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Saym üyelerden baxdarına izin verilmesi hakkında 
Büyük Millet Meclisi riyaseti tezkeresi kabul edildik
ten sonra? 

19£ft malî yılı MüK Müdafaa vekâleti kara kısmı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına, 

Vazife u§wşu esnasında şehid düşen bir pilotla 
bir makinistin dul ve yetimlerine maaş tahsisine, 

Subaylarla askerî memurların maaşlarına dair ka
nuna bazı maddeler eklenmesine, 

Türkiye - Finlandiya ticaret anlaşması 'için teati 
edilen mektuhların tasdikma, 
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len ticaret ve tediye anlaşmalarile bunlara ek olarak 
tanzim edilen vesaikin meriyete vazma, 

Türkiye - İtalya ticaret anlatmalarına bağh 2 sa
yılı Kste^e tadilât yapılmasına mütedair olarak İtalya 
büyük ^JçiHğî ile teati olunan notalarm tasdikma, 

Türkiye - İsveç ticaret anlaşması protokolüne mer
but listeye ilâve edilecek kontenjan, 

Türk iye- isveç ticaret ve seyrisefaîn muahedesine 
müzeyyel anlaşmanın tasdikma, 

Türkiye ile Yunanistan arasmda akdedilen kliring 
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kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/104) 140:141 

20 — Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sa
yılı terfi kanununun 8 nci maddesinin tadiline 
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sayılı kanunun üçüncü maddesile 3537 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin son fıkrasının ilgası hak
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tayyare ve belediye resimlerile Darülaceze his- / 
sesinin mikdarma ve sureti istif asma dair kanun 
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kındaki 1076 sayılı kanunim 3,9 ve 17 nci mad
delerinin tadiline dair kanun lâyihası (1/191) 145:148 

anlaşmasına müzeyyel protokolün tasdikma, 
Mahpeyker, Türkân, Ali ve Hümeyranm Türkiyeye 

avdet etmelerine, 
Türk - Romen ticaret anlaşmasına müzeyyel an

laşmaya, 
Ordu mensublarmm evlenmelerine, 
Köy kanununun bazı maddelerini değiştiren kanu

nun birinci maddesinin değiştirilmesine ve mezkûr 
kanuna bazı hükümler ilâvesine, 

Diyanet işleri teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 
kanunda bazı değişiklik yapılmasına, 

Hariçten idhal edilecek kok kömürünün gümrük 
resminin tenziline dair icra Vekilleri Heyetince ve
rilen kararın tasdikma, 

Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhu
riyetleri ittihadı arasmda hudud hâdise ve ihtilâfla
rının sureti tedkik ve halline müteallik imza edilen 
mukaveleye bağlı 1 numaralı protokolde Çoruh vilâ
yetinin merkezi olarak gösterilen Rizenin, adı geçen 
vilâyetin halen merkezi olan Artvinte değiştirilmesine 
dair teati olunan notalarm; adı geçen mukavelenin 
cüzü mütemmimi olarak kabul ve tasdikma, 

Belediyeler kanununun 19 ncu maddesinin beşinci 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

— 100 — 



fıkrasının değiştirilmesine, 
tskân kanununun 12 nci maddesinin kısmen de-

ğiştirilmestne ve 17 ve 23 ncü maddelerine birer fıkra 
eklenmesine, 

Vakıf lar kanununun 82 nci maddesine bir fıkra ilâ* 
veâine, 

Zeytinciliğin ıslahı ve yabani zeytinlerin aşılanma
sı hakkındaki kanunun 14 ncü maddeöininn değiştiril
mesine, 

İskân kânununun baz maddelerinin değiştirilme
sine, 

Millî' piyango teşkiline, 
Posta, telgraf ve telefon idaresi teşkilât kanunu

na bağlı cedvellerinde değişiklik yapılması hakkında
ki kanuna bir madde eklenmesine, 

Kırtasiye işleri için verilen mütedavil sermayeden 
30 bin lirasının inşaat ve istimlâk işlerine sarfma 
mezuniyet veren kanuna bir madde eklenmesine, 

Kırtasiye stoku için bir buçuk milyon liralık mü
tedavil sermaye ittihazına dair kanuna bir madde ek
lenmesine, 

Mülga donanma cemiyeti tarafmdan çıkardan ik-
ramiyeli piyango tahvillerinin kaldırılmasına, 

Evlenme işlerinde kullanılan evraka, 

1 — İstanbul mebusu Ali Rana Tafhaltın, haricî 
ticaretimizde tatbik edilmekte olan usullerin tadiline 
dair ne düşünüldüğüne ve hayat pahalılığı hakkındaki 
tedkikierln ne zaman tatbik sahasına intikâl edece-

Muhtelif evrak 
1 — Kazanç vergisi kanununun 8 nci maddesini 

tadil eden 3258 sayılı kanunun 5 nci maddesinin 1 nci 
fıkrasının tefsirine dair Divanı muhasebat encümeni 
mazbatası (5/11) (jMaTiye ve Bütçe encümenlerine). 

Mazbatalar 
2 — Amasra dalgakıranının tamiri ve yeniden 

bir dalgakıran inşası için gelecek senelere sari taah-
hüdat terası hakkında kailim lâyihası ve Nafia ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/211) (Ruznameye) 

3 — Ankarada bir Dil ve Tarih - Coğrafya fakül
tesi kurulması hakkındaki 2795 sayılı kanunda bazı 
değişiklikler yapılmasına dair kanun lâyihası ve Ma
arif ve Btif£e encümenleri mazbataları (1/173) (Ruz
nameye) 

4 — Avukatlık kanununun muvâkkat birinci mad
desinin (B) bendinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/85) (Ruz
nameye) 

5 — Belediyelerce yapılacak istimlâk hakkındaki 
2497 sayılı kanuna bazı hükümler ilâvesine ve mez
kûr kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine 
dair kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası 
(l/24ft> (Ruznameye) 

6—Bttytlfc Millet Meclisi 1939 yılı nisan ayl he-

karîfdeniz kömür havzasından kömür alacak ge
milerin rüsumdan muafiyetine, 

Artkara MÖfctHk ve Havagazıve Atfâhtf Elektrik 
Türk Ananim şirketleri hisse senedlerile hak v^ Ve
cibelerinin. satın alınmasına dair mukavelenin tt&di-
kma ve bu şirketlerin muvakkat işletmelerile satm 
alma bedellerinin tesviye tarzma, 

Bursa re müttehid Elektrik Türk Anonimşirket
leri imtiyazlarile tesisatının ve Mersin Elektfik Tfiirk 
Anonim şirket ihsse senedlerinden br kısmmm satm 
alıttmasrtıa dair mukavelenamenin tasdiki v e bu mü
esseselerin İşletmeleri Hakkındaki kanun lâyiHaİAn 
kabul edildi 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yugoslavya Hükümeti 
arasında imzalanan afyon anlaşması ile iki taraf mu
rahhas heyetleri beyninde teati olunan mektubun tas-
dikma dair kanun lâyihasının birinci müzakeresi ya
pıldı 

Perşembe günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Cartitez Bursa Kütahya 

