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ispençiyari ve tıbbî müstahzarlar 
16 ncı maddesinin tadiline, 

Gümrük memurlarından bazılarına verilecek yem 
bedeli ve yemeklik hakkındaki kanunun birinci mad
desinin değiştirilmesine, 

Pamuk iplikleri ve çimento gümrük resimlerinden 
tenzilât icrasına dair Hükümetçe ittihaz olunan ka
rarların tasdikma dair kanun lâyihaları kabul edildi. 

SABIK ZABIT HULÂSASI 
kanununun Vazife esnasında şehid olan bir pilotla bir maki

nistin mirasçılarına tazminat verilmesine dair kanun 
lâyihasının birinci müzakeresi yaıldıktan sonra cuma 
günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili 
Refet Camtez 

Kâtib 
Isarta 

Kemal Ünal 

Kâtib 
Çoruh 

Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Lâyihalar 

1 — 1937 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
dahil bütçelerden bazılarında değişiklik yapılmasına 
dair kanun lâyihası (1/929) (Bütçe encümenine) 

2 — Hava kuvvetleri için 21 500 000 liralık taah
hüde girişilmesi hakkındaki 2881 sayılı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/930) (Bütçe encümenine) 

3 — Muhasebei umumiye kanununun 44 ncü mad
desinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası (1/931) 
(Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

Tezkere 
4 — Zarurî sebeblerden dolayı takib ve tahsiline 

imkân görülemiyen 794 520 lira 92 kuruşla 8400 kilo 
tuz hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/450) (Bütçe 
encümenine) 

Mazbata 
5 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât kanununa 

ek kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/916) (Ruznameye) 

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

BAŞKAN — Tevfik Fikret Sılay 
KÂTİBLER — Naşid Uluğ (Kütahya), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Meclis açılmıştır. 
tk. V. ve ZİRAAT V. VEKİLİ SAKİR KE-

SEBİR (Tekirdağ) — Bu günkü ruznamenin, 
birinci müzakeresi yapılacak maddeleri arasmda 
3 numaralı, Devlet Ziraat işletmeleri kurumu 
teşkiline dair bir teklifimiz vardır. Bu lâyiha
nın müsiacelen ve tercihan müzakeresine müsa

ade buyurulmasmı rica ederim. 
BAŞKAN — Birinci müzakeresi yapılacak 

mevad arasında 3 numaralı Devlet ziraat işlet
meleri kurumu teşkili hakkındaki lâyihanın ter
cihan ve müstacelen müzakeresini Hükümet 
teklif etmektedir. Reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Eemiyenler... kabul edilmiştir. 

RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MJARUZATI 

3 — 1335 tarihli harcırah kararname^"- mil-
zeyyel kanun lâyihasının geri verilme ine u.:ir 
Başvekalet tezkereni 

BAŞKAN — Tezkereyi okuyoruz. 
3 - kânunusani 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
25 - III - 937 tarih ve 6/950 sayılı tezkere ile 

yüksek huzurlarına sunulan 1335 tarihli harcı

rah kararnamesine müzeyyel kanun lâyihasının 
geri almması, Mialiye vekilliğinin 28 - XII - 937 
tarih ve 13197/10/6505 sayılı tezkeresile istenil
mektedir. 

Bahsi geçen kanun lâyihasının iade buyurul
masmı rica ederim. 

Başvekil 
C. Bay ar 

BAŞKAN — Usulen iade edilecektir. 
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4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — İnkisarlar umum müdürlüğü tekeıüd san
dığı hakkındaki 2921 sayılı kanunun 7 nci mad
desinin tefsirine dair Başveklet tezkeresi ve 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (3/325) [1] 

BAŞKAN — Bütçe encümeni mazbatasını ar
zediyorum. 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu). 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

2 — Barut ve mevaddı infilâhiye, fişek, 
av mühim^amtı ve av saçması inhisarları muvakkat 
idaresinin 1933 yılı son hesabına aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Biranı muha
sebat riyaseti tezker esile Barut ve mevaddı infHa
kiye inhisarı idaresinin 1933 yılı son hesabı hak
kında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encü
meni mazbatası (3/389,-1 /276) [2] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütaleat var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek, av mühim
matı ve av saçması inhisarları muvakkat idare

sinin 1933 malî yılı hesabı kati kanunu 

MADDE 1 — Barut ve mevaddı infilâkiye, 
fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları 
muvakkat idaresinin 1933 malî yılı masarifi bi
tişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere 263 416 
lira 45 kuruştur. 

BAŞKAN — Birinci madde hakkmda müta
lea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen idarenin ayni yıl 
tahsilatı 577 962 lira 91 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MAIDDE 3 — 1933 malî yılı içinde sarfolun-
mayan ve bitişik (A) cetvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen 76 825 lira 55 kuruş tahsisat ba
kiyesi iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz isteyen var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

[1] 55 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
j 2] .57 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Maliye 
ve Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

SIRRI İÇ ÖZ ( Yozgad ) — Usul hakkında 
söz istiyorum. 

Şimdi karar verdik, Devlet ziraat işletme
leri teşkiline dair olan kanunun müstacelen ve 
tsrcihan müzakeresini kabul ettik. Rusnameye 
tekaddüm etmesi lâzımgelirken boyuna müza
kere başka maddeler üzerinde devam ediyor. 

BAŞKAN — Tercihan müzakere kendi kıs
mındaki maddelere tekaddüm eder ve o kıs
mın en başında müzakere edilir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Dahilî nizamna
menin 73 ncü maddesi her işe tercihan diyor. 

BAŞKAN — Maahaza bir hesabı kati lâyi
hası vardır, ondan sonra müzakereye geçeriz. 

3 — Yüksek mühendis mektebi 1933 yılı son 
hesabı hakkında mutabakat beyannamesinin su
nulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tez
kere sile Yüksek mühendis mektebinin 1933 malî 
yılı hesabı katî kanun lâyihası ve Divanı muha
sebat encümeni mazbatası (3/332, 1/911) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere geçil
miştir. 

Yüksek mühendis mektebinin 1933 malî yılı he
sabı katî kanunu 

MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 
1933 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere 269 496 lira 13 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen mektebin ayni yıl 
tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
330 944 lira 12 kuruştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1933 malî yılı içinde sarfolun-
mayan 55 859 lira 87 kuruş tahsisat bakiyesi 
ipial olunmuştur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

.1 j 56 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Nafıa vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

REFÎK İNCE (Manisa) — 1930 senesinin 
hesabı katisini gördüm. Hesab şundan ibaret
tir, masraf şundan ibarettir, fark bundan iba
rettir diyor ve bu kanun tasdik ediliyor, icra 
edilecek ortada ne kalıyor ki icrasına filân, fi
lân memurdur diyoruz. Bu maddeyi ben zaid 
görüyorum. 

BAŞKAN — Encümenin bir mütaleası var 
mı? (Usuldendir sesleri). 

Divanı muhasebat encümeninden kimse yok 
mu? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bazan tah
sisatın iptali icab ediyor, iptal kararını infaz 
edecek Hükümettir. Onun için bu maddeye lü
zum vardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye arze-
diorum. 

4 — Devlet ziraat işletmeleri kurumu teşki
line dair kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (î/923) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyrıan. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet ziraat işletmeleri kurumu hakkında 
kanun 

MADDE 1 — Her türlü ziraat işleri ve san-
atleri ile iştigal etmek ve merkezi Ankarada 
olmak üzere Ziraat vekâletine merbut ve hükmî 
şahsiyeti haiz bir (Devlet ziraat işletmeleri ku
rumu) teşkil olunmuştur. 

ZİRAAT E. M. M. YAŞAR ÖZEY ( Mani
sa) — Huzurunuzda müzakereye konulan lâyi
hanın ruhunu Büyük Şefin yüksek feragatla 
Hazineye teberru buyurduklarr çiftlikler teşkil 
etmektedir. Bu çiftliklerin başlangıcından itiba
ren sonuna kadar bütün tekâmül safhalarını ta-
kib eylemiş bir ziraatçi sıfatile bunlar üzerin
de kısaca durarak bu lâyiha ile ziraatimizde gö-

[1] 61 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

recekleri hizmetleri, müsaadenizle, tebarüz ettir
mek istiyorum. 

Tabiatin bütün çetinliklerile mücadele mah
sulü olan bu yüksek müesseselerden bilhassa Or
man çiftliği hakkmda 12 sene evvel Ulusta çı
kan yazılarımdan kısaca bir iki fıkra okumak-
lığıma müsaadenizi rica ederim. 

«Hulâsa çiftliğin bütün tesisatında hüsnü ta
biat ve vukuf eseri olan estetik bir manzara 
vardır. Güzel hissedilerek ve düşünülerek, güzel 
yapılan bu tesisat; güzel görülmekte, çiftlik; 
Ankara için büyük bir tenezzüh mahalli olmak 
itibarile Şehremaneti - o zamanki belediye teşki
lâtına göre - yeni çiftliğe bir örnek teşkil eyle
mesi suretile Ziraat vekâletini temsil eylemekte
dir». 

Şimdi iftiharla görülüyor ki, bu müesseseler 
bugün ziraatimizde atılacak yeni adımlarda ön
derlik vazifesini görüyorlar. 

Orman çiftliğinin ilk kuruluşunda manzara
sı; gözün alabildiğine geniş çıplak otsuz, tek 
ağaçtan mahrum yer yer bataklık, sazlık bir 
saha iken bugün o manzara büsbütün başka bir 
vaziyet arzetmektedir. Orada milyonlarca mey-
valı, meyvasız agaçlarm meydana getirdiği or-
mancıklar ve bunlar içerisinde yüze yakm bü
yük küçük binalar, on iki fabrika, altı imalât
hane göze çarpmaktadır. Bunun on üç sene ev
velki vaziyetle, şimdiki vaziyeti arasmda işte 
büyük bir fark... 

Çiftlikteki şubeler arasmda, bilhassa mem
leketin bira ihtiyacını karşılayan bira fabrika
sı iftiharla görülecek sanat eserlerinden birisi
dir. Ziraat sanatlarının en çetin şubelerinden 
birisini teşkil eden biracılık, bu günkü tekni

ğin en yeni ve en ufak inceliklerinden istifade 
üzerine müessestir. 

Bu müessese bu gün bize birayı da millî iç
kilerimiz araşma koymuş bulunuyor. Çıkardan 
biralar haricin de takdirine mazhar olmuş bir 
vaziyettedir. Bu fabrika ile orta Anadolunun 
arpa sarfiyatına da az çok bir mahreç bulun
muş olmakla beraber ayni zamanda arpanm 
islahma doğru da bir adım atılmış bulunuyor. 
Bugün, Devlet ziraat işletmeleri kurumuna ilti
hak eden bu müeseseler 4 800 000 lira kryme-
tinde bir varlıktır. Bu müesseselerin senelik 
vergileri 150 000 liradır. Senelik ciroları ise 
8 000 000 liraya yakındır. Senelik bütçeleri 
1 600 000 liradır. 

Büyük şefin son nutuklarında işaret buyur
dukları gibi bu günün ekonomisinde ziraat, sa
nayi ve ticaret birbirinden ayrılmayan bir kül
dürler Atatürk çiftlikleri de çoktanberi bu 
şartlar dahilinde idare olunmaktadırlar. 

Sanayi, ziraat ve ticaret cebhesinden bu 
çiftliklerde 26 şube vardır bu şubelerde şimdi
ye kadar yetişen gençlerin adedi 1700 dür. Yük
sek ziraat enstitülerine girecek gençler bir se
nelik staj görmek vazifesini de bu çiftliklerde 
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yapmaktadırlar. Çiftliğin bütün şubelerinde bu 
gençler bir sene tatbikat gördükten sonra Yük
sek ziraat enstitüsüne giriyorlar. 

Şu halde bu çiftliklerde en büyük haddi za
tında öğreticilik vasfı vardır. Daima görmekle, 
her şeyi yapmağa alışmış olan köylülerimiz, bu 
lâyihanın istihdaf ettiği kurumdan şüphesiz ki, 
büyük istifadeler edecekler ve bu suretle çift
çimiz yeni ziraati, istihsali artrrma yollarım da
ha esaslı bir kavrayışla bu müesseseler saye
sinde öğrenmiş bulunacaktır. Su lâyiha ile ku
rulan Devlet ziraat işletmeleri de Atatürk çift
liklerinin takib ettikleri nurlu, feyizli yoldan 
ayrılmayacaklar, ziraatimize de yeni bir inkişaf 
yolu açacaklardır. 

Sözümü bitirirken : tabiatle 13 senelik çetin 
bir mücadeleden sonra bu eseri meydana geti
ren ve millete bağışlayan Atatürke derin minnet 
ve şükranlarımı bir defa daha sunmayı borç ve 
vazife bilirim (Alkışlar). 

BAŞKAN — Birinci madde hakkında başka 
mütalea var mı? Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
-. MADDE 2 — Devlet ziraat işletmeleri ku

rumu bu kanun ile hususî hukuk hükümlerine 
göre idare olunur. Bu kurumun yapacağı mu
ameleler Muhasebei umumiye kanunile Arttır
ma, eksiltme ve ihale kanununa ve inşaat dola-
yısile 2443 ve 2799 sayılı kanunlar hükümlerine 
ve Divanı muhasebatın vize ve murakabesine 
tâbi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Devlet ziraat işletmeleri kuru
munun yapacağı başlıca işler aşağıda yazılıdır: 

a) Bu kanunla uhdesine geçecek ve ileride 
uhdesine verilecek ziraî ve sınaî müesseseleri 
işletmek ve bunların ziraat ve ziraat sanatları 
sahasmdaki işletme ve yetiştirme hizmetlerini 
yapmak, 

b) Bölgelerine göre lüzumlu ziraat çeşidle-
rini, usullerini ve sanatlarını gösterib yay
makta numune ve rehber olacak yeni ziraat iş
letme merkezleri, fabrika ve atelyeler tesis ve 
idare eylemek, 

c) Silo ve ambar işlerile uğraşmak ve silolar
da varant muamelesi yapmak 

d) İştigal mevzularile alâkalı teşekküller 
vücude getirmek veya bunlara iştirak etmek ve 
yine iştirak mevzuuna dahil işler için imtiyaz 
ve müsaadeler almak ve işletmek, ticaret, nak
liye ve kredi işlerini yapmak. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
m? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumu bu kanun ile uhdesine intikal eden veya 

ileride ilhak edilecek veya kendisi tarafından 
tesis edilecek olan işletmeleri, fabrika ve tesis
leri İcra Vekilleri Heyeti kararile kendisine 
bağlı olmak üzere kuracağı hususî hukuk hü
kümlerine tâbi hükmî şahsiyetler halinde idare 
edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Atatürkün 11-VI-1937 ta
rihli mektub ile Hazineye teberru ettiği bütün 
menkul ve gayrimenkul mallar ve bunlara aid 
hak ve vecibeler bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna in
tikal eder. 

Devlet veya Devlet müesseselerine aid olub 
birinci ve üçüncü maddelerde yazılı maksadla-
ra uygun mahiyetteki diğer menkul ve gay
rimenkul mallardan muvafık bulunanları lü
zum görüldükçe Ziraat vekâletinin teklifi üze
rine Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna dev
re îcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

Bu maddenin birinci fıkrasına göre Devlet 
Ziraat işletmeleri kurumuna intikal edecek 
malların 1 ikinci teşrin 1937 tarihindeki bilan
ço ve mevcudat vaziyetleri esas tutulmak üze
re Maliye ve Ziraat vekâletlerile kurum tara
fından tayin edilecek birer zattan müteşekkil 
üç kişilik bir komisyon kıymetlerini tesbit ede
ceği gibi bu maddenin 2 nci fıkrasına göre 
bilâhare görülecek lüzum üzerine Devlet Zi
raat işletmeleri kurumuna devrine karar 
verilecek Devlete ve Devlet müesseselerine aid 
mallar hakkında da devir tarihlerindeki vaziyet
lerine göre ayni komisyon marif etile kıymet tak
diri muamelesi yapılır ve bu kıymetler sermaye 
hesabına mahsuben vuku bulmuş tediye sayılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda bir mütalea 
var mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumunun itibarî sermayesi 15 000 000 türk lira
sıdır. Bu sermaye Ziraat vekâletinin teklifi'üze
rine Kurumun umumî heyetinin kararı ve İcra 
Vekilleri Heyetinin'tasdikile bir misline kadar 
artırılabilir. Kurumun tediye edilmiş serma
yesi : 

a) Bu kanun mucibince kuruma intikal ede
cek veya devrolunacak mal ve haklarm krymet-
leri, 

b) İşletmelerden hâsıl olacak kârlarm ilâvesi, 
c) Devletçe verilecek tahsisat ve vuku bula

cak teberrüat ile teşekkül eder. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Devlet Ziraat işletmeleri kuru
mu Ziraat vekâletinin teklifi üzerine umumî he-
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yetin kararı ve icra Vekilleri Heyetinin tasdi
kile itibarî sermayesinin nısfma kadar faizli ve
ya faizsiz, ikramiyeli veya ikramiyesiz, temettü 
hissesine iştirakli veya iştiraksiz tahvilât çıka
rabileceği gibi on beş seneye kadar vadeli istik
razlar dahi yapabilir. Maliye vekâleti kurumun 
çıkaracağı tahvilâta ve yapacağı istikrazlara ke
falete mezundur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumu Başvekilin riyasetinde Maliye, îktısad ve 
Ziraat vekillerile Büyük Millet Meclisi Bütçe, 
Divanı muhasebat, îktısad, Maliye ve Ziraat en
cümenlerince her defasında kendi azası arasın
dan intihab edecekleri üçer azadan ve Şûrayi 
devlet ve Divanı muhasebat reislerinden 
teşekkül edecek bir umumî heyet ile reis ve 
müdür dahil olmak üzere beş azadan müteşek
kil bir idare meclisi marifetile idare olunur. 
idare meclisi reisi ile müdür ve azadan 
biri Ziraat vekilinin, bir aza Maliye vekilinin 
inhası ve icra Vekilleri Heyetinin kararile 
Reisicumhur tarafından tayin ve bir aza da 
umumî heyetçe intihab edilir. Müdür hariç ol
mak üzere idare meclisi reisi ve azasmm müd
detleri üç sene olub tekrar tayin ve intihabları 
caizdir, idare meclisi reis ve azasmm ziraat ve 
ziraat sanatlari ve toprak ekonomisi işlerinde 
meslekî yüksek tahsil görmüş bilgi ve tecrübe 
sahibi olmaları lâzımdır. Müdürün ihtiyaca gö
re bulunacak muavinleri Ziraat vekilinin teklifi 
ve Başvekilin tasdikile tayin olunur. Muavin
ler idare meclisi içtimalarma rey vermemek 
üzere iştirak edebilirler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet ziraat işletmeleri kuru
munun hesabları Maliye ve Ziraat vekâletlerile 
umumî heyet tarafmdan intihab edilecek birer 
mürakibden müteşekkil üç kişilik bir heyet ma
rifetile murakabe edilir. Murakiblerin hizmet 
müddetleri üç senedir. Yeniden tayin ve intihab
ları caizdir. Murakiblere verilecek ücret umu
mî Heyetçe tayin olunur. 

