti bu paranın ma
hiyetini jtayin edememiş ve Şûrayi devletçe de tefsire lüzum gösterilmiş olması sebebile, imtiyazlı ma
denlerin ihtiva eylediği sahanın beher hektarı için maadin nizamnamesinin muaddel 49 ncu maddesi 
mucibince her sene iptidasında alınması lâzımgelen on kuruşun resim veya icar bedeli olup olmadı
ğının tefsirine lüzum hâsıl olmuştur. 

Keyfiyetin Büyük Millet Meclisine şevkine müsaade Duyurulmasını arz ve rica ederim. 

Şurayı devlet Maliye ve Nafıa dairesinin 252 numaralı mazbatasının suretidir 

Ticaret ve Ziraat nezaretinin Şûrayi devlete havale buyrulan 19 - eylül 1332 tarih ve 97966/100 
numaralı tezkeresi Maliye ve Nafıa dairesinde kıraat olundu. 

Mezkûr tezkerede maadin nizamnamesinin 57 nci maddesinde bir maddenin mültezime vergi ve 
rüsumatın ve hükmolunan cezayı nakdiler ile tazminatın ifası için valii vilâyet tarafından nihayet 
iki ayı tecavüz etmemek üzere bir müddet tayinile resmen ve tahriren tebligat icra olunur. Ve bu 
müddet zarfınnda ifayı deyn etmediği halde yedinci maddede tadad olunan eşyayı menkule mahke
me marifetile zabt ve furuht ile tahsil edilir. Ve şayed eşyayı menkulesi mevcud olduğu takdirde 
andan ve olmadığı surette istifayı deyn edilmek üzere eşyayı menkule veya emlâki tahtı hacze al
dırılarak bunların mahkeme marifetile zabt ve furuhtu lâzım geldiği halde mehakimce bu suretle 
muamele; olunmıyarak evvel emirde madenin resmi mukarrerinin subutu hakkında rüyeti dava edil
mekte ve bu suretle safahatı mehakimden geçerek düyunu mümtazeden bulunan hukuku hazinenin 
emri tahsili duçarı taahhur olmakta ve halbuki resmi mukarrer maadin nizamnamesinin 49 ncu mad
desi ve imtiyaz mukavelenamesinin mevaddı mahsusası mucibince imtiyazın zimmeti sabitesi olub bu
nun temin ve tahsili için furuhtu, taleb olunacak emval ve emlâk hakkında mahkemece itayı karar 
olunmak lâzım geleceği mutalea edilmekte ise de işin tefsire aidiyetine mebni keyfiyetin Şûrayı 
devletçe ıtedkiki lüzumu dermeyan kılınmıştır. 

iktizası ledetteemmül salifüzzikir 57 nci madde muhteviyatı mahkeme marifetile olunacak mua
melenin icraya matuf olduğunu göstermekte olduğu gibi mültezimlerden istifası lâzımgelen mebaliğ 
vergi ve rüsumat ve cezayı nakdî ve tazminat olmak üzere üç neve teferrü etmekle bunlardan her 
birinin kanundan istihraç olacak mahiyetine göretayini hükmü lâzımgelir. Vergi ve rüsumattan ruh
satname ve ferman harçlarile harcı ferağlar ita ve icra zamanında ve rüsumu nisbiye esnayı imrar-
da peşin? alınacağı cihetle müterakim kalacak olan rüsum resmi mukarrere inhisar etmektedir. 

Maadlnden ahzolunaeak rüsuma dair bulunan 49 ncu maddesinin resmi mukarrere aid fıkrasın
da da resmi mezkûr her sene mart iptidasında tediye olunur. İmalât tadil olunsa bile ihalenin fes-
Jıolunduğu veya maden mültezimi tarafından terlçedildiği tarihine kadar bu resmin her sene itası 
meşruttur, denilmek suretile işbu resim bir zimmeti sabite mahiyeti verilmiş olmasına mebni zim
meti raezfcûrenin mahkemece tekrar tahtı sübutuna mahal bırakılmamııştır. 