D. S. Konuk V. Uzgören 

ğîtte dair şifahî sual takriri Ticaret vekâletine, 
2 — İstanbul mebusu Ali Rana Tarhanm, beynel

milel vaziyet hakkında şifahî suali Hariciye vekâle
tine havale edilmiştir . 

sabi hakkında Meclîs hesabi arntm tgdkıtri eMümeni 
mazbatası (5/10) (Ruznameye) 

7 — Devlet denizyolları işletme umum müdürlüğü 
ihtiyacı için yeni gemiler inşası ve sair vesait, teç
hizat, malzeme, alât ve edevat mubayaası hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/213) 
(Ruznameye) 

8 — Hatay halkının askerlik işlerine, Hatayda 
vilâyet kurulmasına, Hatay vilâyetinde adlî kanunla
rın tatbik şekline ve ilâmların infaz tarzına ve İsken
derun îimanınm bütün tesisat ve vesaiti ile birlikte 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğüne devrine 
dair kanun lâyihaları ve Muvakkat encümen mazba
taları (1/206) (Ruznameye) 

İngiliz kredisinden Havayolları umum müdürlüğü 
için tefrik edilen 360 OOÖO liranın sureti istimali 
hâkkmda kanun lâyihası ve* Öfft̂ e encü"menı'mazbatası 

10 — Köylerde açılan eğitmen kürslârmm vê $o*y 
öğretmen okullarının idaresi hakkında kantin lâyihası 
ve Maarif, Ziraat, Dahiliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/145) (Ruznameye) 

11 — Nüfus deneme yazım kanunu lâyihası ve 
Dahiliye ve Adliye encüıtfenTe'ri mazbaWâ'n' <I/65) 
(Ruznameye) 

9 _ SUALLER 

3 — HAVALE EDİLEN EVRAK 
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12 — Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Adliye 

vekâletine bağlanması hakkmda kanun lâyihası ve 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/209) 
(Ruznameye) 

13 — Trabzon mebusu Sırrı Dayın, Divanı muha
sebatın üç aylık raorları üzerinde ittihaz edilmekte 
olan kararların meriyet ve şümulünün tayini hakkında 
takriri ve Teşkilâtı esasiye encümeni] mazbatası (4/6) 
(Ruznameye) 

14 — Tunceli vilâyetinin idaresi hakkındaki 2884 
sayılı kanun hükmünün uzatılmasına dair kanun lâ

yihası ve Dahiliye ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/198) (Ruznameye) 

15 — Türk ceza kanununun 494 ncü maddesinin 
değiştirilmesi hakkmda kanun lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/179) (Ruznameye) 

16 — 3450 sayılı kanun hükümlerinin vergiden 
müstesna tutulan arazi ve arsalar hakkmda da tatbi-
kına dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/133) (Ruznameye) 

17 — Sümerbank sermayesine 58 000 000 lira ilâ
vesine dair kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/125) (Ruznameye) 

>>«« 

BÎBÎNCİ CELSE 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Şemsettin G-ünaltay 
KÂTÎBLER : Cavid Oral (Niğde), Kemal Ünal (İsparta) 

^ • » i 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

4 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMÎYEYE MARUZATI 

1 — Vakıflar memurları ev kooperatifine Va
kıf paralar idaresinden yapılacak ikraz hakkın
daki kanun lâyihasının geri verilmesine dair Baş
vekalet tezkeresi. 

BAŞKAN — Bir tezkere var : 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
29 - V - 1939 tarih ve 2/2830 sayılı tezkere

mizle sunulan Vakıflar memurları ev koopera

tifine Vakıf paralar idaresinden yapılacak ik
raz hakkındaki kanun lâyihasının yeniden ted-
;kik edilmek üzere geri alınması, Vakıflar umum 
müdürlüğünün 28 - VI -1939 tarih ve 45676/165 
sayılı tezkeresile istenilmektedir. 

Adı geçen kanun lâyihasmm iadesine yüksek 
müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
Dr. Refik Saydam 

BAŞKAN — Usulen iade ediyoruz. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Çankırı mebusu Hüseyin Cahid Yalçının 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kalet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye en
cümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/103) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı yüksek reyinize ar-

zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

2 — Çoruh mebusu Asım Usun teşriî masuni
yetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerin-

[1] 166 sayüı busmayazt zabtın sonundadır. 

den mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/58) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı yüksek reyinize ar-

zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

3 — İstanbul mebusu General Befet Belenin 
teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkereci ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye en
cümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/9) [2] 

(Mazbata okundu) 

[1] 167 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 168 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

- m-
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33AŞKAN — Mazbatayı yüksek reyinize ar-

zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

4 — Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle
rinden mw*ekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/97, 101) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatay ryükse kreyinize ar-

zediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

5 — Vrfa mebusu Ali Saib Ursavaşın teşriî 
Masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümen
lerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/70) [2] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul buyuranlar... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
S — JJrfa mebusu Şeref JJluğun teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenle
rinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
(3/120) [3] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul buyuranlar... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
ölüm cezaları hakkmda Adliye encümeni 

mazbatası vardır, okutuyorum. 
7 — Akşehirin Böğrüdelik köyü nüfusunda 

kayidli Kürd Hasanoğlu Remzi Uzunun ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezke
resi ve Adliye encümeni mazbatası (3/111) [4] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul buyuranlar... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
8 — Burdurun Susuz köyünden Dobrıcalı 

oğullarından Mustafaoğlu Nuri Denizin ölüm ce
zasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkere
si ve Adliye encümeni mazbatası (3/117) [5] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul buyuranlar... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
9 — Burhaniyenin Hacıahmed mahallesin

den Elmasoğlu Ragıb Seçerin ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/118) [6] 

[1] 169 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 170 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 171 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[4] 178 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[5] 179 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[6] 180 sayılı basmay<m zabtın somundadır. 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul buyuranlar... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
10 — Çatalcanın Gökçeli köyünden Mustafa

oğlu Ali Ûrkmerin ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/112) [1] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul edenler . . . 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
11 — Sungurlunun Şingiller köyünden Nuri-

oğlu Bayram Kalelinin ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/119) [2] 

(Mazbata okundu) 
BAŞKAN — Mazbatayı kabul buyuranlar... 

Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
12 — Posta, telgraf ve telefon umum mü

dürlüğü 1939 malî yılı bütçe kanununa ek ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/197) [3] 

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

Posta, telgraf ve telefon umum müdülüğü 1939 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak

kmda kanun 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü bütçesinin ilişik (1) 
numaralı cedvelde gösterilen tertiblerine 
1 435 596 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

[1] NUMARALI CEDVEL 
P. Lira 
1 Memurlar maaşı 1 163 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
3 Daimî müstahdemler 1 800 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
5 Muvakkat tazminat 22 796 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 3 000 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
7 Merkez levazımı 1 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
8 Merkez müteferrikası 500 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 
9 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 10 200 

BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

[1] 181 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 182 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[3] 152 sayıU basmayazı zabtın sonundadır, 
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E. Lira 

5 000 10 Vilâyet levazımı 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

11 Vilâyetler müteferrikası 1 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

12 icar bedeli, defatir ve matbu 
evrak ve melbusat 101 800 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

13 Daimî memuriyet harcırahı 50 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

18 Pul aidatı beyiyesi ve reddiyat 5 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

20 Bendiye ve havale, taahhtidlü 
veya kıymetli mektub ve paket 
tazminatı 10 000 
»Af&AN — Kabul edilmiştir. 

23 Nakil vasıtaları masrafı 52 500 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

32 3335 sayılı kanun mucibince ve
rilecek tedavi, yol ve sair mas
rafları 2 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 
BAŞKÎAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-

diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADBE 2 — 1939 malî yılı Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü bütçesinin ilişik (2) 
numaralı cedvelde gösterilen ve yeniden açılan 
fasıllarına 89 4G4 lira fevkalade tahsisat konul
muştur. 

f2f] NUMARALI CEDVEL 
P. Lira 
A 
4İ -Murakıblerin devir harcırahı 30 000 

BAgKAN — Kabul edilmiştir. 
B 
41 Kurs masarifi umumiyesi 59 404 

[Maktuan verilecek yevmiye ve 
yol paralarile bilûmum ücret ve 
masraflar dahildir] 
BAŞKAM — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum: 

İfladdeyi kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr umum müdürlüğün 
1939 malî yılı varidat bütçesinde yeniden açılan 
ve ilişik (&) numaralı cedvelde gösterilen 7 ve 8 
noi fasıllara ceman 1 525 000 lira tahmin edilen 
varidat konulmuştur. 

Errta&c: 

F. 

Ü : İ 
[3] NUMARALI CEDVEL 

Varidatın nevi Lira 

7 Adlî tebligat icrası için yapı
lacak teşkilât masrafları kar
şılığı olarak umumî muvazene
den yardim 500 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

8 3560 sayüı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince tahsil edile
cek ücretler 1 025 000 
BAŞKAN — Kabul edilmiştir. 

(Madde 3 tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi reyiniz© arzediyorum: 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Mezkûr umum müdürlüğün 
1939 malî yılı bütçe kanununun 3 ncü maddesi
ne bağlı (0) işaretli cedvele bu kanana bağlı 
(4) numaralı cedveldeki kadrolar ve 4 ncü 
maddesine bağlı (D) işaretli cedvele de Öu ka
nuna bağlı (5) numaralı cedveldeki müstahdeni-
lerle nakil vasıtaları eklenmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Maddeyi cedvelle beraber reyinize arzediyo
rum: Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ced
velle beraber kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 30-IX -1989 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum: 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ma&de kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Münakalât ve Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum: 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

13 — İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yı
lına aid bilançonun gönderildiğine dair Başvekâ
let tezkeresile İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğinne aid mutabakat bey<mnam&-
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası De 
Divani muhasebat encümeni mazbatan (3/61, 88, 
1/58) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi halflcmda 
mütalea var mı?. Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyoru. Kabul buyuranlar... EtfiieyMer... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 188 saytk basmayuzı zubtin sû-mMdadır. 
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İnhisarlar umum müdürlüğünün 1935 malî yılı 

hesabı katği kanunu 
MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü-

nün 1935 malî jûı umum masarifi ilişik (A) ced-
velinde gösterildiği üzere 8 246 842 lira 75 ku-
ruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 -— İnhisarlar umum müdürlüğü
nün193ö malî yılı varidatı ilişik (B) cedvelin-
da gösterildiği üzere 43 846 161 lira 16 kuruş
tur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler,.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 3.— Nâzım fasla aid olub (A) ced-
velinde ayrı bir sütunda gösterilen 259 501 lira 
33 kuruşluk tahsisat bakiyesi 1936 yılma dev
redilmiştir» 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler-.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 4—Bu idarenin 1935 malî yılı için
de. santotamayan ve <A) cedveîinde ayrı bir 
sütunda gösterilen 99 560 lira 45 kuruşluk tah-
sasat bakiyesi imha olunmuştur. 

BAŞKAN— Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Umumî müdürlüğün ilişik (C) 
cedveîinde gösterilen 1935 bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
teberdif. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler... K a M etKîmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunu icraya Gümrük ve 
inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ,.. Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini acık reye ar-
sediyürum. 

14 — Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine 
w m&rcüeriwe> ve vergi ihbarnamelerinin tebliğ 
surstîm® dair hanım lâyihası ve Muvakkat encü-
m^ mazbatam (1/18Î) [1] 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Kabul buyuranlar... 
IHaneyenler ... MSistacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Buyurun, Refik İnce. 

[I?]! $53 joa/ıît bmmaym* saptın sonunda<hr. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, Ma
liye vekâletinin muhtelif kanunlarla muhtelif 
müddet ve usullere tâbi olan ahkâmı birleştire
rek bize bütün Devlet verigilerine taallûk eden 
mesailde bir ölçüde kullanılmasmı temin için ge
tirmiş olduğu bu lâyihayı, gerek usuldeki vah
deti temin babından, gerek kolaylık noktasından 
ve gerek şimdiye kadar maliyecilerin beslemekte 
oldukları zihniyetin yeni bir safhasını göstermek 
bakımından çok sayam takdir gördüm; Kendi. 
hesabıma bu kanunun ihtiva ettiği güzel ruh 
tatbik olunduğu gün, memurlar bu kanunun ken
dilerine telkin ettiği şerait dahilinde vazifelerim 
gördüğü gün, artık mükellefle maliye arasında
ki ihtilâflar ve bu Muaflardan doğan soğukluk
lar kalkmış olacaktır. Hakikaten halkçılık ve 
halka doğru, halk için olan idare tarzma en gü
zel bir misal teşkil edecektir. 

Lâyihanın içerisinde, okunduğu zaman görü
len, çok yeni zihniyetler vardır. Mücerred itiraz 
etmedin diye hakkı sabit bir vatandaşın hakkını 
artık reddetmek vaziyetinde bulunulmayacaktır. 
Hatta itiraz müddeti geçmiş olsa da kendilerinin 
yapmış olduğa bir fijü hareket üzerine borç yı
ğıldı şeklinde bir vaziyet dahi artık olmayacak
tır. Bu bakımdan, vatandaşın hukukuna hürmeti 
telkin eden bir kanun olmak bakımından ve Ma
liye vekâletinden beklediğimiz yeni ruhu tecellî 
ettirmek bakmamdan bu kanunu hürmetle ve 
muvaffakiyetle karşılar ve Hükümete sureti 
mahsusada teşekkürlerimi sunarım. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMtRAĞ (Srvas) 
— Muhterem arkadaşlar, dünkü ruznamemizde 
dahil olup memlekette hemen her ferdi alâka
dar eden bu kanun hakkmda biraz tedkik yar 
pabilmek için bu güne talikini bendeniz rica et
miştim. Bu ricam, Heyeti Celile tarafından lüt
fen kabul edilmek suretile biraz tedkik imkânı 
bahşedildi. Bundan dolayı Heyeti Ceüleye min* 
net ve tazim hislerimi arzetmek isterim. Dün 
Hatay komisyonunda meşgul olduğumdan an
cak bu gün biraz tedkik fırsata buldum. Bu iti
barla maalesef çok dar zamana inhinsar eden 
tedkikatım neticesinde gördüğüm şeyler fanlar
dır : 