Murakibler kurumun mevcudlarmı ve her 
türlü muamelelerini muntazaman tetkik ve mu
rakabe ederek neticelerini her üç ayda bir Zi
râat vekâletine bir raporla bildirirler. Birer 
nüshası Maliye vekâletile idare meclisine de ve
rilecek olan bu raporlar sene nihayetinde umumî 
raporla birlikte umumî heyete arzolunur. Bun
dan başka Ziraat vekâleti lüzum gördükçe ku
rumun ve kurum işletme ve müesseselerinin he
sab ve muamelelerini her zaman teftiş ettirebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumunun hesab senesi takvim senesidir. Senelik 
bilanço, kâr ve zarar hesabları müteakib sene
nin ilk dört ayı zarfmda idare meclisi ve mura
kibler raporlarile birlikte Ziraat vekâletine ve
rilir. Ziraat vekâleti kendisine tevdi edilen 
bilanço ve kâr ve zarar hesablannı tevdi tari
hinden itibaren bir ay zarfmda tetkik ederek 
mütaleasile birlikte Umumî Heyete verilmek 
üzere Başvekâlete takdim eder. Bilanço, kâr ve 
zarar hesabları Umumî Heyetin tasdikile kati-
leşir ve tasdik keyfiyeti idare meclisile alâkadar 
memurlarm o hesab senesi için ibralarını tazam-
mun eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir 

MADDE 11 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumunun safî kârından yüzde onu evvelâ ihti
yat akçesi olarak ayrılır ve ihtiyat akçesi ser
mayenin yüzde yirmisine baliğ oluncrya kadar 
bu suretle ayrılmağa devam edilir. Kârın ge
riye kalan kısmmm Umumî Heyet kararile yüz
de ikisine kadarı idare meclisine ve yüzde yediye 
kadarı nizamnamede tayin edilecek esaslara gö
re memur ve müstahdemlere ikramiye olarak 
verilir ve safi kârm mütebaki kısmı kurumun 
itibarî sermayesi tamamlanmcrya kadar 6 ncı 
madde mucibince sermaye hesabma geçirilir. 
itibarî sermaye tamamlandıktan sonra kâr ba
kiyesinin yarısı sermayenin yüzde otuzuna ba
liğ oluncrya kadar fevkalâde ihtiyat hesabma 
tefrik ve diğer yarısı Hazineye tesviye olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumunun malları Devlet malıdır. Bunları ça
lanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler 
veya her ne suretle olursa olsun suiistimal 
edenler . . . Devlet malları hakkında ika olunan 
bu gibi suçlara müterettib cezalara tabidirler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Ka
bul etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumu memurları halk ve mensub oldukları ida
re ile muemele ve münasebetlerinde hususî mü
essese memurları hakkındaki ahkâma tabidir
ler. Kurum memur ve müstahdemleri aylık
larından yüzde beş kesilmek ve 11 nci madde 
mucibince kârdan memur ve müstahdemler için 
ayrılacak ikramiyeden buna tekabül edecek mik-
darı tefrik ve tahsis olunmak suretile bir (Yar
dım sandığı) tesis olunur. 
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BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumunun idare ve murakabe şekilleri ve idare 
meclisile müdür ve muavinler ve murakıble-
rin vazife ve salâhiyetleri ve kurum yardım 
sandığı hakkında bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir sene zarfmda bir nizamname ya
pılır, 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? reye arzediyorum. Kabul edenler.. Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumuna intikal edecek ve devrolunacak malla
rın intikal ve ferağ muameleleri harç ve resme 
tâbi değildir. Kurum tarafından yeniden tesisi
ne lüzum görülecek işletme ve müesseseler için 
muktazi arazi Ziraat vekâletinin tasvibile usu
lüne tevfikan istimlâk edilebilir. Kurum, ken
disine intikal edecek veya devrolunacak veya-
bundan sonra kendisi tarafından tesis edilecek 
sınaî müesseseler için Teşviki sanayi kanunun
da yazılı müsaade ve muafiyetlerden istifade 
eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Kabul 
etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumunun ayni mahiyette olup Ziraat vekâletine 
merbut diğer Devlet müesseselerinden satm ala
cağı veya bu müesseselere satacağı mallar ile bu 
kabil Devlet müesseselerinin satılmak üzere ku
ruma tevdi edecekleri mallar için arttırma, ek
siltme ve ihale işleri kıymet takdiri suretile ve 
Ziraat vekâletinin muvafakatile yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Beşinci madde
nin birinci fıkrası mucibince Devlet ziraat işlet
meleri kurumuna intikal edecek müesseselerin 
memur ve müstahdemlerinden hizmet müddet
leri üç seneyi geçenlere almakta oldukları son 
ücretleri üzerinden hizmet müddetlerinin beher 
senesi için bir aylık hesabile ikramiye verilir. 
Bunlardan açıkta kalacak olanların ikramiyele
ri verilerek alâkaları kesilir. Hizmetinde de
vam edeceklerin ikramiyeleri yardım sandığına 
yatırılır. Bunlar arasında bulunan ve evvelce 
maaşlı vazifeden alınan, ziraat mekteblerinden 
mezun meslek memurlarının bu kanunun meri-
etine kadar mezkûr müessesede geçen ücretli 
hizmetleri bir defaya mahsus ve yalnız terfi 
hakkına müessir olmak üzere maaşlı hizmet 
müddetlerine ilâve olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — On dördüncü 
maddede yazılı nizamname yapılıncaya kadar 
kurumun idare, murakabe işleri ve teşkilâtının 
vazife ve salâhiyetleri Ziraat vekâletince tesbit 
olunacak esaslar dairesinde yürütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 18 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. Evvelki lâyihalara rey vermeyen 
var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
5 — Türk gemi kurtarma anonim şirketi teş

kili hakkındaki 2070 sayılı kanunla müteşekkil 
şirketin tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden 
hizmetlerin Ihtısad vekâletine bağlı hükmî şah
siyeti haiz bir idareye devri hakkında kanun lâ
yihası ve îktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/763) [1] 

BÜTÇE E. REÎSÎ MUSTAFA ŞEREF ÖZ
KAN (Burdur) — Bu lâyihanın encümene iade
sini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Alâkadar encümen lâyihanın 
iadesini istiyor. Geri veriyoruz. 

6 — Askerî t ay inat ve yem kanununa ek ka
nım lâyihası ve Millî Müyadafaa ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/908) [2] 

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

Askerî tayinat ve yem kanununun bazı maddele
rini değiştiren 1257 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — 12 eylül 1330 tarihli askerî ta

yinat ve yem kanununun 12 mayıs 1928 tarih 
ve 1257 sayılı kanunla değiştirilen 33 ncü mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

(Askerî hizmetlerde kullanılan köpeklerle 
bunlarm yetiştirilecek yevrularma aşağıda gös
terilen tayinat gündelik olarak verilir. 

[1] 54 sayılı basmayazı zaptın so7iundadır. 
[2] 58 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Oram 

350 Et 
450 Ekmek 

5 Tuz 
10 Sabun (su ve yemek kablarmm ve 

kendilerinin temizliği için) 
600 Odun (îcabmda mübadele suretile 

verilecek gıdaların pişirilmesi için) 
30 Gaz (tcabmda haşarat ve tufevlât

tan korunmaları için) 
Yukarıda gösterilen gıda istihkaklarmm ay

nen verilmesi kabil olmayan zaman ve yerlerde 
esas istihkakın tutarı dahilinde olarak yiyebi
lecekleri gıda maddeleri ile mübadelesi ve mü
badele şekilleri Millî Müdafaa vekâletince tes-
bit olunur. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGÖREN (Diyarba
kır) — Gaz; tabirinden maksad havagazi mıdır, 
petrol mudur? 

BÜTÇE E. M. M. RAÎP KARADENİZ (Trab
zon) — Petroldür. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGGÖREN (Diyar-
bekir) — O halde petrol yazılmalıdır. 

RAÎP KARADENİZ (Trabzon) — Ana ka
nunda gaz diye yazılıdır. 

BAŞKAN — Ana kanunda gaz yazıldığını 
söylüyorlar. 

Dr. İBRAHİM TALÎ ÖNGGÖREN (Diyar-
bekir) — Gazyağı yazılmalıdır. 

RAÎP KARADENİZ (Trabzon) — Bunu da 
gazyağı diye tashih edelim. 

BAŞKAN — 30 gram gazyağı, diye tashih 
ediyoruz. Madde hakkmda başka mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bu kanunla orduda istihdam edilecek köpekle
rin bakımı istihdaf ediliyor. Şimdiye kadar or
du gayri muntazam olarak köpek kullanıyordu, 
fakat ordu, köpeklerden edilen istifadenin geniş 
olduğunu düşünerek bunlara daha ziyade ehemi 
miyet vermiştir. Hakikaten başka mevzuat ile 
de bu hususta teşvik edici tedbirler almış
tır. Bir çok harblerimizde köpek kullandık. 

Hatta İstiklâl harbinde köpek kullanmak 
mecburiyetinde kalmıştık. Fakat bunlar müte
nevvi bir halde idi. Şimdi, ben maddede zik
redilen şeyleri, yani et, ekmek, tuz, gazyağı 
vesaireyi tetkik ederken bunları bir tabelâ gi
bi nazarı dikkate almır suretinde tasavvur 
ediyorum. Nihayet bir köpeğe alelûsul bütün 
müfredat verilecek değildir. Sonra, bu hu
susta Hükümetle Bütçe encümeni arasmda bir 
ayrılık vardır. Hükümet, esbabı mucibe maz

batasında, köpeklere verilecek mikdârm bir ne
fer tayini kadar olacağından bahsediyor. Hal
buki Bütçe encümeni bunun aksini düşünüyor 
ve bu formül Hükümet tarafından değiştirilme
lidir, diyor. Fakat maddelerde Bütçe encüme
ni de şu müfredatı yazıyor. Bana kalırsa, or
duda kullanılacak köpeklerin cinsi, hüviyeti 
tamamile belli olmadan onlara verilecek mad
deleri tasrih etmek biraz fazlaca olur. Mem
leketimizde o kadar cins köpek yoktur, belki 
yetiştireceğiz, belki alelade köpekleri ıslah 
edeceğiz. Bu mikdar belki çok, belki az gele
cektir. Bütçe encümeninin söylediği gibi, zan-
nediyroum ki bu maddenin bir defa daha Hü
kümet tarafından tetkik edilmesi ve ona göre 
karar verilmesi daha muvafık olur. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Biz bu formülü zaten Hükümetten al
dık. Tayinat ve yem kanununda güvercinler 
için ayrıca böyle bir formül tesbit edilmiş, hiç 
bir suretle nefer taymma, şuna veya buna 
kıyas yapılmamıştır. Kanunun strüktürünü 
bozmamak için köpekler için de bir formül 
bulunmasını istedik. Hükümet muvafakat etti 
ve Millî Müdafaa vekâletinin mütehassısları 
toplanıb bize bu formülü getirdiler, biz de bu
nu kabul ettik. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka müta
lea var mı? 

Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

M. M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK ( Erzu
rum) — Hükümetin 4 ncü maddesinde : « Bu 
kanunun icrasma Millî Müdafaa, Dahiliye, Güm
rük ve İnhisarlar ve Ziraat vekilleri mezundur» 
denmiştir. Millî Müdafaa encümeniniz de aynen 
bu suretle kabul etmiştir. Sebebine gelince: Jan
darmanın karakolları vardır, orada da köpek 
kullanılır. Orman muhafaza kıtalarında da kö
pek kullanılır. Bilhassa bir tek neferin ormana 
girmesi biraz müşküldür. Gümrük muhafaza 
teşkilâtında da köpek kullanılır. 

Bunun için Hükümetin formülü gibi bu mad
denin kabulünü rica ediyorum, Bütçe encümeni 
de iştirak eder. 

BAŞKAN — Encümenin mütaleası nedir? 
BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab

zon) — Zühul edilmiş, yazılmamıştır. 
BAŞKAN — Hükümetin 4 ncü maddesini 3 

ncü madde olarak arzediyoruz. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Millî Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve İnhi
sarlar ve Ziraat vekilleri mezundur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
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Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumu teşkiline 

dair kanuna rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
Buznamenin son iki maddesi dün tevzi edil

diğinden aradan 48 saat geçmemiştir, Gelecek 
ruznameye brrakryoruz. 

tKTISAD VEKÎLÎ SAKİR KESEBİR 
(Tekirdağ) — 29 birinci kânun tarihli gelen 
evrak arasmda Halk bankaları ve Halk sandık
larına sermaye verilmesine dair bir kanun lâyi
hamız vardır. Esas kanun, Halk bankaları ka
nunu, beş altı encümene taallûk eder bir kanun 
olarak geçtiği için, bu ek kanun da ayni encü
menlere havale edilmiştir. Zannediyorum dört 
encümen mevzubahstir. Bu kanunu biran ev
vel neticelendirebilmek üzere yüksek tasvibinizi 
rica ediyorum, dört encümenden müteşekkil bir 
muhtelit encümen halinde çalışırlarsa kısa bir 
zamanda bitirmek kabil olacaktır. Müsaade bu-
yurulur da böyle muhtelit bir encümende tet
kik edilirse iş tesri edilmiş olur. 

BAŞKAN — Halk bankaları kanununun, ev
velki kanunun müzakere edildiği dört encümen

den üçer aza olmak üzere bir muhtelit encümen 
teşkilini ve bu kanun lâyihasmm bu encümende 
tetkik edilmesini Hükümet teklif ediyor. Hü
kümetin bu teklifini reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Bu dört encümen
den üçer aza seçilmek suretile bir muhtelit en
cümen teşkili kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek, av mü

himmatı ve av saçması inhisarları muvakkat 
idaresinin 1933 malî yılı hesabı katı kanunu lâ
yihasına (288) zat rey vermiştir. Muamele ta
mamdır. Kanun (288) reyle kabul edilmiştir. 