Cezayı nakdilere gelince : Nizamnamenin 99 ncu maddesinde işbu nizamname mucibince maden 
mutenam ve mültezimlerinden istifası lâzımgelen cezayi nakdilerin vilâyet ve elviyei gayrimülhaka 
meclishi idarelerince tahtı karara alınacağı tahriredilmek suretile işbu cezayi nakdilerden dolayı tah

kikat ierasile bunlarm takdir mikdan ve tahtı karara alınması salâhiyeti meclisi mezkûreye veril
miş ve şn hale nazaran mahkemeye kalan cihetin yalnız muamelei icraiyeye inhisarı tabiî bulun
muştur. Ş neü kısma mütedair olan mevad ise mültezimlerin itasma mecbur oldukları hesab cetvelle
rinde hajdâtı vakıa mikdan sahihinden noksan gösterildiği takdirde Devlete aid rüsumun noksanı İM 
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kat olarak tazmin ettirilib hukuku umumiye ciheftinin, mehakimi cezaiyede başkaca fasıl ve hükmo-
lunacağı hakkındaki 56 neı ve bir madende imalâttan dolayı kazazede olanlara ve ailelerine verilmek 

üezeer mahkemece hükmolunacak tazminata dair olan 78 nci ve maadinin usulü tasarrufiyesinden 
gayri, deavinin mehakimi adiye marifetile hal ve f aslolunacağma mütedair bulunan 98 nci maddeler 
olub mevaddı mezkûre icrayi muameleye mahkemeyi yalnız tavsit etmeyerek bunlarda hal ve hükmü dahi 
sarahaten şart kılmakta olmasma nazaran teşkili (tarafeyn ile rüyeti dava, anck bu mevddaki husu-
satı medeniye hakkmda cari olmak lâzrmgelir. 

Binaenaleyh, esasen mahkemece rüyet ve hükmedilmesi lâzrmgelen ve 3 ncü kısımdan maadası 
olub mücerred eshabı imtiyazın imtinaından dolayı tahsil olunamayan ve zimmeti sabite mahiye
tinde bulunan resim ve vergi ile mecalisi idarece takdir ve tayin olunan cezayi nakdilerin tahsili 
için nezaretçe mehakime müracaat ancak muamelei icraiye talebine matuf olmak ve bunun üzerine 
istifayi deyin için alelusul muamelei icraiyesi ifa kılınmak iktiza eder. Şu esasata göre ifayi muamele 
olunması lüzumunun Adliye ve ticaret ve Ziraat nezaretine tebliği ekseriyetle tezekkür kılınmış ise 
de keyfiyetin tefsire taallûkuna mebni heyeti umumiyeye tevdii lâzrmgelir. Olbabda emrü ferman 
thazreti menlehülemrindir. 

15 kânunusani 1933 

Heyeti umumiyeden yazılan zeylin sureti dir. 

Maliye ve Nafıa Dairesinin işbu mazbatası heyeti umumiyede kıraat olundu ve icabı ledetteemmül 
dairei müşarünileyha ekseriyeti ârasmca ittihaz olunan karar heyetçe de ekseriyetle musib görüldü
ğünden olveçhile ifayi muamele olunmasının Ticaret ve Ziraat Nezaretine havalesi tezekkür kılındı. 
Olbabda emrü ferman hazreti menlehülemrindir. 

Maliye vekâleti tezkeresi sureti 

îktısad vekâletine 

Maadin umum müdürlüğü sözile yazılı 1461/14422 sayılı ve 14 - IV - 1936 tarihli yazıları K. 
Maadin nizamnamesinin 49 ncu maddesi mucibince madenlerden alman resmi mukarrerlerin mü

ruru zamana tâbi olub olmadığı keyfiyeti tedkik edildi. 
Resmi mukarrer, madenin sathi müstevii ufkisi itibarile beher ciribi üzerinden hesab edilerek 

mülk olan yerlerde evkafi sahihadan olan arazinin resmi mukarreri eshabma, ve arazii emiriye 
ile tahsisat kabilinden olan arazii mevkufedeki madenler dolayısile almması lâzımgelen resmi mu
karrerin Hükümete aid olacağı bahsedilen 49 ncu madde hükmü iktizasından bulunmuş olmasma 
binaen resmi mukarrername ile alman bu paraya mülk sahiıblerinin haklan taallûk eylemektedir. 

îş bu cebheden tedkik edilince resmi mukarrerin, maden bulunan araziden istifade eden mülte
zimlerden bu istifadelerine mukabil ve mülk sahibinin bu yüzden gaybedeceği menfaatların kar. 
siliği bir para olduğu ve bunun mahiyet itibarile icar bedelinden başka bir şey olmaması lâzım-
gelir. 