Muhterem arkadaşlar, bu kanunun mevzuuna 
büyük nisbette dahil olmuş bir arkadaşınız sı* 
£atıyla ve biraz da salâhiyetle bu kanunu tedi 
kik ettiğim zaman gördüm ki - Refik İnce arka
daşımızın söyledikleri gibi - bu kanun, hakika
ten mükemmel ve tam manasile mükemmel, es
kisine nazaran bir çok hususatta halkın hukuku 
nazarı dikkate almarak yapılmış bir kanundur. 
Hükümeti bu husustan dolayı ben de tebrik ede
rim. Yalnız bir cihette gördüğüm bir şey var. 
O da maliyecilik zihniyetinin bir parça hâkim 
kılınmak istenmesidir. Fakat Muhtelit eaacü-
men, bilhassa şükranla kaydederim ki, onun önü
ne hemen neni en her sahada-geçmiş ve bu ka-
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nunu arzettiğım gibi şayanı şükran bir kanun 
haline kovmuştur. Ben bir nokta hususunda ma
ruzatta bulunacağım. Gerek Temyiz komisyon
larının, gerek itiraz komisyonlarının, 2395 nu
maralı kanunda olduğu gibi, reisleri Adliyeden 
müntehab, sıfatı hâkimiyeti haiz zevattan olması 
mutlak iken bu yeni şekilde bu mutlakıyeti or
tadan kaldırmış oluyoruz. Halbuki bu iş tam 
manasile bir hak işidir, bir hüküm ve adalet işi
dir. Adaleti tecelli ettirmek için teşekkül eden 
Temyiz ve İtiraz komisyon reislerinin mutlaka 
adaleti tahakkuk ettirebilmek için muhakkak sı
fatı hakimiyeti haiz adliyeci olması birinci şart
tır ve mazide bu esas mevcud idi ve pek çok 
faideleri de görülmüştü. Halbuki şimdi bu ka
nunda deniyor ki, Temyiz ve İtiraz komisyonla
rı reis ve azaları Maliyenin, Dahiliyenin, İkti
sadın ve diğer vekâletin gösterecekleri namzed-
ler arasmdan seçilir. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Adliyenin de vardır. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (De
vamla) — Evet vardır. Fakat reisler bendenizce 
münhasıran Adliyenin göstereceği namzedler 
meyanmdan intihab edilmelidir. Komisyon reis
lerinin Adliyeden seçilmesi muhakkak adalet 
noktai nazarından lüzumlu olan bir iştir. Bu 
arzettiğim cihet zaten 2395 numaralı kanunla 
temin edilmişti. Bu esası neye değiştiriyoruz 
anlayamadım. Eski kadro ve maaşla adliyeciler 
buraya gelmeyebilirdi. Fakat şimdi buraya ko
nan kadro ve maaşlarla en yüksek, en kıymet
tar ve en salâhiyettar adamları bu mevkilere ge-
tirib onlardan istifade etmek imkânı vardır. 

İkinci bir noktai nazarım da; İtiraz komis
yonlarına bir İsrar hakkı verilmiştir. Bu hak 
filvaki adaletin tecelli etmesi noktai nazarından 
yerindedir. Çünkü temyiz komisyonları da ha
ta edebilirler. Binaenaleyh bu itiraz hakkı 
verilerek işi bir daha tedkik ettirmek yerin
de olur. Kanun tedkik buyurulduğu zaman 
görülür ki; İtiraz komisyonları iki safhaya ay-
nlryor. Birisi doğrudan doğruya muvazzaf ko
misyonlardır, diğeri de mahallin en büyük mül
kiye memurlarının riyasetinde toplananlardır. 
Birincisi hakikaten yerindedir. Çünkü reis ve 
azaları itibarile Temyiz komisyonlarının sıfat 
ve salâhiyetini haiz olan zevat tarafından idare 
ediliyor. Yani şunu arzetmek istiyorum ki, o 
birinin hata ettiği gibi diğeri de hata edebilir. 
Onun için muvazzaf heyetlerin İsrar kararları
nın Temyiz heyeti umumiyesine gitmesi yerinde 
olur. Vilâyetlerde nihayet ticaret odasından, 
belediyeden intihab edilecek azanın vereceği ka
rarları bu salahiyetli makamın bozması yerinde
dir. Bu suretle işler zannediyorum ki biraz da
ha kolayca hallolunur. Fakat öyle tahmin edi
yorum ki bu mercilere İsrar hakkı verilirse %80, 
90 i İsrar edecektir. Binaenaleyh bu şekilde he
yeti umumiyeden geçmeyi istilzam eden işler ço

ğalacaktır. Bu noktai nazarımda o kadar mu
sir değilim. Eğer bir mahzur yoksa bu şekilde 
de devam edebilir. Bu husustaki kararlar için 
Şûrayi devletin tedkiki gibi bir tedkik mercii 
daha vardır. O itibarladır ki böyle muvazzaf 
komisyonların haricindeki komisyonların vere
cekleri karara karşı temyiz karannm katği ol
ması bence işin azaltılması noktasından faydalı 
olur kanaatindeyim. Maamafih, evvelce de ar
zettiğim gibi, bu fikrimde musir değilim. 

Diğer ufak tefek şeylere aid olan noktai na
zarlarımı maddeleri geldiği zaman arzedeceğim. 
Benim noktai nazarım muhakkak ki gerek Tem
yiz komisyonları birinci reis ve reislerinin ve 
gerek İtiraz komisyonları reislerinin Adliye ve
kâletinden namzed gösterilecek zevat arasından 
intihabı fevkalâde lâzım olan bir şeydir. Bunu 
söylemeyi kendime bir vazifei vicdaniye adde
derim. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bendeniz de 
bana takaddüm eden arkadaşların fikir ve ka
naatlerine tamamile iştirak ederim. Maliye ve
kâletimiz vergi kanuniarmm tatbikmda tesadüf 
edilen müşkülâta parmağını basmış ve bu zorluk
lan izale edecek meşkûr mesai sarfetmekte oldu
ğunu bu kanunla göstermiştir. 