Yüksek mühendis mektebinin 1933 malî yılı 
hesabı katî kanun lâyihasına (283) zat rey ver
miştir. Muamele tamamdır. İEanun (283) reyle 
kabul edilmiştir. 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu hakkında
ki kanun lâyihasına (293) zat rey vermiştir. 
Muamele tamamdır. Kanun (293) reyle kabul 
edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
kalmamıştır. Pazartesi günü saat 15 te toplanıl
mak üzere inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,50 

>^e^< 

DÜZELTME 

Bu zaptın sonuna bağlı 57 sayılı basmayazının 6 ncı sayıfasmda, (B) cetvelindeki : Muhassasatm 
nevi, Varidatın nevi, 

56 sayılı basmayazının 4 ncü sayıfasındaki (A) cetvelinin 4 ncü faslı : Ecneibi muallimler ve lâbo-
ratuvarları (şef de travo) ücret ve harcırahları, şeklinde düzeltilmiştir 



1 : tâ 7-1-1938 0 : 1 
Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları muvâkkat idare

sinin 1933 malî yılı hesabı katî kanununa verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi ? 3gg 
Reye iştirak edenler • 288 

Kabul edenler : 288 
Reddedenin* . 0 
Müstenkif sr : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 111 
Münhaller : o 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Bifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Basili Kaplan 
Tevf ik Arıcan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 

ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Bahmi Selçuk 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
ibrahim Çolak 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
ismail Hakkı Uzsmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Befik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Befet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergendi 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
ihsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

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

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzını Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 

Faik Kaltakkıran 
Matiz 

Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
İstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

— 52 — 



Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Earamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sami Rrkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 
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Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Orgl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
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Gl. Osman Koptagel 
İsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Yasıf Çmay 

Manisa 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya, Naki Yal-
tınm 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunah 

Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Încedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

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

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 
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Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya, Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Tayfur Sökmen 
Türkân ö r s (İzinli) 

Âydtn 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nâzmi Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Hayrettin Karan 
Sabiha Gökçül 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener (İzinli) 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Câvid 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan (İzinli) 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

1 : 25 
Tozgad 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 

7-14938 C 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Diyarbekir 

Rüştü Beki* (İzinli) 
Tevfik Bilge (İzinli) . 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâziz 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Remzi Güreş 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ahmed' Hamdi Deniz-
men 
(İzinli) 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
(İzinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(İzinli) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
(İzinli) 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
ibrahim Grantay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 
Veli Yaşın (İzinli) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Diblan 

Konya 
Kâ«rm Gürel 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
(izinli) 
Receb Peker 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
(t A.) 
Hikmet Bayur 
Sabri Toprak (izinli) 
Turgud Türkoğlu 
(izinli) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural (izinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Receb Zühtü Soyak 

Muş 
NaMYücekök (izinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Selim Sırrı Tarcan 
(izinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Esma Nayınan 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
Memet Ali Kurtoğlu 
(izinli) 

Sinob 
Yusuf Kemal . Tengir-
*enk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
(izinli) 
Memed Emin Yurdakul 
(izinli) 
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Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 

t : 25 ?1-1Ö3Ö d : 1 
Hasan Karabacak Ragıb özdemiroğlu Raif Dinç 

Rifat Vardar 

Yüksek mühendis mektebinin 1933 malî yılı hesabı katı kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Anialya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 283 

Kabul edenler : 283 
Reddedenler : 0 
MüstenKifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 116 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsameddin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
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Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refer Camtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa Önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 

1 Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 
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Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Dr. İbrahim Tali Ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Meınik 
Faik Kaltakkıran 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 



Şükrü Koçak 
Eskişehir 

Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümü§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Gl. Kâzım İnanç 
Plalil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

t : 25 7-İ-
İsparta 

Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha Öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coşkan 
Veled Izbudak 

Kayseri 
A'hımjed Hilmi Kala e 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim. Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Orgl. Ali Said 
Akbaytuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
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Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Uner 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkın 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya. 
Osman Dinçcr 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Nİğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Yasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 



t : 25 7-1-1938 C : 1 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 

Süleyman Sırrı Gedik 
Urfa 

Behçet Günay 
Fuad Gökbııdak 
GL Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 

Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Kardhisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
İzzet Akosman 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
(izinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 
(İzinli) 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 
(lainli) 

Balıkesir 
Hayrettin Karan 
Sabiha Gökçül 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Dr. Emin Cemal Suda 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Refik Güran 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Hatice özgener (İzinli) 
Çoruh 

Asım Us 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbckir 
Rüştü Bekit (İzinli) 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâziz 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket Öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Ahmed Hamdj Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam (1-
zinli) 
GL Refet Bele 
Hîalil Ethem Eldem (1-
zinli) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nahid Kerven 
Veli Yaşm (İzinli) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 

Konya 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (İzinli) 
Receb Peker 

Vedit Uzgören 
Malatya 

İsmet İnönü ' 
Manisa 

Dr. Saim Uzel 
(1. Â.) 
Hikmet Bayur 
Sabri Toprak (İzinli) 
Turgud Türkoğlu (İzin-
li) 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural (İzinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er* 
can 

Muş 
Naki YücekÖk 
(İzinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydın 
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Memed Ali Kurdoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
§onk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hüsnü Konay 

Nâzım Poroy 
Trabzon 

Hamdı Ülkümen 
Hasan Saka 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
(İzinli) 

Memed Emin Yurda
kul (İzinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan. Karabacak 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rasim Aktar 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 2 9 3 

Kabul edenler : 293 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : u 

Reye iştirak etmeyenler : 106 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Ancan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr: Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Cemal Hüsnü Taray 
Cevad Abbas Gürer 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Mustafa önsay 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Atıf Tüzün 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Benizli 
Dr. Hamdi Berkman 
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Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Büstü öktem 
Mazhar Müfid Kanşu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbekir 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Zülfü Tiğrel 

Edim* 
Dr. Fatma Memik 

Elâziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazıl Ahmed Aykag 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
Osman Işm 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ay er
dem 
Memed Şahin 
Ömer. Asım Afasoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer KJIIÇ 
Mftnir Akkaya 
Talât Onay 

î : » 7-lr 
Gumüşane 

Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin İnankur ' 
Fikri Mutlu 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrfi Ali ögel 
Yaşar Yazıcı 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe,. 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Bahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
NuriTamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Şerif İlden 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 

im ©; ı 
Faik Baysal 
Ferruh Güçgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Beşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket Ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Bıza Esen 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Orgl. Ali Said Afcbay-
tugan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Bıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fu,a4 Cebesoy 
Kâzmı Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa HaUd Ünejr 
Mustafa Ulusan 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay-
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uhığ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttajib öker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkm 
Gl. Osman Koptagel 

jlsmet İnönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim "özel 
Kani Akeken 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vef ik Uluçay 
Dr. Basim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
AJi Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırnn 
Hamdi Yalman 
İsmail i Çam#ş 
Muhittin Bal̂ a Pars 

Samsun 
Ali Tunalt 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed 4JJ Yürüker 
Memed Güneşdoğ^u 
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Hüsamettin Okan 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 

1938 C : l 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

[Beye iştirak etmeyenler] 

Kuşeni Barkm 
Zühtü Durukan. 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldenim 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Dr. Galib Üstün 
Hulusi Oruçoğlu 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C > 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs (İzinli) 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San (İzinli) 

Balıkesir 
Hayrettin Karan 
Sabiha Gökçül 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener (İzinli) 

Çoruh 
Asım Us 

Fuad Bulca 
Hasan Cavid 
llyas Sami Muş 

Denizli 
Gl. Şefik Tursan 
(İzinli) 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbekir 
Rüştü Bekit (İzinli) 
Tevfik Bilge (İzinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan (İzinli) 
Şeref Aykut (İzinli) 

Elâziz 
Tahsin Berk (İzinli) 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 

Hasan Fehmi Ataç 
İçel 

Ferid Celâl Güven 
İstanbul 

Ahmed Hamdi Deniz-
men (İzinli) 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
(İzinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(İzinli) 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
(İzinli) 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Veli Yaşın (İzinli) 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 

? Konya 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar (İzinli) 
Receb Peker 

Manisa 
Hikmet Bayur 

L) Refik İnce 
s Sabri Toprak (İzmli) 

Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 

M araş 
d Hasan Reşid Tankud 

Kemal Kusun 
Nuri Ural (İzinli) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki Yücekök (İzinli) 
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Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 

Ordu 
Selim Sırn Tarcan 
(İzinli) 

Samsun 
Etem Tuncel 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 

î : 25 7-1 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
Hulki Aydm 
Memed Ali Kurtoğlu 
(İzinli) 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

1938 C : 1 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Sabiha Görkey 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Nâzım Poroy 

Trabztn 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Urfa 

Ali Saib Ursava$ 
(İzinli) 
Memed Emin Yurdakul 
(İzinli) 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragıb Ozdemiroğlu 
Raif Dinç 

ı>m<i 
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S. sayı®: 54 
Türk gemi kurtarma anonim şirketi hakkındaki 2070 sayılı 
kanunla müteşekkil şirketin tasfiyesi ve imtiyaz mevzuu
nu teşkil eden hizmetler İktısad vekâletine bağlı hükmî 
şahsiyeti haiz bir idareye devri hakkında kanun lâyihası 
ve İktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbatalar ı( 1/763)] 

T. C. ' " ' '• • . ' • ' • . 

Başvekâlet 5-IV-1937 
Kararlar müdürlüğü . « • . 

Sayı : 6/1132 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine -

2070 sayılı.Türk Gemi Kurtarma Anonim Şirketi teşkili hakkındaki kanunla müteşekkil şirketin 
tasfyesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hizmetlerin İktısad vekâletine.bağlı hükmî şahsiyeti Haiz 
bir idareye devri hakkında'Maliye vekilliğince hazırlanan ve tora .Vekilleri Heyetince 29 - I I I - 1937 
tarihinde Yüksek Merlise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha® esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

. • Başvekil 
/ . tnönü 

Esbabı mucibe lâyihası 

• 2070 numaralı kanun mucibince teşkil edilen (500 000) lira sermayeli Türk Gemi Kurtarma Ano
nim Şirketinin, bidayeti teşekkülünden beri beynelmilel deniz nakliyatına ârız olan sürekli buhran 
ve fevkalâde ahvalin temadisi yüzünden, bütçelerinde bir muvazene temin edilememiş ve şirketin 
az bir zaman sonra kanunî tasfiye ve infisah vaziyeti hukukiyesi ile karşılaşacağı anlaşılmıştır. 

Hazinenin de (350 000) lira ile iştirak etmiş bulunduğu bu şirketin bu suretle tasfiyeye uğraması 
takdirinde amme. hizmetleri meyanında bulunan tahlisiye işinin sekteye uğraması muhakkaktır.. 

Bu vaziyetin bilhassa ecnebi muhitlerde büyük ve daimî sui tesirler husule getireceği bedihi oldu
ğundan bunun önüne geçmek üzere mezkûr şirketin, mevcuduna kıymet takdir ettirilerek diğer his
sedarlar elinde bulunan aksiyonların mubayaa edilmek suretile, tasfiye edilmesi ve imtiyaz mevzuu-
nun diğer deniz teşekkülleri gibi îktısad vekâletine bağlı bir* müessese tarafından işletilmesi muvafık 
görülmüştür. ' 

Merbut kanun lâyihası bu hususun temini maksadüe tanzim krijnmıştrr.' 



Îktısad encümeni mazbatası 

T. E; M. M. 
Îktısad encümeni * " • . ' _ 27 - IV - 1937 

Esas No. 1/763 
Karar No. 40• . 

Yüksek Reisliğe 

207O numaralı kanunla teşkil edilen Türk ge
mi kurtarma anonim şirketinin tasfiyesile bu hiz-

. metin yeni bir idareye devrine dair Maliye ve
killiğince hazırlahıb İcra Vekilleri Heyetinin 
29 - III -1937 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise sunulmasına karar verilen kanun lâyihası en
cümenimize verilmekle Maliye' müsteşarı hazır 
olduğu" halde tetkik ve müzakere olundu. 

Verilen izahata ve lâyihanın mucib sebeble-
rine göre memleketimizde ifası zarurî görülen bu 
hizmetler bir imtiyaz mevzuu olarak evvelce bu 
Gemi kurtarma şirketine verilmiş ve Hükümet
çe de sermayesinin onda yedisine iştirak edilmiş 
idi. Şirket ilk teşekkül senelerinde mühim kârlar 
temin etmiş ise de müteakiben nir kaç senede 
masarifini bile kapatacak kadar temettü temin 
edemeyerek bilançosunu zararla kapatıyordu. 
Ancak son senenin kârlı vaziyeti bu zararları te-

- lâf i etmîf bulunmaktadır. Bu halin devamı şir
ketin imtiyaz hizmetlerini lâyikile ifaya engel ola
cağı Hükümetçe anlaşılmış ve bizim gibi uzun 
sabileri bulunan bir memlekette bu hizmetin felce 
uğraması muvafık görülmeyerek bu günkü mev-
cud şirketin tasfiyesile îktısad vekâletine bağlı 

•2070 sayılı kanunla teşkil edilen Türk ge
mi kurtarma anonim şirketi hakkında Maliye 
vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 5 nisan 
1937 tarih ve 6/1132 sayılı tezkeresile Büyük 
Meclise sunulan kanun lâyihası encümenimize 
havale buyurülmakla Maliye vekâleti Siyasî 
müsteşarı ve îktısad vekâleti Deniz nakliyat 
umum müdürü hazır pldukları halde tetkik ve 

mevcud deniz teşekküllerinden birine devri veya 
müstakil şahsiyeti hükmiyeyi haiz yeni bir teşek
kül halinde çalıştırılması suretile Devletin ifa et
tiği hidematı umumiye meyanına alınması işin 
icaplarına daha uygun görülmüştür. 

Arz ve izah edilen bu maksada göre tanzim ve 
sevkedilen lâyihayı encümenimiz esas itibarile 
muvafık bulmuş ancak encümenimiz lâyiha mad
delerindeki "hükümleri daha toplu ve vazih ifade 
edecek bir şekilde kaunn maddelerini yeniden 
tanzka etmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye ve Bütçe encü
menlerine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Ik. E. Reisi M. M. • Kâtib 
Tekirdağ Giresun Niğde 
Ş. Kesebir î. Sabuncu Dr. R. Ferid Talay 
Gümüşane Seyhan Ankara 

Edib Servet T'ör Esma Nayman A. Ulus 
Alfyon Karahisar . Ankara Samsun 

Berç Türken E. Demir el A. Tunuh 
Zonguldak Kocaeli Zonguldak 

H. Karabacak 1. Diblan Esad Çakmakkaya 

müzakere olundu : 
Türk kara sularında 1932 yılından beri ge

mi kurtarma işlerile uğraşan ve yüzde yetmiş 
hissesi Devlete aid bulunan Türk gemi kurtar
ma şirketinin tasfiyesi île bu hizmetin daha em
niyetle başarılması için Devlete aid bir ieşek- ,. 
küle devri Hükümetçe zarurî görülmüştür. 

Türkiye sahillerinin uzunluğu ve boğazlar 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliyemcümem # . 11-Y -1937 
Karar No. 1/763 

Esas No. 56 ; r 

Yüksek Reisliğe 
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gibi yerlerimizin de büyük geçid yolları olma
sı, gemi kurtarma teşkilâtının bilhassa vasıta
lar bakımından takviyesini . zarurî kılmıştır. 
Velev iştirak üçte bir" nisbetinde bile olsa mev-
cud hissedarların yeni tedbirlerin icab ettirdiği 
külfetlere iştirak cdemiyeceği anlaşılmıştır. Bu 
zaruret üzerine Hükümetçe hissedarlarla yapı
lan ve encümenimize izah edilen temaslar neti
cesinde şirketin bütün hisselerinin Hükümete 
devri de kolaylaşmış bulunmaktadır. 

Gemi kurtarma hizmetinin tamamen Dev
letçe ifasını uygun bulan encümenimiz derpiş 
edilen anlaşmayı yapmağa veya icabında tasfi
ye yoluna gitmeğe Hükümeti salahiyetli kılma
ğı faydalı bulmuştur. Şirketin Devlete intika
linde de bu hizmetin lâyihada derpiş edildiği 
gibi îktısad vekâletince müstakil veya merbut 
bir müesseseye yaptırılması da yerinde bulun
muştur. Lâyihayı esas itibarile tasvib eden en
cümenimiz ikinci maddede şu tadili yapmıştır: 

îktısad encümenince tadil edilen maddede 
tasfiyeye karar, verildiği takdirde şirket emva
linin îktısad vekâleti emrine tevdii yazılmıştır. 

Bu hal umumî hükümlerle telif edilemiyeceğin-
den encümenimiz bu devir muamelesinin bütün 
hisseler satın alındığı takdirde yapılmasını dü
şünmüş ve maddeyi buna göre tadil eylemiştir. 

Diğer hissedarlarla uyuşulamayarak tasfiye
ye gidildiği takdirde ise umumî hükümler cari 
olacağından bu cihet tasrih ve devir muamele
sinin tasfiye neticesinde olacağı maddede ifade 
edilmiştir. 

Lâyihanın bu tadillerle Yüksek Reisliğe su
nulmasına karar verilmiştir. 

Maliye En. Rs. M. M. Kâtib 
Bayazıd İsparta Çankırı 

İhsan Tav Kemal Ünal M. önsay 
Malatya Bursa 

M. Nedim Zabct Dr. Galib Kahraman 
Yozgad îzmir Diyarbekir 

Emin Draman K. Dursun Zülfü Tiğrel 
İstanbul İçel Diyarbekir 

A. Bayındır E. înankur Huriye öniz 
Manisa Çoruh 

TaMr Hitit İ. Sami Muş 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 36 
Esas No. 1/763 

Yüksek Reisliğe. 