Şu kadar ki, yukarıda izah edilen şekilde alınan bu paraya nizamnamede resim denilmiş olduğu 
gibi mülga Şûrayi devletin bir tefsirinde de resim tabirinin kullanılmış olması karşısmda mahiye
tine bakılarak resmi mukarrerlerin resim kay dinin dışmda mütalea edilmesine ve ayrı hükümlere 
tâbi tutulmasına mahal görülemediğinden ve resmi mukarrerlerin resim olduğu kabul edilince 1339 
malî yılı sonuna kadarki yıllar için t ahakkuk etmiş olanlarmm bakayasmm 2566 sayılı kanun 
mucibince kayidlerinin terkini icab edeceği ve maadin nizamnamesinin de müruru zaman hakkmda 
bir kayid bulunmadığına göre de tahsili emval kanununa bazı maddelerin eklenmesine dair 
2656 sayılı kanunun 6 nci maddesi hükmüne tevfikan beş senelik müruru zamana tâbi tutulması 
bir netieei zaruriye olarak düşünülmüş ise de iş hukukî bakmadan ehemmiyeti haiz görüldüğün-
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den Devlet şûrasının istişarî mütaleası sorulmuştur. 
Hâdiseyi tedkik eden Şûrayi devlet Tanzimat dairesi iş resim kelimesinin tefsiri mahiyetini ik-

tisab etmekte olduğundan tefsir için Büyük Millet Meclisine sevkedilmesi doğru olacağı netice
sine varmış ve Şûrayi devletin umumî heyetinde okunan Tanzimat dairesinin 36/37 sayılı ve 
23 - V -1936 tarihli kararının 6 - VII -1936 tarihinde umumî heyetçe tasvib edildiği anlaşılmıştır. 

Bu mütaleaya Vekâletimizce de iştirak edilmektedir. iktizası ifa buyurulmak üzere keyfiyet ar-
zolunur. 

Maliye vekili 

Adliye encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Adliye encümeni 9 - V -1938 
Esas No. 3/314 
Karar No. 27 

Yüksek Reisliğe 

İmtiyazlı madenlerin ihtiva eylediği sahanın 
beher hektarı başına maden nizamnamesinin mu
addel 49 ncu maddesi mucibince alınması lâzım-
gelen 10 tkuruşun resim veya icar bedeli olub ol
madığının tefsiri hakkında Hükümetten vaki oları 
taleb üzerine, işi tedkik ve müzakere eden îktısad 
encümeni, meselenin, hukukî bir mahiyeti haiz ol
ması dolayısile evvel emirde encümenimizce müza
kere edilerek bir karara bağlanmasını muvafık 
bulmuş ve bu karar neticesinde evrak encümeni
mize tevdi buyrulmuştu. 

Maliye vekâleti hukuk müşavirlerinden Cafer 
Tüzel ve îktısad vekâleti Maden umum müdürü 
Kemal Balkar da hazır bulundukları halde yapı
lan münakaşa ve müzakerelerden sonra, Encüme
nimiz aşağıdaki neticelere varmıştır: 

imtiyaz sahihlerinden beher hektar başına alın
ması lâzımgelen 10 kuruşun nizamname metninde 
«resim» adını taşıması, buna bir vergi mahiyeti 
izafe eder gibi görünmekte ise de, 1322 tarihli ma
den nizamnamesinin 49 ncu maddesinde: «mülk 
olan mahaller ile evkafı sahihadan olan arazinin 
resmi mukarreri eshabına .... aiddir». denilmekte 
olmasına göre de, bunun vergi mahiyetini hai^ 
olmaylb sathıarz sahibine aid bir haktan ibaret 
bulunduğu neticesi hâsıl olmaktadır. 

. İmtiyaz sahihlerinden alınan bu paranın bir 
vergi mahiyetini haiz olduğu zannını hâsıl edecek 

yegâne sebeb, bunun «resim» adını taşımasından 
ibaret şekli bir sebeb olmasına mukabil, Devlet eli 
ile tahsil olunan bu paraların, sathıarz sahihlerine 
verilmesi ve Devletin ferdler lehine ve onlar nam 
ve hesabına vergi tahsil etmesinin malî ve hukuki 
esaslara aykırı bulunması gibi işin esasına ve ma
hiyetine taallûk eden sebebler, maden nizamname
sinin 48 ye 49 ncu maddelerinde yazılı bulunan 
(resmi mukarrer) in bir vergi olmayıp, kanunun 
sathıarz sahibine, maden işletmesi dolayısile ma
ruz kalacağı zarar ve ziyan karşılığı tazminattan 
maada olarak tanıdığı bir hak mahiyetini haiz ol
duğunu sarahaten göstermektedir. 