Bir defa halkımızın büyük bir ekseriyetini 
alâkadar eden vasıtasız vergileri bir araya top
lamak hattâ hükümlerini, maddelerini ihtiva 
etmese dahi başlıbaşma büyük bir faide teşkil 
eder. Çünkü bu sayede gerek mükelleflerin ve 
gerek alâkalı memurların tereddüd edecekleri 
noktalarda müracaatlarını teshil ettiği gibi ayni 
zamanda mütenazır hükümlerde vahdeti de te
min ettiğinden faidesi zahirdir. Halbuki bu ka
nunun bir cüzünü, bir f asimi teşkil eden şu lâ
yihada yalnız hükümleri toplamakla iktifa edil
memiş, bir çok esaslı ıslahat ta ilâve edilmek 
suretile mükemmel bir kanun vücude getirilmiş
tir. Binaenaleyh Maliye vekâletine teşekkür 
ederim. Şüphesiz Muhtelit encümen de bu hu
susta çok kıymetli mesailerini buna zammetmiş-
tir. Kendilerini de teşekküre lâyık görürüm. 
Bu kanunun en mühim faydası ve en mühim 
hükmü tebligat işidir. Şimdiye kadar tebligat işi 
kanunlarınızda ya sükûtla geçilmekte veyahud 
hukuk muhakemeleri usulü kanununa atfetmek
le iktifa edilmekteydi. Halbuki, bu, mükellefler 
ve memurlar arasmda bir çok ihtilâfların tahad-
düsüne imkân veren ve doğru olmıyan bir vazi
yet idi. Çünkü hukuk muhakemeleri usulü ka
nunundaki bütün hükümleri vergi hususiyetleri
ne intibak ettirmek her memurun kârı değildir. 
Tebligat ise bütün teakub edecek muamelâtın 
istinad edeceği esas ve mesneddir. Bunda lâ
zım olduğu kadar titiz davranmak zaruretinde-
yiz. Bu noktaya temas etmişken, şimdi muhte
rem encümenden veya Hükümetten bir sual sor
mak isterim. Eğer memur tebligatı yolunda yap
maz da vatandaşın büyük küçük bir zarar gör 
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mesine sebeb olursa bunun hükmü ne olacaktır? 
Kanunda buna dair bir müeyyide konmamıştır. 
Kanunda görüyoruz ki efradı askeriyeye veya 
hapisanede bulunanlara tebligat yapılacağı va
kit en yakm âmirine yahud müdürüne tebliğle 
iktifa edilmektedir. Eğer bunlar mübelleğün-
leyhe bunu tebliğ etmezlerse tevellüd edecek za
rarlardan dolayı mükellefe, onlarm âmirlerine 
müracaat imkânmı bahşediyor. Buna dair sarih 
hükümler vardır. Bir maliye memuru, usulünde 
yapılmamış bir tebligat üzerine tahakkuk mua
melesini ikmal ederek tahsile geçer ve bundan 
dolayı vatandaş zarara uğrarsa memurun vazi
yeti ne olacaktır, tazmin ile mükellef olmıyacak 
mıdır? Zannederim ki bunun için bir müevyide 
vazetmek lâzımdır. Sonra mercilerin tevhidinde-
ki fayda meydandadır. Onu söylemek zaiddir. 
Müddetlerin tevhidindeki istifade dahi çok bü
yüktür. Çünkü çok zaman vatandaşların kıya-
sen müddet hesab ederek hata yaptıkları daima 
vaMdir, şimdi bunlara imkân kalmıyacaktır. 
Sonra kanunun istihdaf ve temin ettiği gayelerin 
en mühimlerinden biri de itiraz ve temviz usulle
rinin tanzim edilmesi ve daha kolaylıkla ve ivi 
şekilde islenmesi ve kurulacak komisyonlarda 
ahzi mevki eden, vazife alan zevatın yüksek 
mertebelere kadar irtika eden, tercübeli, ehlivet 
ve kifayet erbabından olmasıdır ki bu suretle 
kazaî salâhivetle mücehhez olan heyetler halkm 
tam manasile emniyet ve itimadma mazhar ola
bilmeleri için bir şartı esasidir. Versri mükellef
leri için bu teminat çok lâzımdır. Çünkü bu te
minatla kendisinden hilafı kanun ve haksız 
bir vergi almamıyacağmı bilen bir vatan
daş, o mükellefiyeti seve seve ifa etmek
ten büyük bir zevk duyar. Bunları temin 
edecek bu gibi mevzuat koymak herhalde çok 
yerindedir. Bu noktaya temas etmişken encü
menden bir şey sormak istiyorum. Anlaşılıyor 
ki, muvazzaf itiraz komisyonları ile temyiz ko
misyonlarındaki arkadaşları meslek erbabın
dan, mesleğe bağlı yüksek şahsiyetlerden inti-
hab etmek ve bunları daima vazifeleri başmda 
bulundurmak istihdaf edilmektedir. Meselâ iti
raz komisyonu azasma 70 lira gibi 5 nci derece
den bir maaş verilmektedir ki pek yerindedir. 
Şimdi bunlara ticaret odalarının ve belediye
lerin namzed göstermesine lüzum ve mahal var 
mıdır? Bu, evvelce komisyonların müntehab 
olarak kuruldukları zaman, mal memurunun 
karşısında halkı himaye zaruretile konmuş bir 
hüküm idi. Şimdi bunlarm göstereceği zevat 
kendilerinden beklediğimiz vazifeyi yapabilecek 
midir? Bunlarm ehliyet sahibi olmamaları mel- -
huz değil midir? Halkm, tam manasile hâkim 
sıfat ve salâhiyetini ihraz etmiş bu heyetlere 
karşı itimad etmeleri, mutmain olmaları gerek 
değil midir? Anm için bu zevatm seçilmeleri 
hakkını doğrudan doğruya Hükümetimize ver-
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mek daha muvafıktır. Bunlar hakkında maîtf-
mat lütfetmelerini rica ediyorum. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Bu lâyihanın 
müzakeresi için yüksek heyetinizin kararile Mu
vakkat encümene Adliye encümeninden intihab 
edilen beş arkadaş arasmda ben de vardım. 
Tabiî muhterem arkadaşlarımızın gerek istizah 
etmek istedikleri, gerek tenkid ettikleri nokta
ya encümen cevab verebilir. Yalnız bence ehem
miyetli görülen nokta; Abdurrahman Naci ar
kadaşımız meri kanunlarda, tedkikı itiraz ko-
misyonlarile Temyiz komisyonu reislerinin Ad
liye vekâleti tarafmdan gösterilen nemzedler ara
sından tayin edileceği hakkmda hüküm mevcud 
iken, bu usulün bu lâyiha ile kaldırılmış oldu
ğunun doğru olmadığını söylediler, Adliye en
cümeni namma iştirak edenler arasında oldu
ğum için bu lâyiha ile yapılan değişikliğin se-
beblerini huzuru alinizde arzetmek istiyorum. 

Lâyiha hakkmda söz söyliyen arkadaşları
mız, bu lâyihanm kiymetini hakikaten takdir 
buyurarak, Maliye vekâletine ve Hükümete te
şekkürde bulundular. Biz Muvakkat encümen 
de cidden bu hisle lâyihayı karşıladık, iyi bir 
çalışma neticesi güzel esaslar düşünülerek, ererek 
halkın hukuku, gerek Hazinenin hukuku müsavi 
şerait dairesinde nazara almmak şartile bir ta
kım hükümler tesbit edidiğini bu lâyihada gör
dük. Bundan evvelki kanunlarda, Tekdiki iti
raz komisyonlarile Temyiz komisyonu reisleri
nin Adliye vekâleti tarafmdan gösterilen nam-
zedler arasından ayrılmasına, o lâyihaların- mü
zakeresi sırasında, ben şahsan çok hararetli ta
raftar idim. Açıkça söyliyeyim ki, bina ve ara
zi vergisi hususî idarelere devredildiği zaman 
yapılan bir kanunla reisin mutlak Adliye nam-
zedleri tarafından tayin edilmesi mecburiyetini 
Dahiliye encümeni kaldırmıştı. Ben buna aleyh
tar bulundum ve Galib Pekel arkadaşla da bu 
hususta münakaşa etmiştik. Lâkin bu lâyiha
nm müzakeresi sırasında, tatbikatta görülen 
vaziyet hakkmda, Maliye vekilinin ve gelen Ma
liye müdiranmm verdikleri izahat üzerine hâsıl 
ettiğimiz kanaat, encümen azasmı ittifakla; bu 
gün Adliyeden gösterilecek namzedler arasın
dan reislerin tayin edilmesi hususunda ısrar 
edilmemesinin muvafık olacağı neticesine var
dırdı. Takdir buyurursunuz ki, kanunlarda mev
cud hükümlerin sonradan başka bir kanunla 
değiştirilmesi hep bir ihtiyacm gösterdiği lüzum 
üzerinedir. Bu ihtiyaçlar da, bilhassa tatbik 
mevkiinde olanlar için, hakikatin ifadesi ve re
alite diye çok mevzu bahsolan bir tabirle ifade 
edilen haller üzerine binayi fikretmek veya ona 
göre düşünmek lâzımgeliyor. Adliye vekâletinin 