30-XII-1937 

2070 sayılı kanunla teşkil edilen Türk gemi 
kurtarma anonim şirketinin tasfiyesi ve imtiyaz 
mevzuunu teşkil eden hizmetlerin İktlsad vekâ
letine bağlı hükmî şahsiyeti haiz bir idareye dev

ri hakkında olub evvelce encümenimizde müzakere 
edilerek Umumî Heyete sevkedilmiş olan kanun 
lâyihası mezkûr şirketin mevcud mallarına hali 
hazır vaziyetlerine göre kıymet takdir ettirdikten 
sonra yeniden tetkikat yapılmak üzere encümeni-
mizce geri alınmış ve şirketin son vaziyeti de ahi
ren tesbit edilmiş olduğundan îktısad vekili Şa-
kir Kesebir ve Maliye vekâleti namına Nakid işle
ri müdür muavini hazır bulundukları halde yeni
den görüşülmüştür: 

Verilen izahata nazaran j Maliye vekâletinin 
işarı üzerine şirket tarafından İstanbul Deniz ti
caret müdürlüğüne müracaat edilerek mevcud ge-

milerile emvaline kıymet takdiri taleb edilmiş ve 
İstanbul Deniz ticaret müdürünün reisliği artma
da üç mütehassıstan mürekkeb olarak teşkil olu-' 
nan bir heyet şirketin mevcud gemilerile sair em^ 
Valine ikinci teşrin 1937 tarihinde kıymet takdir 
ederek bir rapor tanzim eylemiştir. Bu rap"ora na
zaran şirketin mevcud gemilerile emvaline 430 930 
lira kıymet takdir edilmiş ve bundan başka kasa-
sile bankada 76 816 lira mevcud nakdi olduğu 
kaydedilmiş ve Maliye vekâleti Nakid işleri mü
dür muavini tarafından encümende verilen izaha^ 
ta nazaran âyrîca kurtardığı gemilerden dolayı. 
henüz hakemde bulunan ve muhammen bedelin % 
50 noksanile asgarî bir surette hesab edilen 
36 000 sterlinlik matlubatı bulunduğu da anlaşıl
mıştır. 17 - XI İ -1937 tarihinde Hükümet mura* 
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kibinden alınan eri son malûmata göre 36 000 
sterlinlik hakemdeki matlubatîn bir kjsmı 11 000 
sterlin olarak gelmiş ve meveud nakid 145 566 li-

»*' rayı bulmuş ve ayni tarihte tesbît edilen ve 48 000 
küsur liradan ibaret olan düyunatı bu mevcut
tan tenzil ve* hakemde bulunan matlubâtı da tah-
• sil edilince şirketin nakid mevcudu 150 000 lira
ya bulacağı anlaşılmaktadır. Şu hesaba nazaran 
nominal kıymeti 500 000 lira olub % 70 hissesi 
Hükümete aid bulunan işbu şirket sermayesinin 
diğer hisseleri nominal kıymeti geçmemek ve 
meveud nakdile matlubâtı karşılık tutulmak ve 
Hazineye bir külfet tahmil edilmemek şartile 
mubayaasının imkân dahilinde bulunduğu anla
şılmış olduğundan hissedarlar muvafakat ettiği 
takdirde bu şerait dairesinde mubayaasına ve 
ahiren Yüksek Meclisçe kabul edilen Denizbank 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2070 sayilt Türk gemi kurtarma anonim şirketi 
teşkili hakkındaki 'kanunla müteşekkil şirketin 
tasfiyesi ve imtiyaz mevzuunu teşkil eden hiz
metlerin îktısad vekâletine bağh hükmî şahsi
yeti haiz bir idareye devri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE İ — 2017Ö numaralı kanuna göre teş
kil edilmiş plan Türk gemi kurtarma şirketinin 
tasfiyesi için usulen karar almağa Maliye ve
kili salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Tasfiye neticesinde bu şirke
tin haiz olduğu hak ve salâhiyetler ve imtiyaz 
mevfcüuritf teşMl ederi hizmetler iktısad vekilliği
ne bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz olmak üzere 
teşkil edilftcek idareye devroruriur. 

kanıınile bu hizmetin ifası mezkûr harikaya deV^ 
redildiğinden mubayaanın da bankaca yapılma
sına eneümenimizöe karar verilmiş ve bu esas da
iresinde .hazırlanan yeni kanun lâyihası Umumuî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Be-
isliğe sunulmuştur. 

R.V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Balıkesir 
E. Adakan 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Malatya 
Ö. Taner 

Ordu 
H. Yalman 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
îzmir 

K. İnanç 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Srvas 

Remzi Çiner 

Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Gazi Anteb 

A. H. Ayerdem 
Kayseri • 

F. Baysal 
Mardin 

R. ISrten 
Yozğad 
S. îçöz 

İKTISAD ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRİŞÎ 

#070 sayılı kanunla teşekkül eden Türk gemi kuf-
tarma şirketinin tasfiyesile bu hizmetin yeni bir 

idareye devrine dair kanun lâyihası ' 

MADDE 1 •— 207Ö nuîriafafr kartona göre 
teşkil edilmiş olan Türk gemi kurtarma anonim 
şirketinin tasfiyesi için usulen karar istemeğe 
ve tasfiyeden evvel veya tasfiye esnasında bu 
şirketin diğer hissedarlar elinde bulunan hisse 
senedlerini de sahihlerinin muvafakatleri halin
de nominal kıymetleri üzerinden satm almağa 
Maliye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Ytbffc gemi kurtarana anonim 
şirketinin 2070 numaralı kanun mucibince haiz 
olduğu hak ve salâhiyetler ve imtiyaz mev* 
zuunu teşkil eden hizmetler tasfiyeye karar ve
rildiği takdirde îktısad vekilliğine bağlı ve hük
mî şahsiyeti haiz olmak üzere teşkil edilecek bir 
idareye devir veya îktısad veliliğinin tensibi
ne göre meveud deniz tefekküllerîriden tririne B-

I hâk olunur ve tasfiye neticesi beklenmeksizin 
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2070 sayılı kanunla teşekkül eden Türk gemi kur
tarma şirketinin tasfiyeşite bu hizmetin yeni bvr 

idareye devri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — tktıaad encümeninin 1 nci 
maddesi aynen . 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince bü
tün hisse senedleri Devletçe satm alındığı tak
dirde şirketin tasfiye muamelesi Maliye vekâle
tince yapılmakla beraber, 2070 saydı kanun 
veçhile şirketin haiz olduğu hak ve salâhiyetler
le imtiyaz mevzuunu teşkil eden hizmetleri llrtî-
sad vekilliğine bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz ol
mak üzere teşkil edilecek bir idareye veya mev-
cud deniz teşekküllerinden birine devretmeğe 

3OTÇE EftöÜM^fMN BEĞ&ff l fşr 

MADDE 1 — Denlzbank, £030 numaralı ka
nuna göre teşkil edilmiş olan Türk gemi kur-
tarma anonim şirketinin diğer hissedarlar elin
de bulunan hisse seneklerini şirketin imtiyaza 
aid hakları da dahil olduğu halde mevcud bil* 
cümle hukuk ve vecaibi tamamen kendisine in
tikal etmek şartile en şok nominal kıymetleri 
üzerinden satm almağa mezundur. Ancak De-
nizbankm satm alacağı bu hisseler için ödeye
ceği para şirketin borçlan çıktıktan sonra kalan 
mevcud naktile matlubatı mecmuunu geçemez. 
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M. 

MADDE 3 — Şirketin tasfiyesi neticesinde 
Devlete intikal edecek olan mallar ve paralar 
vecibelerile birlikte bu idareye geçer. 

HADDE 4— Şirketin tasfiyesinden evvel 
veya tasfiyesi sırasında diğer hissedarların his
selerini, şirket mallarına kıymet takdir ettiril
mek suretile, tesbit edilecek bedelleri üzerin
den satın almağa Maliye vekili salahiyetlidir. 

MADDE 6 **• Bu kanun 1 haziran 1937 tari- MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1937 tari
hindenitibaren muteberdir. hinden^ muteberdir. 
* MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic- . MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra-

raya Maliye ve îktısad vekilleri memurdur. ya Maliye ve îktısad vekilleri memurdur. 
29-HI-1937. 

B§. V. Ad. V. M. M.V. 
/. înönû Ş. Saraçoğlu • K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. V. 

y Ş. Kaya Dr. T. K: Araş Dr. R. Saydam 
Mf. V. Na. V. îk. T. 

8. Arikan A. Çetînkaya C. Bayar 
S. 1. M. V. G. t V. Zr. V. 

Dr. R, Saydam Rana Tarkan M. Erkmen 

îk.Ü. 

şirketin mevcud bütün mallan da yeni idareye 
teslim edilir. 

(âîas&siitât 



Mal. E. 

Maliye vekili salahiyetlidir. Bu suretle tasfiye
nin neticesini beklemeksizin şirketin bütün mal
ları gemi kurtarma hizmetini yapacak yeni ida
reye derhal devrolunur. 

. Hisse senedleri satm almamayarak tasfiye 
işi mahkemeye intikal ettiği surette tasfiye mu
amelesi umumî hükümlere tâbi tutulur ve bi
rinci fıkradaki devir muamelesi tasfiye netice
sinde yapılır. 

MADDE 3 — îktısad encümeninin 3 ncü mad
desi aynen 

MADDE 4 — îktısad encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen 

B. B. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îktısad vekili memurdur. 

!>&<{ 
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. Sayısı: 55 
İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüd sandığı hakkındaki 
2921 sayılı kanunun 7 nci maddesinin tefsirine dair Baş
vekâlet tezkeresi ve Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (3/325) 

T. a 
Başv&âlet *-II-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/804 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2921 sayılı kanunun 7 nei maddesinin tefsiri hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğinden yazılan • 
25 - I - 1937 tarih ve 15035/4 numaralı tezkere sureti sunulmuştur. 

îşin tefsir yolu ile halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
t. înönü 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğinin 25 - I - 1937 tarihli ve inhisarlar Ş. 15035 - 4 sayılı tezkeresi sureti 

. Yüee Başvekilliğe 

2921 sayılı İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüd sandığı kanununun. 7 nci madlesinin ikinci fık
rasında, sandığm (mevcud parasile aidatı ve . . . . bir gûna vergi ve resme tâbi değildir) denilmek
tedir. 

Yine bu kanunun 6 nci maddesi, memur ve müstahdemlerin aylıklarından kesilen paraları sandığın 
aidatı arasında göstermektedir. . • 

Bu hükme göre memur ve müstahdem aylıklarından kesilen ve sandığa aidat olarak ayrılan pa
raların her dürlü vergi ve resim mükellefiyetleri dışında kalması ve aykklarm vergiye matrah ola
cak kısmmın bu aidatın ayrılmasından sonra kalan mikdar olması icab etmektedir. 

Esasen bu hükmün konmasına saik olan düşüncelerden başlıeası, sandıktan bağlanacak aylıkların 
veya verilecek tazminat ve reddiyatın, tediye sırasında her türlü mükellefiyetlere tâbi olacağına , 
göre aynı paradan iki defa vergi alınmasını önlemek idi. 

2882 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde bu kanunla mevzu verginin, istihkak ve tediyelerin as
lından alınacağı hakkındaki hükmü, 2921 sayılı kanunun muahhar ve hususî olan hükmüne rağmen, 
tekaüd sandığı aidatının da dahil bulunduğu istihkaklar yekûnu üzerinden bu verginin alınacağı 
yolunda tereddüdlere yer vermiş ve yukarıda arzedilen esasa göre İnhisarlar umum müdürlüğünce 
yapılan tebliğin değiştirilmesi Divanı muhasebatça ısrarla istenilmiştir. 

2921 sayılı kanunun 7 nci maddesi hükmünün bu suretle türlü manada anlaşılması kanun va-
zımın maksadını öğrenmek zaruretini doğurmuş olduğundan işin tefsiren halli için Kamutaya arzına 
yüce müsaadelerini en derin saygılarımla dilerim, 



Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve 1. Encümeni 

Esas No. 3/325 
Karar No .10 

6-IV-1937 

Yüksek Reisliğe 

2921 saydı İnhisarlar umum ınüdürlüğü te
kaüd sandığı kanununun 7 nci maddesinin tat
bikinde Divanı muhasebat ile vekâlet arasmda 
ihtilâf hâsıl olduğundan keyfiyetin tef siren halli 
hakkında Başvekâletin 2 şubat 1937 tarih ve 
304 numaralı tezkeresi encümenimize havale 
edilmekle Gümrük ve inhisarlar vekâleti ve 
Divanı muhasebat mümessilleri hazır olduğu 
halde müzakere ve tetkik edildi. 

2921 saydı kanunun 7 nci maddesinde (Mev-
çud parasile aidatı bir gûna vergi ve resme tâbi 
değildir) denilmektedir. Bu hükme göre İnhi
sarlar umum müdürlüğü memur ve müstahdem 
aylıklarından kesilen ve sandığa aidat olarak 
ayrılan paraların her türlü vergi .ve resim mü
kellefiyetleri dışmda kalması ve aylıkların ver
giye matrah olacak kısmmm bu aidatın tevkifin
den sonra kalan mikdar olması icab edeceği ka-
naatile dairelerine yaptığı tamime Divanı mu
hasebat 2882 sayılı kanunun 3 ncü maddesinde
ki mevzu verginin istihkak ve tediyelerin aslın
dan alınacağı hükmüne istinaden muhalif kal
mıştır. Bu muhalefetin sebebi yukarıda yazılan 
üçüncü maddenin sarih ve umumî ifadesi ayni 
zamanda tekaüd, sandığı kanunu bu 2882 sayılı 
kanundan muahhar olduğu halde bu kanunun 
7 nci maddesindeki istisnaî hükmün mezkûr 3ncü 
maddeyi tadil etmiyeceği mütaleasıdır. 2921 sa

yılı tekaüd sandığı kanununun 7 nci maddesin
de sandrğm mevcud parasile aidatı her türlü ver
gi ve resme tâbi olmadığı tasrih edilmiştir. Me
mur ve müstahdemlerin aylıklarından kesilen bu 
aidatın her türlü vergi ve resimden istisnasma 
sebeb de bunun sandıktan müstahiklerine iade 
ve tediyesi sırasında vergileri alındığı halde bir 
de aidatm tevkifi esnasında matraha dahil edi
lerek mükerrer vergi almması mülâhazası olaca
ğına muahhar olan bu istisnaî hükmün ise evvel
ki umumî hükmü tadil edeceğine göre encüme
nimiz Gümrük ve inhisarlar vekâletinin müta-
leasını kanuna uygun bulmuş ve meselenin bir 
tefsir mevzuu olmadığı kanaatine vâsıl olmuş
tur. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
G. ve î. E. Reisi 

Çorum 
/ . Eker 
Amasya 

H. Orucoğlu 
Muğla 

Dr. H. Avni Ercan 
Trabzon 

D. Eyüboğlu 
Konya 
Bediz 

M. M. ' 
İstanbul 
S, Uraz 
Kütahya 
ö. Dinç 
Samsun 
Mehmet 
Yozgad 

Ekrem Pekel 

Kâtib 
Balıkesir 
S. Görkey 

Mardin 
A. Şatona 

Seyhan 
/ . Mete 
Amasya 

Nafiz Aktuna 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye, encümeni 

Esas No. 3/325 
Karar No. 50 

Yüksek Reisliğe 

26 - IV - 193", 

İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüd sandığı 
kanununun 7 nci maddesinin tefsiri talebini ha
vi 2 şubat 1937 tarih ve 6/304 sayılı Başvekâlet 
tezkeresi İnhisarlar encümenince müzakereden 

sonra encümenimize tevdi kılınmıştır. Keyfiyet 
Divanı muhasebat reisi ve İnhisarlar vekâleti 
hukuk müşaviri bulunduğu halde tetkik ve mü
zakere olundu. 
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2921 sayılı: kanunun 7 nci maddesinde (mev-
cud parasile aidatı bir gûna vergi ve resme tâbi 
değildir ) denilmektedir, inhisarlar vekâleti bu 
fıkradaki aidat tabirinin memurlardan sandık 
için kesilen yüzde beşler olduğu ve binaenaleyh, 
bu mikdarm bütün vergilerden müstesna tutula
rak memur maaşlarının ancak sandık tevkifatı 
çıktıktan sonra vergilere tâbi olacağı müfcalea-
smdadır. 

Bu noktai nazara göre yapılan tamim üze
rine Divanı muhasebat; 2882 sayılı kanunla te
sis edilen hava kuvvetlerine yardım vergisinin 
maaşlardan yüzde beş sandık tevkifatı kesil
meden tahakkuku icab edeceğini mülâhaza et
miştir. Gerçi inhisarlar tekaüd sandığı kanu
nu 2882 sayılı hava kuvvetlerine yardım vergisi 
kanunundan sonra tedvin edilmiş ve aidat mu
afiyeti tesis olunmuş ise de Divanı muhasebat; 
aidat tabirinde sandık tevkifatmm dahil olma
dığını, tevkif atın sandığa girdikten sonra aidat 
sayılaeağmı ve 2882 sayılı kanunun da, hava 
vergisini maaşın aslından alınacağını tasrih ey
lediğini ileri sürmüştür. 

İnhisarlar encümeni; 2821 sayılı kanunun 
7 nci maddesindeki muafiyetin 2882 sayılı ka
nundaki hava kuvvetleri vergisine de şamil ol
duğu ve binaenaleyh, bu verginin sandık tevki
fatı çıktıktan sonra tahakkuk ettirilmek lâzım-
geldiği mütaleasmda bulunmuştur. 