Bu itibarla maden nizamnamesinin 49 ncu 
maddesinin açık olan manasını tefsir yolu ile ta
yine mahal olmadığına karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Ad. E. Reisi Bu. M. M. Kâtib 

Çorum Konya Erzurum 
Münir Çağıl B. Türel Fuad Sirmen 

Kayseri Antalya Antalya 
// . F. Perker T. Ancan Numan Aksoy 

Balıkesir Kocaeli Kocaeli 
O. Niyazi Burcu Bagib Akça Hayrı Tan 

Ordu Manisa Kayseri 
M. B. Pars Befik İnce B. özsoy 

îçel 
H. Ongun 
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tktısad encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
tktısad encümeni 
Esas No. 3/314 
Karar No. 64 

10 -VI- 1938 

Yüksek Reisliğe 

imtiyazlı madenlerin ihtiva eylediği sahanın 
beher hektan için meadin nizamnamesinin mu
addel 49 ncu maddesi mucibince her sene iptida
sında almması lâzımgelen on kuruşun resim ve
ya icar bedeli olub olmadığının tefsiri hakkında 
Iktısad vekilliğinden yazdıb Başvekâletten Mecli
se sunulan tezkere münderecatı daha ziyade hu
kukî bir mesele mahiyetinde görülerek encüme-
nimizce evvelemirde Adliye encümeninin müta-
leasmm almması tensib edilmişti 

Bu kerre Adliye encümeni tarafından müza
kere ve tedkik ile varılan neticeyi bildiren maz
bata encümenimize tevdi edilmekle mesele yeni
den müzakere ve tedkik olundu. 

Encümenimizde Adliye encümeninin noktai 
nazarına uygun olarak 1322 tarihli maadin ni
zamnamesinin 49 ncu maddesindeki bu on kuru
şun maden yerinin mülk veya evkafı sahihadan 
olduğuna göre ashabına aid olduğunu gösteren 

sarih hükmü karşısında paranın adma resim den

mesinin veya Devlet elile tahsil edilmesinin bu 
sarih (aidiyet) hükmünü iptale kâfi bir sebeb 
teşkil edemiyeceği neticesine vararak bu paranın 
vergi mahiyetinde olamıyacağı hakkındaki mez
kûr encümen mazbatasını aynen kabule karar 
vermiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Iktısad En. R. 
izmir 

B. Köken 
Afyon 

Berç Türker 
Konya 

H. Dikmen 
Grümüşane 
Edil Tor 

Çanakkale 
M. Bengisu 

M. M. 
Giresun 

/. Sabuncu 
Kocaeli 
1. Dibim 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Eskişehir 
Emin Sazak 

Kâtib 
Niğde 

Dr. R. F. Talay 
Ankara 

A. Ulus 
Konya 

Kâzım. Okay 
Edirne 

Mecdi Boysan 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/314 
Karar No. 9 

14-XII-1938 

Yüksek Reisliğe 

Maadin nizamnamesinin 49 ncu maddesi mu
cibince maden imtiyaz sahihlerinden imtiyazla
rının taallûk ettiği arazinin sathı müsteviî uf
kisi itibarile beher hektar başına alınmakta 
olan senevi on kuruş (resmi mukarrer) in bir 
(resim) mi yoksa bir icar bedeli mi olduğunun 
tefsiren halli talebine dair Başvekâletin 26-1-1936 
tarih ve 6/4148 numaralı tezkeresile Iktısad ve 
Maliye vekâletlerinin buna dair tezkereleri 
Adliye ve Iktısad enümenlerinin mazbatalarile 
birlikte encümenimize tevdi Duyurulmakla Ma
liye ye Iktısad vekâletleri Hukuk müşavirleri 

hazır olduğu halde okundu ve müzakere edildi: 
Evrakın tedkikinden anlaşıldığına göre: Ma