göstereceği namzedlerin hâkim olması ve bu komis
yonlar, alâkalıları diledikleri takdirde dinler
ken, şifahî izahat almak ve bir nevi duruşma 

I yapmak gibi vazifeler ifa ettikleri için, bir mes-
1 leki mahsus olarak bu şekilde idareyi bilen hâ-
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kimlerin reislik mevkiinde bulunmalarında fay
da mülâhaza edilmişti. Fakat görüyoruz ki, bu 
lâyihada, vergi meselelerinde bir mütehassıs sı
nıfının yetiştirilmesini Maliye vekâleti arzu et
mektedir. Bu maksadla kadroda görüleceği üze
re genç elemanlar raportör olarak bu komisyon
ların nezdinde bulunacaklardır. Bunlarm evsa
fı, ilmî müktesebatı, lâyihaya ayrıca dercedil-
miştir. Bu mesleke genç elemanların raportör
lükten başlayarak azalığa, reisliğe terakki etme
leri ve burada ihtisas ve mümarese peyda etme
leri esasmm bu maksad için göz önünde tutuldu
ğu bize izah edilmiştir. 

Hâkimler arasından gösterilecek namzedler, 
ekseriya Adliye kadrosundan çıkarılmaları pek 
arzu edilmeyen hâkimlerdir. Bu sebeble hususî 
istimzaçlar vaki oluyor. Bunlar arasmda ka
bul edenler ender değilse bile nâdir olarak gös
terilebilir. Binaenaleyh, bu kanunî lüzumu ye
rine getirmek için evvelce hâkimlik edib de son
radan serbest mesleke girenlerin hâkimlik sayıl
mak lâzrmgelen müddetler hesab edilerek ve de
recesi ona göre tesbit edilerek bu yere geçmek 
imkânları nazarı itibare almrb bu kabîl namzed
ler göstermektedir. Bu namzedler arasmda ta
yin edilenlerin ekserisinin bilâhare isin çoklu
ğundan ve agrrlrhmian dolayı ayrıldıkları da 
görülmüştür. Böyle mutlaka reisin ve azalana 
Adliye vekâletinin göstereceği namzedler ara
sından intihabını ifade eden bir hüküm yerine, 
reis ve aza olabileceklerin 34 ve 35 nci madde
lerde vasrf ve şartları tes'bit edildi. Tedkiki iti
raz komisyonu reislerile Temyiz komisyonu reis 
ve azâlarmm Adliye, firtısad, Ticaret ve bina ve 
arazi vergileri hakkmdaki islerde ve Dahili ve 
vekâletinin göstereceği namzedler arasından îc-
ra Vekilleri Heyetince seçilecek zevattan tayin 
edilmesi esası kabul olunmuştur. 

Binaenaleyh Adliye vekâletinden gösterile
cek namzedler meyanmdau bu reis ve azâlıkla-
ra tayini hakkında bir kayid konması, arzettiğim 
gihi, tatbikatta görülen haller ve mesele iyice 
düşünülürse bundan sonra tatbik mevkiinde de 
bir takım güçlükler ihdas edileceği için lâyiha
da yazrlr vasrf ve şeraiti haiz ve esas itibarile 
meslek ittihaz edilecek bir yol açilacağı dolayı-
sile bu gösterilen kadro cedvelindeki maaşlara 
istinaden malî kanunlar üzerinde hakikaten ih
tisas sahibi zevatı yetiştirmeğe ve bulmağa bir 
yol açrlacaktrr. Onun için bu nokta üzerinde 
ısrar buyurülmaması ve Muvakkat encümence 
Maiiye vekâleti ile mutabakatı efkârı neticesin
de hazırlanan bu şekli huzuru âlinizde teyid edi
yorum, encümen de bunu kabul etmiştir. Zanne
diyorum1 ki iranu reddedecek esaslı bir sebeb de 
dermeyan edilemez. 

BAŞKAN — ^Evvelki lâyihaya rey vermiyen 
varsa?lütfen reylerini versinler, Rey toplama 
nuıajaelesi bitmiştir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar; benim söyliyeceğim noktai nazarı 
Salâh Yargı arkadaşımız sözlerile izah ettikleri 
için çok söylemiyeceğim. Ben yalnız temyiz ko
misyonları hakkmdaki eski noktai nazarımı kı
saca arzetmek isterim. 