Encümenimiz keyfiyeti tetkik eyledi: 7 nci 
maddedeki aidat tabirinin Divanı muhasebatın 
mütaleası veçhile sandığa yatırılan mikdar bu 
tediye sırasında vergiye tâbi olmadığına, ancak 
maaştan tevkif edilen mikdarm bu tevkif sı
rasında vergi kanunlarmm hükümleri içinde ver
gilere tâbi olacağı uygun görlüdü. Esasen hava 
kuvvetlerine yardım vergisi kanunu, matrah 
olarak maaşın asimi göstermektedir. Şu halde 
İnhisarlar idaresi memurlarının bu vergiye tâbi 
maaşları, tevkif attan sonra kalan mikdar ol
mayıp maaşm aslı olduğu neticesine varılmıştır. 
Aaidat tabiri tevkifat olarak kabul edilse dahi 
sandık için yapılan tevkiften sonraki mikdarm 
tâbi olacağı vergi, 2882 sayılı kanunun matrah 
tayin eden hükmünün sarahatine binaen maa
şm ash esas tutularak tahakkuk ettirilmek icab 
eder. 

Maddenin bu şekilde izahı encümenimizce ta
biî bulunmuş ve keyfiyet tefsire muhtaç görül
memiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Mal. E. Reisi M. M. Kâtib 

Bayazıd • İsparta Çankırı 
İhsan Tav Kemal Ünal M. önsay 
İstanbul Yozgad Diyarbekir 

A. Bayındır E. Draman Huriye Öniz 
İstanbul Konya 
Y. Yazıcı K. Gürel 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 39 
Esas No. 3/325 

Yüksek Reisliğe 

31 - XII - 193r< 

İnhisarlar umum müdürlüğü tekaüd sandı
ğına dair olan 2921 sayılı kanunun 7 nci mad
desinin tefsiri hakkındaki 2 şubat 1937 tarih 
ve 6/304 sayılı Başvekâlet tezkeresi Gümrük 
ve inhisarlar ve Maliye encümenleri mazbata-
larile birlikte encümenimize verilmiş olmakla 
Maliye vekâleti namına Varidat umum müdürü 
ve Gümrük ve inhisarlar vekâleti namma vekâ
let hukuk müşaviri hazır oldukları halde okun
du ve konuşuldu: 

Tefsiri istenilen husus : inhisarlar umum 
müdürlüğü tekaüd kanunu mucibince inhisar 
memurları maaşlarından tekaüd sandığı aidatı 
olarak kesilmekte olan % 5 lerin hava kuvvet
lerine yardım vergisine tâbi olub olmadıklarmm 
tayinidir. 
Gümrük ve inhisarlar vekâletince; 2921 sa

yılı kanunun 7 nci maddesinde (.... mevcud pa-
rasile aidatı ve .... bir gûna vergi ve resme tâbi 
değildir) denilmekte olduğundan buradaki ai-
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datm memurların maaşından kesilen aidattan 
başka bir şey olmaması hasebile kesilen % 5 
lerin bu madde hükmüne görehiç bir vergi ve 
resme tâbi tutulmaması iktiza ettiği ve memur
ların vergiye matrah olacak maaşları bu aidat 
çıktıktan sonra geriye kalacak kısımdan ibaret 
bulunduğu ve bu hükmün tedvinine sebeb de san
dıktan bağlanacak aylıklarla, yapılacak reddi-
yat ve verilecek tazminatın her türlü vergiye 
tâbi bulunması hasebile ayni paradan iki defa 
vergi almak mahzurunu önlemek olduğu ve her 
ne kadar 2882 sayılı kanun hava kuvvetlerine 
yardım vergisinin istihkakların aslından 
alınmasını âmir ise de tekaüd kanunu 
muahhar ve hususî bir kanun olmak 
itibarile umumî olan vergi kanununun bu 
hükmünü tağyir etmekte ve inhisar memurları
nın vergiye matrah olacak istihkak mikdarmı 
hususî bir surette tayin eylemekte bulunduğu 
beyan edilmişıtir. 
be^an edilmiştir. 

Maliye vekâleti ile Divanı muhasebatın bir
leşik kanaatlerine göre ise, 2882 saydı kanunun 
üçüncü maddesinde bu verginin istihkak ve te
diyelerin aslından almacağı mutlak ve sarih ola
rak ifade edilmiş olub ancak memurların maa
şından kesilen % 5 ler sandığm mamelekine da
hil olduktan sonra vergi muafiyetine tâbi ola
cağı çünkü 2921 sayılı kanunun 7 nci madde
sinde vazii kanunun bir gûna vergi ve resme 
tâbi tutmadığı şeyin sandığın * parasile aidatı
nın da dahil bulunduğu bu mamelekten ve san
dığın şahsiyeti maneviyesinden başka bir şey 
olmaması hasebile bu mameleke dahil olmadan 
memurun istihkakından vergi istisnasını ta-
zammun eder, bir tefrik yapmanm ve bu su
retle muahhar ve hususî olan kanunun istisna 
ettiği şeyin başka türlü izahmm mümkün olma
dığı ve vergi tekerrürü ise mevzubahs olmayıb 
ne nam ile olursa olsun sandığa giren her para 
başkaca hukukî bir hüviyet kazanacağından san
dıktan çıkarken de yine vergiye tâbi olması 
tabiî bulunduğu izah edilmiştir. Yapılan müza
kere sonunda : 2921 sayılı kanunun 7 nci mad
desinin tam metni (Sandığm bilcümle mevcu-
datile alacakları Devlet emvaline mahsus hak 

ve rüçhanlan haizdir. Mevcud parasile aidatı 
ve paraların kazandıracağı faiz ve temettüler bir 
gûna vergi ve resme tâbi değildir) den ibaret 
olub bu metne nazaran madde sandık şahsiyeti 
hükmiyesini istihdaf etmekte ve vergiden istis
na eylediği şey de sandık mevcudundan ibaret 
bulunmakta ve hava kuvvetlerine yardım vergi
sine aid bulunan 2882 saydı kanunun üçüncü 
maddesi ise (Hava kuvvetlerine yardım vergi
si, yukarıda yazılı istihkak ve tediyelerin aslın
dan % 2 nisbetinde almır) şeklinde yazılı olub 
istihkakın aslını vergiye matrah ittihaz eden bu 
hükmü kanuniyi muahharan meriyete giren te
kaüd kanunu ihlâl eder bir kayid ve sarahati 
ihtiva etmemekte olduğu cihetle hava kuvvet
lerine yardım vergisinin sandık için kesilen% 5 
ler de dahil olduğu halde istihkakın aslından 
alınması lâzımgeleceğine ve bu bakımdan mad
denin tefsire muhtaç olmadığına, ancak memu
run sandığa verdiği ile buradan bilâhare aldığı 
şey sebeb ve netice alâkasile yekdiğerine 
bağlı iki mevzu olub sebeb ve neticenin 
ayrı ayrı vergiye tâbi olması bir tekerrürü ifa
de etmekte ve bu tekerrüre mâni olmak üzere 
mezkûr yedinci maddenin tedvin edildiği be
yan edilmekte ise de bu cihet kanun metninden 
anlaşılmamakta olduğundan şayed bunun berta
raf edilmesi matlub ise ancak bir tesis vücude 
getirmekle mümkün olabileceğine encümenimiz-
ce ekseriyetle karar verilmiştir. Umumî Heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

Reis 
Burdur 

M-. Şeref Özkan 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Gümüşaııe 
D. Sakarya 

Kırklareli 
Ş. Ödül 
Mardin 

R. Erten 
Sivas 

Remzi (Jiner 

R. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Balıkesir 
E. Adakan 

tzmir 
K. înanç 
Malatya 

0. Taner 
Ordu 

/ / . Yalman 
Trabzon 

Sırrı Day 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Gazi Anteb 
A. H. Ay erdem 

Kayseri 
F. Baysal 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Yozgad 
S, tçöz 
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SSayısıY56 
Yüksek mühendis mektebi 1933 yılı son hesabı hakkında 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muha
sebat Riyaseti tezkeresile Yüksek mühendis mektebi 1933 
malî yılı hesabı katı kanunu lâyihası ve Divanı muhasebat 

encümeni.mazbatası (1/911, 3/332) 

Yüksek mühendis mektebi 1933 yılı son hesabı hakkında mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divani muhasebat riyaseti tezkeresi (3/332) v 

T. C. 
Divam muhasebat 

U. 111754 
H. 409 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek mühendis mektebinin 1933 malî yjlı katî hesabına aid olarak tanzim kılınan mutabakat 
beyannamesinin müteferri cetvelleri ile birlikte bağlı olarak sunulmuş olduğu arzolunur. 

D. M. Reisi 
S* Oran 

Beyanname 

"^uiîsek mühendis mektebi müdürlüğünün 1933 yılı hesabı katisi dairesinden gönderilmekle Diva
nı muhasebatça tetkik ve muhakeme edilmiş olan idare hesabile karşılaştırılarak görülen farklar ve 
sebebleri bağlı cetvelde arz ve izah olunmuştur. İşbu cetveldeki meşruhat nazarı dikkate alınmak 
şartile hesabı katide yazılı rakamların kabule şayan bulunduğunu arzeyleriz* 

Birinci Reis D. 1. Reisi D. 2. Reisi D. 3. Reisi D. 4. Reisi Aza 
S. Oran F. Eke A. Yurdakul A. özgen F. Erinç B. Esen 

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Ziya Aslan C. Dinçer M. Menemenciöğlu B. Bakuy H, D emir soy M. îhsûn Er enli 

Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
E. R. Ayla Nazmi Başak F. Özbudun Z, A. Orbay M. Ali Apak Enver Arkun 
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L933 malî yılı hesabı katı kanunu lâyihası (1/911) 

- - ^ — — 

•feW«fflâs|ft»H noe dıV 8691 hbftbm aibnsritfm^MÛY 
-sniMitj. ityüuMÛ lisb snulublunua niniasmBnnsysd isdsdsJum 
6661 îdbtolsm e i b n s » ^ 1 ! » SttgfefSJHftft iteaBvifl Jsdsa 

kanun lâyihası (ş^£^cî slföitı)ktdafi4&6|ss(tî insmüons 
Başvekil 
G. Bayar 

-füiora .aiftiadiffAmus^dd tjnlad&tum shmıblad id le r i ııoa ılıy; Sfiei rdajjfarn sibabdüm îfaetfnY 
Yüksek Mühendis ç a f c $ ) O l b ^ r f ^ J ı ^ i İ ^ i i n a ^ ^ ı ^ ^ ^ ^ E j o k ^ l ^ ^ ^ j g d a k i kanun lâyihası 

izahnamesi 
. . . . . -° '"v 

M<ektebin 1933 malî senesi varidat bütçesinin B cetvelinin birinci umum^^ü^^ş f i j ^ u ^ e n e t 
faslına mevzu 222 850 liralık tahsisat tamamen tahsil edilmiştir. iûv\Vlt M 

ikinci faslın birinci talebe ücretleri maddesine mevzu 700 liraya mukabil 2189 li§%$34 kuçpş faz-
lasile 2 839 lira 34 kuruş v ^ ^ l i i ^ l ^ ^ t o i r M î ^ y ^ ı ^ g t î l P #89fflÜpehane hâsılatı maddesine mevzu 

lat' yapılarak işbu faslın muhammen yekûnu olan 17 200 liraya mukabil 10 595 lira 70 kuruş tahsil 
edilmiştir. 

Üçüncü ruhsatname ve şehadetname ve imtihan harçları faslına mevzu 1 000 liraya karşı 377 lira 
• noksanile 623 lira tahsil edilmiştir. 

Dördüncü geçen seneden 933 senesin£J^§§vîrö^4unan mebaliğ faslına mevzu 84 306 liraya mu-

Masraf b ü t ç e s i n i i ç ^ p ^ l j ^ n ^ M ^ r ^ ^ ^ - M y # feWŞFrf^^^^^^^r^r*^f^^^¥^la 

gelmiş ve gayri ez sarf 55 859 lira 87 kuruş tahsisat bakiyesi kalmıştır. 
HS.A hioSL .i- Al îkdüti. .8 .O iai.->H .ü il « M I A .(T VA-M havuti 

«xA ,/;xA. KXA ÜS, A JSXA J;S.A 
iluvv^ \tm.$\ Ail ^ m i m s t t .Al \t«$*>SA. *A w\\H)'c.»\'-»m'-f>tt̂ \f- .AF. m u H \ .'1 -tvM?.i\ .v»y;İX 
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Divanı mdhKItfffiS&ıeümeııi mazbatası 

•Â KaM4lo.l6A mıd 

JM£HfiJ?iÜfM 

ivou jii^8aı;a«iîıİJiM İlgB^I 

83 

28 
TS 
4-0 

T8 

»İt 
].£ 

SI 

•8B±±8 T 8 - S ± T 3 I I . ' 9 0 2 f ^ k s e k EeisHğe. •• TOJJOTDÖ ev; ÇJIIIM. 'I ' 
BOfûksek MifflenİİJÖ ıfllttebinin l ^ B r â İ E yılı tirmek suretile kabul «rifllenıferiUittöM Heyetin 

hesabı katisi hakkında Başvekilliğin 7-XII-1937 >viymks^İi&Vi&UBVaBae{^^ 
t£föhli ve 6/43D7 nâÜaialı tezkeresil$8&lfl£f olu- D, M. E. Reisi M. M. • i'ii'i&asagâtib 
nan kanun lâyihası Divanı muhasebattan gönde- öb :foi)N$ğift#;î.BiodM 9VQ^çğ^nm Man9İŞr0zı|a(ı 
rflfâ& «mutabakat bÖ^Scfiıfemesile birlîfi^e9Stetkik Faik ırolibraalf&^tityiftfr U-Bv\6*s)fww0ttr 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Yüksek mühendis mektebinin 1933 maû senesi 

m~z<Tnıeft l İ Ü ^ ^ ^ s s "m 
MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 

1933 malî senesi masarifi umumiyesi merbut (A) 
cetvelinde gösterildiği üzere 269 496 lira , 13 
kuruştur. 

MADDE 2 — Yüksek mühendis meî$|}Öıâ0 

1933 malı senesi varidatı merbut (B) cetvelinde 
^JoMfSdiği üdmSTOfr lba 12 kuruştur. 

stid .>T JBIÎJ 
—MADDE 3 . ~ 1933_maiL§ene§i zarfmda sarf-

otomgyıb iptal ojujgangfegısisat baMyyesi (A) 
esmelinde ayrı birjpjitunda gösterildiği üzere 
© ^ ® ura 87 kuıggiu|. 
,;()^IADDE 4 — ^Karnın neşri tarihinden iti 
$areıî muteberdir.1 

823 oûü 
f:T$fefeDDE 5 — $jg ^gnunun i c r a ^ m ^ , ^ 
ve Nafıa vekilleri memurdur. 
£*e 088 ÖS8- SSS 7 4â6fet937 

ÖOO e 
i 

Bş. V. V. ve Ik. V. 
C. Bayar 
Da.V. 

Ş. Kaya 
ULY. 

S. Arıkan 
S. 1. M. V. 

Dr. B. Saydam 

A d . V . 
Ş. Saraçoğlu 
H a . V . 

Dr. T» R. Araş 
^ Na. V. 

A. Çetinkaya 
G. î . V. 

Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağrah 

Zr .V. 
#. Kesebir 

-xr-ı 7 .«-, , . 7 , 7 . f898aİfl 2 Ü m . t „ 

Yüksek mühendis mektebinin 1933 malı yılı he-
* , „ safo ftafö kanun lâyihası 
MADDE 1 — Yüksek mühendis mektebinin 

.1933 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelinde 
gösterildiği üzere 269 496 lira 13 kuruştur. 

"• MADDE 2 — Adî ge$en mektebin ayni yıl 
tahsisatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere 
330 944 lira 12 kuruştur» 
i-rsn miabh&V M S 

MADDE 3 —.1933 malî yih iğinde, sârgptatt»' 

iptal olunmuştur. limuoü MB? 1 S 
rtnhmd eamİBdihodi ev 9naı[&x*nDl fi S 

M&toti istim mm&%S§WİQ,r&in£eTi mu
teberdir. Sslıs&d liioiâu'M. £ . i: 

rtöLpiiirf nr,|rfîJiiiL av oraünlebfîfifig pm&nİMiluSİ 8 

ve Nafıa vekilleri memurdur. 



A - CETVELİ 

Muhassasatm nevi 

Maaş ve ücretler 
İdare masrafları 
Kitab ve mecmua, tercüme, telif ve tabiye 
masarifi 
Ecnebi muallimler ve lâboratuvarı (şef dö 
travay) ücret ve harcırahları 
Ecnebi memleketlerdeki talebe tahsil ma
sarifi 
Temsil ve kongreler masarifi 
788 numaralı kanunun tatbiki masarifi 
Geçen sene düyunu 
Eski seneler düyunu 
Tekaüd, eytam ve eramil maaşı 
1715 numaralı kanunun 8 nci maddesi mu
cibince Cumhuriyet Merkez bankasına iş
tirak hissesi 

Muhassasat 
Lira K. 

Yekûn 

151 206 
118 348 

11 285 

26 000 

12 000 
1 350 
1 400 
1 304 

48 
1 400 

1 015 

325 356 

Sarfiyat 
Lira K. 