adin nizamnamesinin 49 ncu maddesi hükmün
ce imtiyaz sahihlerinden alınmakta olan bu pa
raya nizamnamenin 49 ncu maddesinde (resmi 
mukarrer) adı verilmiş olmasına mukabil yine 
mezkûr maddede: (mülk olan mahaller ile evka
fı sahihadan arazinin resmi mukarreri ashabına 
aiddir) denilmesi bu paranın mahiyetinin tayi
ni hususunda tereddüdü mucib olarak tefsir 
talebine sebeb teşkil etmiştir. Adliye encümeni 
mazbatasında izah edilmiş olduğu veçhile bu 
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paranın bir vergi olduğu zanııını hâsıl eden ye
gâne sebeb nizamname maddesinde buna (res
mi mukarrer) adı verilmesinden ibaret şeklî bir 
sebeb olupj, halbuki yine mezkûr madde metnin
de; (müllf olan mahaller ile evkafı sahihadan 
olan arazinin resmi mukarreri ashabına... aiddir) 
denilmek suretile bunun sathı arz sahihlerine 
aidiyeti beyan edilmiş olmasına; ve arazi as
habına aidiyeti kabul edilen bir paranın vergi ve 
resim addedilmesi, Devletin efrad lehine ve on
lar nam vie hesabına vergi vaz ve tahsili gibi 
malî ve hukukî esaslarla kabili telif ve kabul 
olmayan bir vaziyetin kabulü demek olacağına 
binaen encümenimiz dahi mezkûr maddedeki 
(resmi mukarrer) in vergi olmayıp nizamname* 

imtiyazlı madenlerin ihtiva eylediği sahanm 
beher hektarı için maadin nizamnamesinin mu
addel 49 ncu maddesi mucibince her sene ihti
dasında alınması lâzumgelen on kuruşun resim 
veya icar bedeli olub olmadığmm tefsiri hak
kındaki 26 - XII - 1936 tarih ve 6/4184 sayılı 
Başvekâlet tezkeresi Adliye, tktısad ve Maliye 
encümenleri mazbatalarile birlikte Encümeni
mize verilmiş olmakla tktısad vekâleti namma 
Maadin unlum müdürü hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu : 

Alman izahata nazaran maaadin nizamname
sinin 49 ncu maddesi mucibince her sene mart 
ihtidasında alınması lâzımgelen resmi mukarrer
lerden bakayaya kalanların vergi bakayası gi
bi 2556 sayılı kanunun 6 ncı maddesine tevfi
kan müruita zamana uğrayıb uğramayacağı üze
rinde tereddüd edildiğinden « resmi mukarrer » 
tabirindeki resim kelimesinin mahiyetini tayin 
zarureti hâsıl olmuş ve bu maksadla işbu tef
sir talebinin sevkedildiği anlaşılmıştır. 

Esbabı mucibelerde ve encümenlerin mazba-

nin sathı arz sahihlerine tanıdığı bir hak oldu
ğu hususunda Adliye encümeninin noktai naza
rını kabul etmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye E. Rs. M. M. Kâtib 
Bayazıd Yozgad Seyhan 

İhsan Tav E. Draman 
Diyarbakır Malatya İstanbul 
H.öniz M. Nedim Zabcı A. Bayındır 

îzmir Gümüşane Bursa 
Kâmil Dursun Ş. öndersev Dr, O. Kahraman 

Çoruh Manisa Zonguldak 
/. Sami Muş Tahir Hitit N. Güneri 

talarmda tafsilen izah edildiği veçhile resmi 
mukarrer namı altmda alınmakta olan bu pa
ranın maden sahasındaki arazi sahihlerinin bu 
araziden istifade edememeleri mukabili kendile
rine ödenen bir taviz olduğu vazihan anlaşıl
makta ise de resim kelimesi lisanımızda ve bir 
çok mevzuatımızda vergi mukabili olarak kul
lanıldığından burada vergiden başka bir ma
naya geldiğini ifade etmekle bu kelimeyi ba
zan vergi ve bazan da icar, ecri misil, taviz ma
nalarına almak gibi bir tezada düşüldüğü de 
görülmektedir. Halbuki resim kelimesini bu
rada vergi manasma aldığımız takdirde Devle
tin ferd namma vergi cibayeti gibi hukuk pren-
siblerile telifi kabil olmayan daha büyük bir 
tezadm vücudunu kabul etmek vaziyeti hâsıl ola
cağından işin mahiyeti itibarile resmi mukar
rer tabirine Adliye encümeni mazbatasmda izah 
olunduğu veçhile mana vermek zarureti bulun
duğu neticesine varan Encümenimiz de mezkûr 
encümen noktai nazarma iştirake karar ver
miştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Bütçe encümeni 31 - XII - 1938 
MmhaH No. 26 
Esas NQ. 3/3Î4 

Yüksek Reisliğe 
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Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Beis M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. öymven 

Balıkesir Çorum Kastamonu 
E. Adakan E, Sdbri Akgöl T. Coşkan 

Kırklareli 
• Ş. ödül 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sim Doy 

Kocaeli 
A. Said Akbaytuğan 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
8. Içöz 

Malatya 
0. Taner 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
8. Genca 
Yozgad 
Sungur 
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