Arkadaşlar; gerek temyiz komisyonları ge
rek itiraz komisyonları doğrudan doğruya bi
rer idarî mahkemedir. Devlet şûrası nasıl bir 
idarî mahkeme ise bunlar da tıpkı onlar gibi 
idarî birer mahkemedir. îdarî mahkemeleri teş
kil ederken bunlara getireceğimiz reis ve azala
rın daima idarede yetişmiş adamlar olması lâ
zımdır. Çünkü idare işlerinde onlar ihtisas sahi
bidirler. Adliyeci arkadaşlarımız gayet tabiî 
olarak efradm hukuku ve ceza işlerinde bihakkm 
mütehassıstırlar. Hiç bir idareci onların bu hu
sustaki ihtisaslarma varmak imkânını bulama
mıştır. Ayni şekilde adliyeci arkadaşlar da ida
re işlerinde idareciler kadar ihtisas sahibi ola
mamışlardır. Sırf bu bakımdandır ki temyiz 
ve itiraz komisyonları da idarî mahke
me olduğu için idareci zevattan teşkil olunmak 
lâzımdır. Bu suretle teşekkül eden komisyonlar 
idare işlerini daha kolaylıkla kavrarlar ve daha 
isabetli kararlara vâsıl olurlar. Fakat bununla 
demek istemiyorum ki, bunlar içinde adliyeci 
arkadaşlar bulunmasın. Onlar da bu komisyon
lar içinde aza olarak bulunsunlar. Bu itibarla
dır ki bu gelen lâyihadaki şeklin en isabetli şe
kil olduğunu görürüm. Bunu arzetmek istedim. 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaşlar; Hüsnü Kitabcı arkadaşımın işaret 
ettiği, bir memurun ihmal ve teseyyübünden do
layı bir vatandaşınım mutazarrır olduğunu hu
zuru âlinizde arzetmek için çıktım. Efendim, 
dairei intihabiyemde Dinar kazasında bir fab
rika vardır. Su ile müteharriktir. Malûmu ih
sanınız bu fabrika teşviki sanayi kanunu muci
bince vergiden muaftır. Yalnız kanuna göre 
her sene beyanname vermekle mükelleftir. Bu 
zatin muamelâtı, defterleri muntazamdır, tica
ret odasından, noterlikten musaddak beyanna
mesini her sene muntazaman vermiştir. Dinar 
maliyesi beyanname vermedin diye bu zatin ev
velâ 30 küsur bin liraya mahkûm etti. Tabiî 
defterlerini gösterdi. Defterleri musaddaktı. 
Ben verdim de siz kaydi tutmamışsınız dedi. Tah
kikat yapıldı. Hakikaten Dinar maliyesinde 
kayid tutulmadığı tahakkuk etti. Ora maliyesi 
bu paranın almmamasma karar verdi. Maliye 
bunu tuttu tekrar 18 000 liraya mahkûm etti. Ta
biî kanun mucibince Şûraya gidildi. Bu parayı 
vermek mecburiyetinde olduğu için Şûraya de
pozito etti. 4 - 5 sene bu vatandaş uğraştı. Ni
hayet Şûra aleyhine karar verdi. Fakat Şûra
nın heyeti umumiyesinde, daha 3 - 5 gün evvel, 
dava hallolundu. Maliyenin haksızlığına ve 18 
bin liranın iadesine karar verildi. Muhterem ar
kadaşlarım, şimdi Dinar maliyesi, teseyyüb ve 
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ihmâlden, kayid tutmamasından bir vatandaş beş 
sene mutazarrır olmasına badi olmuştur. Bina
enaleyh ben de Hüsnü Kitabcı arkadaşım gibi 
memurun ihmal ve teseyyübünden dolayı vatan
daşların mutazarrır olmamasını temin için bu 
kanuna bir hüküm ilâvesini rica ediyorum. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Siavs) 
— Muhterem arkadaşlar, gerek Salâh Yargı, ge
rek Galib Pekel arkadaşımız zannediyorum ki, 
tamamen benimle hemfikir olduklarını ifade et
tiler. Salâh Yargı arkadaşımız, biz zaten bun
dan evvelki kanun vazedilirken tamamen Ab
durrahman Nacinin fikrinde idik, muhakkak hak 
ve hakikati meydana çıkaracak bir sıfatı hükr 
miyeyi haiz olmaları kanaatinde idik, dediler ve 
buna mukabil şimdi de dediler, ki, bu işin haki
kat cebhesi bu olmakla beraber tatbikatta gör 
rülen bazı hususat bu kanaatimizi tebdile vesile 
oldu. Muhterem arkadaşlar, tatbikatta hadis 
olan müşkülât ve vaziyetler şimdiye kadar Ad
liye vekâletinin bu işi tali bir mesele addetmesi 
ve buranm kadrosunun yüksek adliye memur
larını alâkadar etmeyecek kadar küçük olması 
idi. Bu gün ise ikinci derece, 125 lira alan reis 
ve 100 liralık azalıklar vardır. Bu makamlar, 
Mahkemei temyizin reisi sanisine ve Mahkemei 
temyizin azalıklanna muadildir. Adliye vekâ
leti bu iş için genç, dinç kıymetli elemanlar bu
lur ve gönderir. Vaktile yaptığı iddia olunduğu 
gibi mütekaidlerden ve kendisinden istifade edi
lemeyeceklerden seçmez. Binaenaleyh azaların 
Adliyeden olması tamamen yerindedir. Ben bu 
işin içinde çok bulundum. Bu işin dışmda bulun
muş bir adam sıfatile ve nazarî olarak söylemi
yorum. Adliye memurlarmm izhan adalet hak
kında gösterdikleri alâka, Maliye memurlarmm 
muhakkak ki fevkindedir. Çünkü ne de olsa 
serbestisi vardır. Maliye memuru, Adliyeden 
verilmiş bir hâkim kadar hiç bir zaman serbesti 
gösteremez. Ne de olsa Maliyeden namzed gös
terilecek zevatm mukadderatı Maliyeye bağlıdır. 
Maliye vekilinin bir gün kendisine dardacağm-
dan çekinebilir. Buna mukabil hâkim sınıfın
dan olursa reyini elbette daha müstakil olarak 
kullanır. Bu itibarla bendeniz noktai nazarımda 
musırrmı ve bu suretle de vazifemi ifa etmiş ol
duğuma kaniim. Noktai nazarımın lütfen kabul 
buyurulmasrnı rica ederim. 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Efendim, söz alan arkadaşlarımın hemen kâf-
f esinin kanun lehinde ve Maliye hakkındaki te-
veccühkâr iltifatlarına teşekkür etmeği bilhassa 
vazife bilirim. Bu yoldaki iltifatlar bizim için 
atiyen dahi bu itimad ve teveccühü idame et
tirmek için hiç şüphesiz ki büyük müşevvik ola-
caktrı. 

Esaslı olarak Abdurrahman Naci arkadaşımı
zın endişenak olduğu noktaya temas edeceğim. 
Bendenizin kanaatimce, kanunun heyeti umumi-
yesinde nasıl ki hali hazıra, mevcude nazaran 

gerek halk, gerek Maliye lehine bir batvei te
rakki görülüyorsa, Temyiz reis ve azalarının ve 
kezalik İtiraz komisyonlarının intihablannda 
tarzı halli kararlaştırılmış olan usul, o dahi, ben-
denizce bir merhalei tekâmüldür. Şimdiye ka
dar tatbikattan aldığımız neticelerden mülhem 
olarak Maliye vekâleti bu intihabı bana bırakı
nız, reis benden olaun diyerek teklifte bulunmuş
tu. Bunu, Salâhattin Beyefendi arkadaşımızın 
ifade ettiği gibi, bir meslek olarak tasavvur edi
yordu. Orada ihtisas mevkii olarak arkadaşlar 
yetiştirmek emelinde idi. Muhtelit encümende 
müzakere edilirken bunun en âdilâne şekli açık 
olarak arzedeyim ki, Adliyede yetişmiş, mes
lekinde temeyyüz etmiş bir arkadaş, kolay ko
lay meslekinden ayrılıp ta başka bir mesleke git
mek istemez. 

Herhalde ya Adliyeye küskün veyabud da 
Adliye vekâleti onun hizmetinden tamamile 
ınüstef id olamryacak bir arkadaştır. Bu gibi 
arkadaşların, bu kadro içine alındıktan bir kaç 
ay sonra tekrar mesleklerine avdet ettiklerini 
gördük. Bu memuriyetlerin maaşı 100 lira idi 
Şimdi gene 100 liradır. Arttırılmış değildir. Fa
kat arzettiğim gibi tatbikat bu neticeyi ver
miştir ve vermesi de gayet tâbü idi. Şimdi ya
pılan teklifte Adliye vekâleti hariçte brrakıl-
mryor. Adliye vekâleti hepsi hakkında namzed 
gösterecektir ve Heyeti Vekile ihtimalin hepsini 
Adliye vekaletinin göstereceği namzedler ara
sından seçecektir. Biz, Adliye namzed göster
mesin demiyoruz. Arzettiğim gibi tatbikattaki 
güçlükten dolayı yalnız Adliyeden namzed gös
terilmek yolundaki inhisar kaldırılmıştır. Di
ğer vekâletler dala aynı nemzedi gösterecekler
dir. Bendenizin kanaatimce, burada daha ziya
de, adalete takarrüp imkânı araştırılmış ve te
min edilmiştir. 