116 742 37 
110 641 63 

11 185 77 

19 700 

7 528 76 
, 214 22 

92 91 
1 255 68 

47 73 
1 072 06 
1 015 

îptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

34 463 
7 706 

6 300 

471 
135 
307 
48 
0 

327 

63 
37 

99 23 

24 
78 
09 
32 
27 
94 

269 496 13 55 859 87 

S - ÖETVELÎ 

M. Varidatın nevi 

Umumî bütçeden muavenet 
Talebe ücuratj 
Kimyahane ve tecrübehane hasılatı 
Kütüpane ve matbaa hasılatı 
Muhtelif hasılat 
Ruhsatname, şahadetname ve imtihan harçları 
Geçen senelerden 933 senesine devrolnnan mebaliğ 

Muhammenat 
Lira 

222 850 
700 

4 500 
3 000 
9 000 
1 000 
84 306 

K. 
Tahsilat 
Lira 

222 850 
2 839 
3 842 
105 

3 809 
623 

96 875 

K. 

34 

15 
2İ 

42 

Yekûn 325 356 330 944 12 

—m 
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Barut Ve mevaddı infilâkiye, fişek, av mühimmatı ve av, 
saçması inhisarları muvakkat idaresinin 1933 yılı sört hesa
bına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair 
Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresile Barut ve mevaddı 
infilâkiye irdvman idaresinin 1933 yıh sof̂ hesabrhakkpfficJ» 

kânun lâyihası ve Dîvanı muhasbat entrûmenî 
mazbatası (1/276,3/389) 

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek,' av mühimmatı ve av saçması inhisarları muvakkat idare
sinin 1933 yilı son hesabına aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu

hasebat riyaseti tezkeresi (3/389) 

T.C. 
Divanı Muhasebat 8 - VI -1937 

V. 117749 
H. 1298 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Barut ve mevaddı infilâkiye, Fişek, Av mühiıflmatı ve Av saçması inhisarları muvakkat idaresinin 
1933 malî yılı vekil hesabı katisi hakkında tanzim kılınan mutabakat beyannamesinin bağlı olarak su
nulduğu arzolunur. . 

' »" • D . M. R e i s i 
8. Otan 

Beyanname • j 

Barut v,e mevaddı infilâkiye, fişek, av. mühimmatı ve ay saçması inhisarları muvakkat idaresinin 
1933 malî yılı katî hesabı Gümrük ve inhisarlar vekâletinden gönderilmekle muhasibin Divanca tetkik 
ve muhakeme edilmiş olan idare hesabı ile karşılaştırılmış ve bağlı cetvelde yazılı meşruhat nazarı 
dikkate alınmak şartile hesabı katide münderiç rakamların kabule şayan bulunmuş olduğunu arz-
eyleriz. 

Birinci Reis 
8. Oran 

Aza 
Ziya AMan 

Aza 
E. B. Ayla 

D. 1. Reisi 
F. Eke 

Aza 
C. Dinçsoy 

Aza 
Nazmı Başak 

D. 2 Reiis 
A. Yurdakul 

Aza 

Âza 
F. özbudun 

D..3. Reisi 
A. özgen 

Aza 
B. Bakuy 

Aza 
Z. A. Orbay 

. D. 4. Reisi Aza 
F. Erinç B. Esen 

Aza Aza 
H. Dendrsoy • M. îhsan Ereni 

Aza Müddeiumumi 
M. Ali Apak Enver Arkun 



Barut ve mevaddı infilâkiye inhisarı idaresinin 1933 yılı son hesabı hakkında kanun lâ
yihası (1/276) 

T.C. 
Başvekâlet 7 - X - 1935 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3037 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Barut ve mevaddı infilâkiye inhisar idaresinin 1933 malî yılı hesabı katisi hakkın
da Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 16 - VIII - 1935 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/, înönü 

( S. Sayısı : 57 ). 



ve mevaddı infilakiye inhisarı muvakkat idaresinin 1933 yılı hesabı katisine aid muhasebe 
sine göre bütçe muhassasatma nazaran fazla ve noksan hakkında i 

Varidatın nevi 

Barut ve mevaddı 
infilakiye ve tefer
ruatı 
Eevolver fişeği ve 
av mühimmatı ve 
teferruatı 

Tahmin olunan 
Lira K. 

340 000 

. 
150 000 

Hâsıl olan 
Lira K. 

433 089 34 

81 302 03 

Fazla 
Lira K. 

93 089 34 

Noksan 
Lira 

68 697 

K. 

97 

Pat 
lere 
vell 
Rev 
tahm 
tima 

Av saçması 60 000 

Şenlik fişeği 1 000 

Muhtelif varidat 5 000 

Kaçak hasılatı 

37 642 12 

11 781 62 10 781 62 

14 147 80 9 147 80 

kay 
dan 

22 357 88 Saç 
fak 
şa t 
dan 
Şen 
cu y 
len 
Muh 
yüd 
istih 
hus 

Yekûn 556 001 577 962 91 113 018 76 91 155 85 



Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. MM. 
»Divanı muhasebat encümerti 

Esas No. T/276, 3/389 
Karar No. 15 

II 

Yüksek Seisliğe 

d - I - 1938 

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek, av mühim
matı ve av saçması inhisarları muvakkat idaresi
nin 1933 malî yılı hesabı katisi hakkında Başve
killiğin 7 - X - 1935 tarihli ve 6/3037 numaralı • 
tezkeresile teklif olunan kanun lâyihası Divanı 
muhasebattan gönderilen mutabakat beyanname-
sile birlikte tetkik ve müzakere edildi. 

Mutabakat beyannamesile hesabı katî arasın
da yekûna müessir olmıyarak fasıllar arasında 
45 lira 8 kuruş fazla ve noksanlık görülmüştür. 
Mutabakat beyannamesinde gösterilen erkam Di
vanı muhasebatça evrakı müsbite üzerinde yapı

lan tetkik ve muhakeme neticesinde tesbit edil
miş olduğu cihetle bağlı cetveller mutabakat be
yannamesine göre tanzim ye kanun lâyihası bazı 
kelimeleri değiştirilmek suretile kabul edilerek 
Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzedilmek üze
re sunuldu. 

Di. M. En. Reisi M. M. Kâtib 
F. Soylu M. Aydın Sungur 

İstanbul Kastamonu Konya 
H. Gürsoy N. T amaç M. Halid Uner 
Mardin Muğla Ordu 

H. Çoruh H. Kitabcı A. îhsan Tokgöz 

{S. Sayası: 57) 



- 5 -
HÜKÜMETİN TE&ÎFİ 

Barut,Mii.mevaddt infİtökMi^£*hisat ld**wiam 
1933 jbatt yû% hesabı kaM-kanun lâyihası. 

inhisar idaresinin 193a malî senesi umum ma-
*^M$$£ <A> <^e|te^#»terüdi|L üsşge 
20Ş e^Jq£ 45 kuruştu^ 

M^ftBft 2 - ^u^v^mevaddı intjl&ltfce 
inhisar idaresinin 1933 malî senesi varidatı 
faj&fgggP) cetvelin^ gösterildiği üzere m Ö62 
lira 91 kuruştur. 

MADDE 3 — Bu idarenin 1933 seııesyajjpı-
da sarfolunmayıb iptal edilen tahsisat bakiyesi 

l© ~*m bfe/röjgijşda göı 
lira 72İuruftuf. ~ 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu*, 
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Majjp^ 
vekili ile Gümrük ve inhisarlar vekili memur
d a * . ^ 

ış-ınn.1930 

Ha. İŞr^Çr Ma- ^< 

NJ^V, " ' îk. V. 

Zr. V. 

4?-

s. 
s. Ç ö f I. V. 

DÎVANI feEÜÖASBÖAT EfcbÖMENİNJîJ 
DBĞÎ&TÜd§î lt 

Banrf ve utetK&efcfe infüâkiy6r fişek, av mühim? 
m)atı ve a& saçmast inhîmrlart muvakkat idare
sinin î9$&maM yüt hesabı katî kanun lâyihası 

MADDE 1 — Barut ve me^aj^^n^aoye, 
flök^av ^̂ hlmmatT vfi QıY ffamiMT inhisurlsTT 
muvakkit idaresinin ^SSLmS^mm^ &• 
&&k (A) cetvelinde $ğ&m&*m*m « • 
lira 45 kuruştur. 

MADDE 2 — A e k ^ e a idamenin ayni yû 

MAİ3DB 3 — 933 TTlttTIlI HJtâ^JmâtAnuM-
yan ve bitişüs (A) cetvelinde ayrı bir sütunda 
gmsaŞ^0 835 lira 55 kuruş tahsisat bakiyesi 
• iptal olunmnutur. / 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu» 
teherdirv 

J££pDB 5 — Bu kanunun İcrama Maliye 
ve Ofcnruk ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

v. 

KfS. âaypsuft)] 
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S. Sayısı: 58 
Askerî tayinat ve yem kanununa ek kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/908) 

r. c. 
Başvekâlet " " 2-XII-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4287 . % 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî hizmetlerde kullanılacak köpek ve köpek yayrularma verilecek istihkak hakkında 12 ey
lül 1330 tarihli askerî tayinat ve yem kanununa zeyil olarak Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan 
ve tcra Vekilleri Heyetince 23 - XI -1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sı usbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C, Boyar 

Esbabı mucibe lâyihası 

Yabancı ordularda köpeklerden askerî hizmetlerde çok büyük istifadeler temin edilmektedir. 
Sadakati ve duygusunun inceliği dolayısile istihdam edildikleri mahallerde, büyük faideleri görülmüş 
bulunan köpekler görülen lüzum üzerine ordumuzun kadrosuna da konulmuş, bir taraftan da kulla
nılmaya başlanmıştır. 

Bu köpeklerin erlerden artan yemek kırıntılarile beslenmeleri tecrübe edilmiş ise de bunların en 
ziyıtde erat mevcudu az olan hudud karakollarile cephane ve sair depoları muhafaza kıtalarında kul
lanılmaları sebebile artık yemeklerle iaşesine imkân olmadığı anlaşılmıştır. Esasen diğer ecnebi or
dularınca da köpeklere ayrıca istihkak tayin olunmuştur. 

Tayinat ve yem kanununda köpeklerin iaşesi hakkmda bir hüküm olmadığından bunların beslen-
melorindo halen müşkülâta uğranılmaktadır. Köpeklerin kullanıldığı hizmetlere ayrıca er tahsis edil
meyeceğinden bunların istihdamı bütçeye ayrıca bir masraf tahmil etmeyib yerlerine ikame edildik
leri erlerin günlük istihkakları ile idareleri mümkün olacaktır. 

Bu sebeble bu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. MM. 
MilU Müdafaa encümeni 16 - XII -1937 

Esas No. î/908 
Karar No. 11 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî hizmetlerde kullanılacak köpek ve kö- Heyetince 23 - XI - 1937 tarihinde Yüksek Mec-
pek yavrularına verilecek istihkak hakkmda as- lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı nra-
kerî tayinat ve yem kanununa ek olarajt Millî cibesile birlikte sunulduğuna dair olup encüme-
Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri nimize havale edilen Başvekâletin 2 - XI - 1937 



tarih v i 6/4287 sayılı tezkeresi ye bağlı kanun 
lâyihası Millî Müdafaa vekâleti levazım dairesi 
reisi hazır olduğu halde okundu ve görüşüldü: 

Köpeklerin ; hazar-ve sdf erde orduda-askerî 
lıiznietlerde • kullanılmasında büyük faydalar var
dır. Ecnebi ordularında* da köpek kullanılmak
tadır. 

Orduda kullanılacak köpeklerin iyi cinsten 
tedarik edilmesi mecburiyetine ve bunlara veri
lecek vazifelerin hususiyetine binaen artık yemek
lerle beslenmelerine imkân görülememektedir. 
Ecnebi ordularında ise köpeklere ayrrca istihkak 
tahakkuk ettirilmektedir. -

Binaenaleyh ordu kadrosuna idhal edilmiş ve 
halen ordumuzda kullanılmağa başlanmış olan 
köpeklerin iaşesi bütçeye bir masraf tahmil etmi-
yeceği de anlaşıldığından Hükümetin esbabı mu-

cibesi yerinde görülmüş ve kanun lâyihasının 
başlığı ile maddelerinde bazı kelime ve tâbir de
ğişiklikleri yapılarak encümenimizce kabul edi
len lâyiha iliştirilmiştir. Havalesi veki le Bütçe 
encümenine gönderiî&ek üzere Yüksek Başkanlı
ğa sunulmuştur. -
Millî Mü. En. Reisi M. M. Kâtib 

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

Antalya Balıkesir Bilecik 
C. Mengilibörü C.Esener- • î. Çolak 

Elâziz Erzurum Kırşehir 
A. 8<. Ohkay A. Akyilrek M. özdeş 

Manisa Sinap Tekirdağ 
K. İV. Duru C: K. Incedayi R,Apak 
Tokad Urfa . : Yozgad 

H. Konay A. Yazgan C. Arat 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
encümeni 4-1 - 1938 

Mazbata No. 42 
Esas No. 1/908 

Yüksek Reisliğe 

Askerî hizmetlerde kullanılacak köpeklerle 
köpek yavrularına verilecek istihkak hakkında 
olub Başvekâletin 2 - XI I - 1937 tarih ve 6/4287 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Millî Müdafaa encümeni mazbatasile 
birlikte encümenimize verilmiş olmakla Millî Mü
dafaa Levazım ve Baytarlık dairelerinden gönde
rilen memurlar hazır oldukları halde okundu ve 
konuşuldu. 

Ordunun bir kısım hizmetlerinde kullanıl
makta olub şimdiye kadar yemek artıklarile iaşe 
edilmekte olan köpeklerin bazı ahvalde bu suretle 
beslenmeleri mümkün bulunmadığı cihetle kendi
lerinden çok istifade edilen bu hayvanların dif^er 
ordu hayvanları gibi muntazam bir surette iaşe
lerini teinin maksadile sevkedildiği anlaşdan ka
nun lâyihası esas itibarile encümenimizce de ka
bul edilmiştir. 

Yalnız lâyihada bunlara bir er tayini verile
ceği zikredilmiş isede erlerin istihkakı ile köpek 
istihkakı arasında bir münasebet görmeyen encü
menimiz köpek gıdalarının ayrı bir formülle tes-

bitini muvafık görmüş ve bu babda dairesince ha
zırlanan formülü askerî tayinat ve yem kanunu
nun aid olduğu maddesine eklenmesine karar ver
miştir. Bu suretle hazırlanan lâyiha Umum.. 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 

Reis R. V% M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan M. Unsal R. Karadeniz 
Ktib 

istanbul Balıkesir Gazianteb Gümüşane 
F. öymen E. Adakan A. H. Ay erdem D. Sakarya 

izmir Kayseri Kayseri 
K. înanç N. Kerven F. Baysal 

Kırklareli Malatya Malatya 
Ş. ödül ' M.öker O.Taner 

Maraş Mardin Ordu 
A. Tiritoğlu R. Erten H. Yalman 

Seyhan Siird Sivas 
N. Eldeniz M. Mayakon R. Çiner 

Trabzon Yozgad 
Sırrı Bay S. îçöz 

( S. Sayısı : 58 ) 





HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 
w 4 — 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN DEĞÎŞ-
TÎRÎŞÎ 

14 eylül 1330 tarihli askerî tayinat ve yem kanu
nuna müzeyyel kanun lâyihası 

1 — Askerî hizmetlerde kullanılacak köpek
lere ve köpek yavrularına tayinat ve yem kanu
nunun birinci maddesinde gösterilmiş olan erat 
tayin mikdarma kadar istihkak verilir. 

2 — Birinci maddede bildirilen istihkakın 
verim tarzmı ve mübadele şekillerini bir talimat 
ile tesbite Milî Müdafaa vekâleti mezundur. 

3 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

4 — Bu kanunun hükümlerini icraya Millî 
Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve inhisarlar ve 
Ziraat vekilleri mezundur. 

Bş. V. 
C. Boyar 
D * V . 

Ş.Kaya 
«Mf.T. 
S. Arikan 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Araş 
Na.V. 

A. Çetinkaya 
S. î . M. V. 

Dr. H. Alataş 

23-XI-1937 
M. M. V. 
K. Özalp 
MaL V. 

F. Ağralt 
Îk. V. ve Zv. V. V. 

Ş. Eesebir 
G. î. V. 

Bana Tarkan 

14 eylül 1330 tarihli askeri tayinat ve yem Jtanu-
nuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Askerî hizmetlerde kullanıla
cak köpeklere ve köpek yavrularına tayinat ve 
yem kanununun birinci maddesinde gösterilen 
ve bir ere tahsis edilmiş bulunan tayin mikda
rma kadar istihkak verilebilir. 

MADDE 2 — Birinci maddede gösterilen is
tihkakın mübadele şeklini Millî Müdafaa vekâ
leti tanzim eder. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 58 ) 



ÖÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Askerî tay inat ve yem kanununun bazı maddele
rini değiştiren 1257 say ıh kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 12 eylül 1330 tarihli askerî ta-
yinat ve yem kanununun 12 mayıs 1928 tarih 
ve 1257 sayılı kanunla değiştirilen 33 ncü mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

(Askerî hizmetlerde kullanılan köpeklerle 
bunların yetiştirilecek yavrularına aşağıda gös
terilen tayinat gündelik olarak verilir. 
Gram 

350 Et 
450 Ekmek 

5 T u 
' 10 Sabun (su ve yemek kablarmm ve ken

dilerinin temizliği için) 
600 Odun(icabmda mübadele suretüe verile

cek gıdalım pişirilmesi için) 
30 Gaz (İcabmda haşarat ve tufeylattan 

korunmaları için) 
Yukarıda gösterilen gıda istihkaklarının ay

nen verilmesi kabil olmayan zaman ve yerlerde 
esas istihkakın tutan dahilinde olarak yiyebi
lecekleri gıda maddeleri ile mübadelesi ve mü
badele şekilleri Millî Müdafaa vekâletince tesbit 
olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Mîllî Müdafaa ve Maliye vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 58 ) 





S. Sayısı: 61 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu teşkiline dair kanun 

lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/923) 

T.C. 
Başvekâlet 28 - XII - 1937 

Karararlar müdürlüğü 
8ay% : 6/4613 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu teşkili hakkında Ziraat vekilliğince hazıralanan ve îcra Ve
killeri Heyetinin 27 - X I I - 1937 tarihli toplantısında tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekü 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Atatürkün 11 - VI - 1937 tarihli mektubu ile Hazineye teberru eyledikleri çiftlik ve müessese
lerin idaresi bir mahsus kanuna ihtiyaç göstermiştir. îlk kuruluşlarile istihdaf edilen yüksek mak
sadı göz önünde tutarak bu çiftlik ve müesseselerin ziraatımız ve ziraat sanatlarımız için hakikî 
bir rehber ve numune olmak hizmetlerinin devam ettirilmesi bu kanunun esasını teşkil etmektedir. 
Filhakika memleketin ayrıldığı ziraat bölgelerinin her birinde köylülerin gözlerile görebilecekleri 
ve çalışmaları için örnek tutacakları böyle ziraat merkezlerine ihtiyaçları meydandadır. Ve bu çift
lik ve müesseselerin bir kısım ziraat hayat ve faaliyetlerinin bütün sahalarında her türlü teknik ve 
modern tecrübelerini ikmal etmiş olarak bulundukları bölgelerde en faydalı ziraat usulü ve sanatla
rını yaymağa hazırlanmış bulunmaktadırlar. Bu çiftlik ve müesseseleri esas tutarak aynı .mahiyeti 
haiz olmak üzere ötebenberi Ziraat vekâletince idare edilmekte olan diğer bazı çiftlik ve müesseseleri 
de aynı verimli faaliyette bunlarla birleştirmek ve ihtiyaca göre bütün ziraat bölgeleri için yenile
rini kurmak ve bunların hepsini şimdiye kadar olduğu gibi ticarî usullerle idare ederek aynı mu
vaffakiyetli çalışmada devam ettirmek ziraat hayatımız için en faydalı bir iş olacaktır. Atatürk çift
lik ve müesseselerini teberru ederlerken gönderdikleri mektupta aynen şu direktifleri veriyorlar: 

13 sene devam eden çetin çalışmaları esnasında faatliyetlerini, bulundukları iklimin yetiştirdiği 
her çeşid mahsulâttan başka her nevi ziraat sanatlarına da teşmil eden bu müesseseler, ilk seneler
den başlayarak bütün kazançlarını inkişaflarına sarfederek büyük küçük müteaddid fabrika ve 
imalâthaneler tesis etmişler, bütün ziraat makina ve aletlerini yerinde ve faydalı şekilde kullana
rak bunların hepsini tamir ve mühim bir kısmını yeniden imal edecek tesisat vücude getirmişler, 
yerli yabancı bir çok hayvan ırkları üzerinde çift ve mahsulât bakımından yaptıkları tetkikler 
neticesinde bunların muhite en elverişli ve verimli olmalarını tesbit etmişler, kooperatif teşkili 
suretile veya ayni mahiyette başka suretlerle civar köylülerle beraber faydalı şekilde çalışmalar 
bir taraftan da iç ve dış piyasalarla daimî vaziyeti temasta bulunmak suretile faaliyetlerini ve 
istihsallerin bunların isteklerine uydurmuşlar, bu gün her bakımdan verimli, olgun ve çok krymetli 
birer varlık haline gelmişlerdir. 

Çiftliklerin, yerine göre araziyi ıslah ve tanzim etmek, muhitlerini güzelleştirmek, halka geze
cek, eğlenecek ve dinlenecek sıhhî yerler, hilesizve nefis gıda maddeleri temin eylemek, bazı yer-



— 2 — 
lerde ihtikârla filî ve muvaffakiyetli mücadelede bulunmak gibi hizmetleri de zikre şayandır. 

Bünyelerinin metanetini ve muvaffakiyetlerinin temelini teşkil eden çalışma ve ticarî esaslar 
dahilinde idare eyledikleri ve memleketin diğer mıntakalannda da mümasilleri tesis edildiği tak
dirde tecrübelerini müsbet iş sabasından alan bu müesseselerin, ziraat usullerini düzeltme, is-
tihsalâtı artırma ve köyleri kalkmdırma yolunda Devletçe alman ve alınacak olan tedbir
lerin hüsnü intihab ve inkişafına çok müsaid birer âmil Ve mesned olacaklarına kani buluna
rak ve bu kanaatle tasarrufum altındaki bu çiftlikleri, bütün tesisat, hayvanat ve demirbaşla
rı ile beraber Hazineye hediye ediyorum.) 

Bu mektubun işaret ettiği esaslara sadakatle Atatürkün direktiflerini tahakkuk ettirebilmek 
için (Devlet ziraat işletmeleri kurumu) adile bir teşekkül meydana getirmek muvafık görülmüş 
ve bu maksadla merbut kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Lâyihanın başlıca hükümleri şunlardır : Devlet ziraat işletmeleri kurumu hükmî şahsiyeti haiz 
olmaktadır. Ticaret kanunu ve hususî hukuk esaslarına göre idare edilecek ve muhasebei umumi
ye kanunu ile eksiltme, artırma ve ihale kanununa ve inşaat dolayısile 2443 sayılı kanun hükmüne 
ve Divanı muhasebatın vize ve murakabesine tâbi tutulmayacaktır. 

Kurumun on beş milyon lira itibarî sermayesi olacak ve Atatürk çiftlik ve müesseneleri 1 ikin
ci teşrin 1937 tarihindeki bilanço ve mevcudat vaziyetleri esas tutularak temsil ettikleri kıy-
metl'er üzerinden bu sermayeye mahsuben kuruma intikal edeceği gibi Devlete veya Devlet müesse
selerine aid olub mevzu ve maksad itibarile Hükümetçe kuruma devri tasvib olunacak menkul 
gayrimenkul mallar da kezalik kıymetlerile kuruma devredilebilecek ve ihtiyaç derecesinde bütçe
den verilecek tahsisat ile bu sermaye ikmal olunacaktır. 

Kurum, imkân ve lüzum görüldüğü takdirde Maliyenin kefaletile tahvilât çıkarmak kolaylı
ğından da istifade edebilecektir. 

tdare itibarile kurum mümessili müesseselerin tâbi tutuldukları hükümlere uygun hükümler da
iresinde umumî heyeti, idare meclisi mıirakıbleri ve müdürlerile bir makanizma altına alınmış, 
yalnız umumî heyetin teşekkül tarzı değiştirilmiştir. 

Lâyiha bunlardan başka Atatürk çiftlik ve müesseselerinden intikal edecek teşkilâta dahil me
mur ve müstahdemlerin haklarını gözeten ve lüzumunda Devlet teşkilatındaki mütehassıs memur
lardan bu kurumda istifadeyi mümkün k;ılan ve kurum memur ve müstahdemlerinin tekaüdlük nok
tasından bir yardıma mazhar olmalarını derpiş eden hükümlerle kurumun nail olacağı bazı müsa
ade ve muafiyetleri tayin ve kurum' müesseselerile mümasili Devlet müesseseleri arasındaki malî 
münasebetljeri tanzim eden bazı hükümleri de havi bulunmaktadır. 

Bu esaslara göre hazırlanan kanun lâyihasının bir an evvel B. M. Meclisine şevkine müsaade bu-
yurulmasını rica ederim. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Ziraat encümeni 30- XII -1937 
Esas No. İ/923 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

Devlet Ziraat işletmeleri kurumu teşkili hak- rüşüldü: 
kında Ziraat vekilliğince hazırlanıp tora Vekil- Tabiatle yapılan çetin mücadeleler netice
leri Heyetinin 27-XII-1937 tarihli toplantısın- sinde ekonomik ve teknik ihtiyaçlara uygun bir 
laYüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve encü- şekilde kurulmuş olan Atatürk çiftliklerinin Ulu 
nenimize gönderilen kanun lâyihası okunub gö- önderimiz tarafından Hazineye teberru buyurul-
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muş olması üzerine-hazırlanan bu lâyiha ile zira-
atimizin kalkmmasma doğru büyük bir adım atıl
mış oluyor. 

Son asrın ekonomik vaziyeti, ziraati dar bir 
çerçeve içinde değil, kelimenin geniş manasile dü
şünmeği lüzumlu kılmaktadır. 

Büyük Şef de Kamutaydaki son büyük nutuk
larında ziraatin, sanayi, ticaret ve nafıa ile bir 
kül olduğunu işaret buyurmuşlar ve bu yüksek 
eserleri de ötedenberi bu esas dairesinde idare 
ettirmişlerdir. 

Onun içindir ki ziraat fenninin en son tekem
müllerine ve yeniliklerine çok muvaffakryetli bir 
tatbik sahası olan Orman çiftliğinde bu gün zira
at, sanayi ve ticaret kısımlarına aid olarak 26 şu
be bulunmaktadır. 

Yine Büyük Şefimizin nutuklarında işaret 
buyurdukları üzere memleketimiz, iklim, su, top
rak verimi bakımından ziraat bölgelerine ayrıla
cak ve bu bölgelerde bu esasa göre çiftlikler ku
rulacaktır. 

Memlekette yetiştirilen nebatî, hayvanî mah
sullerin iç ve dış piyasaların isteklerini karşıla
yacak mahiyette olması, istihsalin arttırılması, 
keyfiyetlerinin ıslahı, maliyet fiatlannın indiril
mesi, iptidaî maddelerimizin ziraat sanatlarile 

kıymetlendirilmesi, satışlarının bir düzene konul
ması ziraatimizdeki kalkınma esaslarını teşkil 
eder. 

Bunun ideal tipini taşıyan Atatürk çiftlikle
rine, iltihak edecek ziraat müesseselerinin bu ruh 
ile idaresini göz önünde bulunduran lâyiha encü-
menimizce de aynan kabul edilmiştir. 

Her sahada olduğu gibi, millî ekonominin te
meli saydıkları ziraatta da, ön üç senelik çetin bir 
çalışma ile bu varlığm yaratıcı ve bağışlayıcısı 
olan Büyük öndere sonsuz minnet ve şükranları
nı bu vesile ile de sunmakla "encümenimiz büyük 
bahtiyarlık duyar. 

Havalelerine göre Bütçe encümenine gönderil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ziraat E. Reisi 
Edirne 

F. Kaltakkıran 
Kastamonu 

Tahsin Coşkan 
Sivas 
1. Uğur 

Kırşehir 
A. R. Esen 

M. M. 
Manisa 

Yaşar özey 
Seyhan 

Tevfik Tarman 
Konya 

M. Eken 
Yozgad 

Ömer Evci 
Bursa 

Ş. İnsel 

Kâtib 
Bolu 

Balıkesir 
R. Selçuk 
Çorum 

A. Rıza özenç 
Ankara 

R. Çırpan 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

M. No. 45 
Esas No. 1/923 

Yüksek Reisliğe 

S-1-1938 

İDevİet ziraat işletmeleri kurumu teşkili hak
kında olüb Başvekâletin 28 - XII -1937 tarih 
ve 6/4613 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Ziraat encümeni maz-
batasile birlikte encümenimize verilmiş olmakla 
Zirâat vekâleti vekili Şakir Kesebir ve Maliye 
vekili Fuad Ağralı hazır oldukları halde okun
du ye konuşuldu: 

Memleketi ziraî tekâmüle ulaştırmak için 
numune olmak üzere Atatürk tarafından tesis 
ve bu günkü mütekâmil devreye getirildikten 
sonra millete hediye buyurulan çiftliklerle ben
zerlerini müstakil bir idare altında toplayarak 

bunları bu günkü kemalile muhafaza ve daha zi
yade inkişaflarını temin ve bü sayede modern 
ziraî Usullerin ve ziraat sanatlarının çiftçi ve 
köylüler arasında yayılmasına hizmet maksadile 
hazırlandığı anlaşılan bu kanun lâyihası encü-
menimizce de yerinde görülerek esas itibarile 
kabul edilmiştir 

Çok iyi şekilde hazırlandığı anlaşılan lâyi
hanın takib ettiği esasları bozmamak ve yalnız 
ihtiva ettiği hükümlere daha ziyade vuzuh ve 
sarahat vermek maksadile bazı maddelerde en-
cümenimizee değişiklikler yapılması lüzumlu 
görülmüş ve bu değişikliklerin taalluk eylediği. 
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maddeler yeniden yazılmıştır. Hususî hukuk 
hükümleri arasında ticaret kanununun da dahil 
bulunması itibarile ikinci maddeden (Ticaret 
kanunu) tabiri kaldırılmış ve ibare (t)evlet zi
raat işletmeleri kurumu bu kanun ile hususî 
hukuk hükümlerine göre idare olunur) şekline 
konulmuştur. 

Üçüncü maddenin silo ve ambarlara aid olan 
(C) fıkrası üzerinde durulmuştur. Verilen izaha
ta göre silo ve ambarların Devlet demiryolları, Zi
raat bankası ve bu kanun lâyihaesı ile vücud bu
lacak olan Devlet'ziraat işletmeleri kurumunun 
iştirakile meydana gelecek ayrı bir teşekkül ma-
rifetile idaresi Hükümetçe düşünülmekte olduğu 
ve bunu temin maksadile hükmî bir şahsiyet olan 
Ziraat işletmeleri kurumunun iştigal mevzuları 
arasmda silo ve ambarlar işinin de bulunduğu
nun lâyihada yazılması lüzumlu görülerek bu 
maksadla (C) fıkrasının yazıldığı anlaşılmış ve 
bu tahrir tarzı encümenimizce de maksadı temine 
yeter görüldüğünden aynen ipka edilmiştir. Bu. 
suretle lâyihanın 16 ncı maddesindeki silo ve 
ambarlar kaydi yersiz olduğundan mezkûr mad
deden çıkarılmıştır. Kurumun yapmasına salâhi
yet verilen işlerin ancak iştigal mevzuuna dahil 
işler olduğunu daha vazıh bir şekilde ifade etmek 
maksadile üçüncü maddenin (D) fıkrası da ye
niden yazılmıştır. 

Dördüncü maddenin (ticarî usulleri) kaydi 
çıkarılarak bunun yerine maksadı daha iyi temin 
edeceği anlaşılan (hususî hukuk hükümleri) ta
biri konmuştur. 

Bu kurumun umumî heyetini takviye maksa
dile Büyük Millet Meclisinin beş encümeninden 

* — • 

seçilecek ikişer aza adedinin {içere çıkarılması 
münasıb görülerek sekizinci madde bu şekilde ye
niden yazılmıştır. 

Dördüncü maddenin son fıkrasından mıaksad 
evvelce Devlet hizmetinde maaşlı memur iken bu 
müesseselere alınan ve orada ücretle çalışmakta 
olan bir kaç memuru mağdur olmaktan kurtarmak 
olduğu izah edilmiş olup bu maksadı temin ede
cek şekilde mübhem görülen fıkraya vuzuh veril
miş ve madde heyeti umumiyesi itibarile muvak
kat hükümleri ihtiva eylediğinden lâyihanın ana 
maddeleri arasından çıkarılaralî: muvakkat madde 
haline konulmuştur.. 

Lâyihanın muvakakt maddesindeki (Ziraat 
vekâletince tasdik edilecek talimatnamelerle 
tayin edilir ) fıkrası yerine (Ziraat vekâletince 
tesbit olunacak esaslar dairesinde yürütülür) 
fıkrası konulmak suretile madde yeniden yazıl
mıştır. Bu esaslar dahilinde hazırlanan kanun 
lâyihası Umumî Heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis R.V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâ. 

istanbul Balıkesir Gümüşane 
F. öymen E. Adakan D. Sakarya 

îzmir Kayseri Kayseri 
H. Çakır F. Baysal N. Kerven 
Kırklareli Malatya Malatya 
Ş. ödül M. Öker O. Taner 

Maraş Mardin Ordu 
A. Tiritoğlu' R. Erten H. Yalman 

Seyhan Srvas Trabzon Yozgad 
N. Eldeniz R. Çiner Sırrı Day S. tçoz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Ziraat İşletmeleri Kurütnu teşkiline dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Her türlü ziraat işleri ve san-
atleri ile iştigal etmek ve merkezi Ankarada 
olmak üzere Ziraat vekaletine merbut ve hükmî 
şahsiyeti haiz bir (Devlet ziraat işletmeleri ku
rumu) teşkil olunmuştur. 

MADDE 2 — Devlet ziraat işletmeleri kuru
mu ticaret kanunu ve hususî hukuk esaslarına 
göre idare olunur. Muhasebei umumiye kanunile 
eksiltme, arttırma ve ihale kanununa ve inşaat 
dolayısüe 2443 ve 2799 numaralı kanunlar hü
kümlerine ve Divanı muhasebatın Vize ve mura
kabesine tâbi değildir. 

« 

MADDE 3 — Devlet ziraat işletmeleri kuru
munun yapacağı başlıca işler aşağıda yazılıdır: 

a) Bu kanunla uhdesine geçecek ve ileride 
uhdesine verilecek ziraî ve sınaî müesseseleri 
işletmek ve bunların ziraat ve ziraat sanatları 
sahasındaki işletme ve yetiştirme hizmetlerini 
yapmak. 

b) Bölgelerine göre lüzumlu ziraat çeşitle-
lerini, usullerini ve sanatlarını gösterib yay
makta numune ve rehber olacak yeni ziraat iş
letme merkezleri, fabrika ve atelyeler tesis ve 
idare eylemek. 

c) Silo ve ambar işlerile uğraşmak ve silolar
da varant muamelesi yapmak. 

d) İştigal mevzularile alâkalı teşekküller 
vücude getirmek veya bunlara iştirak etmek, 
imtiyaz ve müsaadeler almak ve işletmek, tica
ret, nakliye ve kredit işleri yapmak. 

MADDE 4 — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumu bu kanun ile uhdesine intikal eden veya 
ileride ilhak edilecek veya kendisi tarafından 
tesis edilecek olan işletmeleri, fabrika ve te
sisleri îcra Vekilleri Heyeti kararile kendisine 
bağlı olmak üzere kuracağı ticarî usullere tâbi 
hükmî §ahsiyetler halinde idare edebilir. 

MADDE 5 — Atatürkün 11-VI-1937 ta
rihli mektub ile Hazineye teberru ettiği bütün 
menkul ve gayrimenkul mallar ve bunlara aid 
hak ve vecibeler bu kanunun neşri tarihinden 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎBİŞÎ 

Devlet zirâat işletmeleri kurumu hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumu bu kanun ile hususî hukuk hükümlerine 
göre idare olunur. Bu kurumun yapacağı mu
ameleler muhasebei umumiye kanunile eksilt
me, arttırma ve ihale kanununa ve inşaat dola
yısüe 2443 ve 2799 sayılı kanunlar hükümlerine 
ve Divanı muhasebatın vize ve murakabesine tâ
bi değildir. 

MADDE 3 — 

A - Aynen 

B - Aynen 

C - Aynen 

D - İştigal» mevzularile alâkalı teşekküller 
vücude getirmek veya bunlara iştirak etmek ve 
yine iştirak mevzuuna dahil işler için imtiyaz ve 
müsaadeler almak ve işletmek, ticaret, nakliye 
ve kredi işlerini yapmak, 

MADDE 4 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumu bu kanun ile uhdesine intikal eden veya 
ileride ilhak edilecek veya kendisi tarafından 
tesis edilecek olan işletmeleri, fabrika ve tesis
leri İcra Vekilleri Heyeti kararile kendisine 
bağlı olmak üzere kuracağı hususî hukuk hü
kümlerine tâbi hükmî şahsiyetler halinde idare 
edebilir. 

MADDE 5 — Aynen 
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itibaren Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna in
tikal eder. 

Devlet veya Devlet müesseselerine aid olup 
birinci ve üçüncü maddelerde yazılı maksadla-
ra uygun mahiyetteki diğer menkul ve gay
rimenkul mallardan muvafık bulunanları lü
zum görüldükçe Ziraat vekâletinin teklifi üze
rine Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna dev
re İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

Bu maddenin birinci fıkrasına göre Devlet 
ziraat işletmeleri kurumuna intikal edecek 
malların 1 ikinci teşrin 1937 tarihindeki bilan
ço ve mevcudat vaziyetleri esas tutulmak üze
re Maliye ve Ziraat vekâletlerile kurum tara
fından tayin edilecek birer zattan müteşekkil 
üç kişilik bir komisyon kıymetlerini tesbit ede
ceği gibi bu maddenin 2 nci fıkrasına göre 
bilâhare görülecek lüzum üzerine Devlet Zi
raat işletmeleri kurumuna devrine karar 
verilecek Devlete ve Devlet müesseselerine aid 
mallar hakkmda da devir tarihlerindeki vaziyet
lerine göre ayni komisyon marifetile kıymet tak
diri muamelesi yapılır ve bu kıymetler sermaye 
hesabına mahsuben vuku bulmuş tediye sayılır. 

MADDE 6 — Devlet Ziraat işletmeleri kuru
munun itibarî sermayesi 15 000 000 Türk lirası
dır. Bu sermaye Ziraat vekâletinin teklifi üze
rine Kurum umumî heyetinin kararı ve İcra Ve
killeri Heyetinin tasdikile bir misline kadar ar
tırılabilir. Kurumun tediye edilmiş sermayesi: 

a) Bu kanun mucibince kuruma intikal ede
cek veya devrolunacak mal ve haklarm kıymet
leri, 

b) işletmelerden hâsıl olacak kârlarm ilâve
si, 

c) Devletçe verilecek tahsisat ve vuku bula
cak teberruat ile teşekkül eder. 

MADDE 7 -— Devlet Ziraat işletmeleri kuru
mu Ziraat vekâletinin teklifi üzerine umumî he
yetin kararı ve îcra Vekilleri Heyetinin tasdildle 
itibarî sermayesinin nisfma kadar faizli veya fa
izsiz, ikramiyeli veya ikramiyesiz, temettü hisse
sine iştiraki! veya iştiraksiz tahvilât çıkarabilece
ği gibi on beş seneye kadar vadeli istikrazlar 
dahi yapabilir. Maliye vekâleti kurumun çıka
racağı tahvilâta ve yapacağı istikrazlara kefa
lete mezundur. 

MADDE 6 —- Aynen 

MADDE 7 — Aynen 
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MADDE 8 — Devlet ziraat işletmeleri kuru

mu Başvekilin riyasetinde Maliye, ve îktısad 
ve Ziraat vekillerile Büyük Millet Meclisi Büt
çe, Divanı muhasebat, îktısad, Maliye ve Ziraat 
encümenlerince her defasında kendi azası meya-
nmdan intihab edilecek ikişer zatten ve Şûrayi 
devlet ve Divanı muhasebat reislerinden teşek
kül edecek bir umumî heyet ile Beis ve müdür 
dahil olmak üzere beş azadan müteşekkil bir 
idare meclisi marifetile idare olunur, idare 
meclisi reisi ile müdür ve azadan biri Ziraat 
vekilinin bir aza Maliye vekilinin inhası ve İc
ra Vekilleri Heyetinin kararile Reisicumhur 
tarafından tayin ve bir aza da umumî Heyetçe 
intihab edilir. Müdür hariç olmak üzere idare 
meclisi reisi ve azasının, müddetleri üç sene 
olub tekrar tayin ve intihabları caizdir, idare 
meclisi reis ve azasının ziraat ve ziraat sanatleri ve 
toprak ekonomisi işlerinde meslekî yüksek tah
sil görmüş bilgi ve tecrübe sahibi olmaları lâ
zımdır. Müdür ihtiyaca göre bulunacak muavin
leri Ziraat vekilinin teklifi ve Başvekilin tasdi
ki ile tayin olunur. Muavinler idare meclisi iç-
timalarma rey vermemek üzere iştirak edebilir
ler 

MADDE 9 — Devlet ziraat işletmeleri kuru
munun hesabları Maliye ve Ziraat vekâletlerile 
umumî heyet tarafından intihab edilecek birer 
murakibden müteşekkil üç kişilik bir heyet ma-
rifetile murakabe edilir. Murakiblerin hizmet 
müddetleri üç senedir. Yeniden tayin ve intihab
ları caizdir, murakıblara verilecek ücret umu
mî Heyetçe tayin olunur. 

Murakibler kurumun mevcudlarmı ve her 
türlü muamelelerini muntazaman tetkik ve mu
rakabe ederek neticelerini her üç ayda bir Zira
at vekâletine bir raporla bildirirler. Birer nüs
hası Maliye vekâletile idare meclisine de verile
cek olan bu raporlar sene nihayetinde umumî 
raporla birlikte umumî heyete arzolunur. 
Bundan başka Ziraat vekâleti lüzum gördükçe 
kurumun ve kurum işletme ve müesseselerinin 
hesab ve muamelelerini her zaman teftiş ettire
bilir. 

MADDE 10 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumunun hesab senesi takvim senesidir. Senelik 
bilanço, kâr ve zarar hesabiarı müteakib sene
nin ilk dört ayı zarfmda idare meclisi ve mura
kibler raporlarile birlikte ziraat vekâletine ve-

MADDE 8 ~ Devlet ziraat işletmeleri ku
rumu Başvekilin riyasetinde Maliye, îktısad 
ve Ziraat vekillerile Büyük Millet Meclisi Büt
çe, Divanı muhasebat, îktısad, Maliye ve Zi
raat encümenlerince her defasında kendi azası 
arasından intihab edecekleri üçer azadan ve 
Şûrayi devlet ve Divanı muhasebat reislerin
den teşekkül edecek bir umumî heyet ile reis 
ve müdür dahil olmak üzere beş azadan mü
teşekkil bir idare meclisi marifetile idare olu
nur. îdare meclisi reisi ile müdür ve azadan 
biri Ziraat vekilinin bir aza Maliye vekilinin 
inhası ve îcra Vekilleri Heyetinin kararile 
Reisicumhur tarafından tayin ve bir aza da 
umumî heyetçe intihab edilir. Müdür hariç ol
mak üzere idare meclisi reisi ve azasmm müd
detleri üç sene olub tekrar tayin ve intihabları 
caizdir. îdare meclisi reis ve azasmm ziraat ve 
ziraat sanatları ve toprak ekonomisi işlerinde 
meslekî yüksek tahsil görmüş bilgi ve tecrübe 
sahibi olmaları lâzımdır. Müdürün ihtiyaca gö
re bulunacak muavinleri Ziraat vekilinin tek
lifi ve Başvekilin tasdikile tayin olunur. Mu
avinler idare meclisi içtimlarına rey verme
mek üzere iştirak edebilirler. 

MADDE 9 — Aynen. 

MADDE 10 — Aynen. 

( S. Sayısı : 01 ) 
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rilir. Ziraat vekâleti kendisine" tevdi edilen 
bilanço ve kâr ve zarar hesablarmı tevdi tari
hinden itibaren bir ay zarfında tetkik ederek 
mütaleasile birlikte Umumî Heyete verilmek 
üzere Başvekâlete takdim eder. Bilanço, kâr ve 
zarar hesabları Umumî Heyetin tasdikile kati-
leşir ve tasdik keyfiyeti idare meclisile alâkadar 
memurların o hesab senesi için ibralarım tazam-
mun eder, 

MADDE 11 — Devlet ziraat işletmeleri ku- MADDE 11 — Aynen. 
rumunun safî kârmdan yüzde onu evvelâ ihti
yat akçesi olarak ayrılır ve ihtiyat akçesi ser
mayenin yüzde yirmisine baliğ oluncrya kadar 
bu suretle ayrılmağa devam edilir. Kârm ge
riye kalan kısmının Umumî Heyet kararile yüzde 
ikisine kadarı idare meclisine ve yüzde yediye 
kadarı nizamnamede tayin edilecek esaslara gö
re memur ve müstahdemlere ikramiye olarak 
verilir ve safi kârm mütebaki kısmı kurumun 
itibarî sermayesi tamamlanmcıya kadar 6 ncı 
madde mucibince sermaye hesabma geçirilir. 
itibarî sermaye tamamlandıktan sonra kâr ba
kiyesinin yarısı sermayenin yüzde otuzuna ba
liğ oluncıya kadar fevkalâde ihtiyat hesabma 
tefrik ve diğer yarısı Hazineye tesviye olunur. 

MADDE 12 — Devlet ziraat işletmeleri ku- MADDE 12 — Aynen. 
rumunun malları Devlet malıdır. Bunları ça
lanlar, ihtilas edenler, zimmetine geçirenler 
veya her ne suretle olursa olsun suiistimal 
edenler Devlet mallan hakkında ika olunan bu 
gibi suçlara müretteb cezalara tabidirler. 

MADDE 13 — Devlet Ziraat işletmeleri ku- MADDE 13 — Aynen. 
rumu memurları halk ve mensub oldukları ida
re ile muamele ve münasebetlerinde hususî mü
essese memurları hakkındaki ahkâma tabidir
ler. Kurum memur ve müstahdemleri aylık
larından yüzde beş kesilmek ve 11 nci madde 
mucibince kârdan memur ve müstahdemler için 
ayrılacak ikramiyeden buna tekabül edecek mik-
darı tefrik ve tahsis olunmak suretile bir (Yar
dım sandığı) tesis olunur. 

MADDE 14 — Beşinci maddenin birinci fık
rası mucibince Devlet Ziraat İşletmeleri kuru
muna initkal edecek müesseselerin memur ve 
müstahdemlerinden hizmet müddetleri üç seneyi 
geçenlere hizmet müddetlerinin her senesi için 
bir aylık son ücretleri mikdarmca ikramiye veri
lir. Bu memur ve müstahdemlerden açıkta kala-

( S. Sayısı : (il) 



Cak Olanların ikramiyeleri verilerek alâkaları 
kesilir. Hizmetinde devam edeceklerin ikrami
yeleri Yardım sandığma yatırılır. Bunlar ara
sında bulunan ve evvelce maaşlı vazifeden alı
nan Ziraat mekteblerinden mezun meslek me-
murlarnun bir defaya mahsus olmak üzere hiz
met müddetlerine göre terfi hakları tanılrr. 

MADDE 15 — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumunun idare ve murakabe şekilleri ve idare 
meclisile müdür ve muavinler ve murakıple-
rin vazife ve salâhiyetleri ve kurum yardım 
sandığı hakkında bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir sene zarfmda bir nizamname ya
pılır. 

MADDE 17 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumunun ayni mahiyette olup Ziraat vekâletine 
merbut diğer Devlet müesseselerinden satın ala
cağı veya bu müeseselere satacağı mallar ile bu 
kabil Devlet müesseselerinin satılmak üzere ku
ruma tevdi edecekleri mallar için artırma, ek
siltme ve ihale işleri kıymet takdiri suretile ve 
Ziraat vekâletinin muvafakatile yapılır. 

MJUVAKKAT MADDE — 15 nci maddede 
yazılı nizamname yapılıncaya kadar kurumun 
idare, murakabe işleri ve teşkilâtının vazife ve 
salâhiyetleri Ziraat vekâletince tasdik edilecek 
talimatnamelerle tayin edilir. 

MADDE 14 — On beşinci madde aynen. 

MADDE 15 — Devlet ziraat işletmeleri ku
rumuna intikal edecek ve devrolunacak malla
rın intikal ve ferağ muameleleri harç ve resme 
tâbi değildir. Kurum tarafından yeniden tesisi
ne lüzum görülecek işletme ve müeseseler için 
muktazi arazi Ziraat vekâletinin tasvibile usu
lüne tevfikan istimlâk edilebilir. Kurum, ken
disine intikal edecek veya devrolunacak veya 
bundan sonra kendisi tarafından tesis edilecek 
smaî müesseseler için Teşviki sanayi kanunun
da yazılı müsaade ve muafiyetlerden istifade 
eder. 

MADDE 16 — On yedinci madde aynen 

MUVAKKAT MADDE 1 — Beşinci madde
nin birinci fıkrası mucibince Devlet ziraat işlet
meleri kurumuna intikal edecek müesseselerin 
memur ve müstahdemlerinden hizmet müddet
leri üç seneyi geçenlere almakta oldukları son 
ücretleri üzerinden hizmet müddetlerinin beher 
senesi için bir aylık hesabile ikramiye verilir. 
Bunlardan açıkta kalacak olanların ikramiyele
ri verilerek alâkaları kesilir. Hizmetinde de
vam edeceklerin ikramiyeleri yardım sandığma 
yatırılır. Bunlar arasmda bulunan ve evvelce 
maaşlı vazifeden alman, ziraat mekteblerinden 
mezun meslek memurlarının bu kanunun meriye
tine kadar mezkûr müesesede geçen ücretli 

MADDE 16 T- Devlet ziraat işletmeleri ku
rumuna intikal edecek ve devrolunacak malla
rın intikal ve ferağ muameleleri harç ve resme 
tâbi değildir. Kurum tarafından yeniden tesisi
ne lüzum görülecek işletme ve müesseseler için 

muktazi arazi Zizaraat vekâletinin tasvibile usu
lüne tevfikan istimlâk edilebilir. Kurum; ken
disine intikal edecek veya devrolunacak veya 
bundan sonra kendisi tarafından tesis edilecek 
smaî müesseseler ve silo ve ambarlar için teşviki 
sanayi kanununda yazılı müsaade ve muafiyet
lerden istifade eder. 

( S. Sayısı : 61 ) 
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MADDE 18 
muteberdir. 

— Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 19 — Su kanun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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hizmetleri bir defaya mahsus ve yalnız terfi 
hakkma müessir olmak üzere maaşlı hizmet 
müddetlerine ilâve olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — On dördüncü 
maddede yazılı nizamname yapılıncaya kadar 
kurumun idare, murakabe işleri ve teşkilâtmca 
vazife ve salâhiyetleri Ziraat vekâletince tesbit 
olunacak esaslar dairesinde yürütülür. 

MADDE 17 — On sekizinci madde aynen 

MADDE 18 — On dokuzuncu madde aynen 
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