Abdurrahman Naci arkadaşımızdan, yalnız 
Maliye vekili hakkındaki mütalealarmı tashih 
buyurmalarını rica edeceğim. Yani Mâliye ve
kilinin, kendi memurlarına mükellefi tazyik 
ediniz gibi bir telkinatta bulunmasına imkan 
verilemez. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Tenzih ederiz. 
MALİYE V. FUAD AÖEALI (Devamla) — 

Maliye vekilinizin böyle bir şey düşünmesi va-
rid değildir. 

Ve Maliye vekilimiz her halü kârda ve bil
hassa şimdi teveccühünüze mazhar olan lâyiha 
ile dahi bunu isbat eylemektedir. 

Bay Cemal arkadaşımızın ifadelerine gelince 
buyurdukları gibi hakikaten tatbikatta hatalar 
vukua gelebilir. Bir mal memuru her hangi bir 
vatandaş hakkmda fazla tahakkukta, şunda 
ve bunda bulunabilir. Bundan dolayı o memuru 
tazmin ile mükellef kılacak hükümler korsak, 
bendenizin kanaatimca, hiç bir tahakkuk.me^ 
muru: bulamayız^ 
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O&töÂÎ. AKÇIN (Afyonkarahisar) — Ne I 

yapalım? 
MALİYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 

Vazifesini sui istimal eden memurlar hakkında 
inzibatî cezalarımız verdir. Onlar tatbik edilir. 
Nitekim bir hâkim de hatayı adlide bulunabilir, 
fakat hiç bir zaman kendisi tazmin ile mükellef 
olmaz, hakkmda inzibatî cezalar verilir. 

CEMAL AKÇIN (Afyonkarahisar) — Ben
deniz esasen nazarı dikkati celb için maruzatta 
bulundum. Böyle şeyler oluyor, tashih edilsin 
dedim. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 
Buyurduğunuz nokta hakkında bilhassa zatı âli
nizden malûmat alır, icabeden tahkikatı yapa
rım. 

Hulâsai maruzatım, tasvibinize lâyik olan 
bu kanunun kabulünü rica etmektir. 

MUVAKKAT En. M. M. MÜNÜR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Lâyihanın heyeti umumi-
yesi hakkmda söz söyliyen arkadaşlardan Ab-
durrahman Naci arkadaşımıza encümen namı-
na, mazbata muharriri sıfatila cevab vermek 
istiyorum. Gerek Tedkiki itiraz komisyon reis
lerini gerek Temyiz reisini Adliye memurların
dan ne için yapmadınız sualine karşı Salâh Yar
gı arkadaşımız ve Maliye vekili lâzımgelen ce-
vabları vermişlerdir. Bunun için bendenizin 
fazla söz söylememe lüzum yoktur. Ancak ken
dilerini temin etmek isterim ki kanun Adliye 
memuru olmasm diye bir kaydi ihtiva etmemek
tedir. Kanuna göre, Dahiliye, Maliye, Ticaret 
ve Adliye vekâletlerinin göstereceği namzedler 
arasından Heyeti Vekile kararile her hangi biri 
seçilebilir. Binaenaleyh kanunda her hangi bir 
takyid mevcud değildir. İkinci itiraz noktası, 
Tedkiki itiraz komisyonlarının verecekleri kara
ra ikinci bir itiraz hakkı ne için verilmiştir diyor
lar. Kanunda malî kaza sistemi tesis edeceğimize 
ve bu esasa doğru gittiğimize ve bunun tekâmü
lünü arzu ettiğimize göre, Tedkiki itiraz komis
yonlarına itiraz hakkı kabul etmek gaj'et tabii
dir. Nitekim diğer mehakimde de ayni hak ve 
esas mevcuddur. Mali bir heyeti kazr, halinde 
olan tedkiki itiraz komisyonlarma ayni mülâ
haza ile bu hakkı vermek doğrudur. 

Hüsnü Kitabcı arkadaşımızın suallerine ce
vabımı arzedeyim ; buyuruyorlar ki; tebligatı 
yolunda yapmayan bir memur hakkında takibat 
yapalım ve bunun için de ahkâm koyalım. Yan
lış tebligattan mütevellid mükellefin uğradığı 
zararı tazmin ettirici bir hüküm koyalım? O me
murun yanlış tebligatından mütevellid mükelle
fin, vatandaşın uğradığı zararı kendisine tazmin 
ettirelim. 

Biz kanunda böyle bir kayid koymağa lüzum 
görmedik. Sebebi de şudur : Maliye teşkilât ka
nununun 36 ncı maddesinde bir kayid vardır. 
Orada tebligatı doğru yapmayan memurlara 
mmumî hükümler dahilinde muamele yapılır der. | 
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Encümenimizce de en tabiî yol buclür. Çünkü* va
zifesini ifa etmeyen bir memur hakkmda takibat 
yapılmakla beraber bu muameleden mütevellid 
bir zarar mevcud ise onun tazmin ettirilmesi ta
biidir. Ahkâmı umumiye bunu tahtı temine 
almıştır. Onun için biz buraya böyle bir hü
küm koymağa lüzum görmedik. 

ikinci suallerile; Tedkiki itiraz komisyonu 
azalarının belediye ve ticaret odaları azala
rından terekküb etmesinin hikmetini sordular, 
kendileri cevabını da verdiler. Encümen de ayni 
fikirdedir. Ticaret odası ve belediye azaların
dan Tedkiki itiraz komisyonu azalıklarma alın
ması ve bunlardan teşkil edilmesi, nihayet bun
ların halkı temsil eden bir heyet bulunması iti-
barile bu şekli biz de lüzumlu gördük. Bu zih
niyetledir ki, bu esası aynen kabul etmiş bulu
nuyoruz. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar tebli
gatı yanlış yapan memurlar hakkında Maliye 
vekâleti teşkilât kanununda hüküm varmış. Bir 
de usulsüz, kanunsuz tarh meselesi vardır. Böyle 
usulsüz olan tarh yüzünden, Cemal Akçın ar
kadaşımın da söylediği gibi, bundan mutazarrır 
olan ve hatta parayı vermek suretile izrar edilip 
te alınıncaya kadar pek çok müşkülâta maruz 
kalanların misalleri vardır. Meselâ bir müesse
seye bir memur geliyor, kazançla mükellefsin 
diyor. Mesned gösteriyor, müessese sahibi, ka
zanç kanununun şu maddesi istisna etmiştir di
yor, memur, iyi amma bu istisna müstahdemin 
hakkındadır, müessesenin bizzat kendisi vergiyi 
verecektir diyor. Bu sefer müessese sahibi teş
viki sanayi kanunununu açıyor ve müessesenin 
istisnaiyetini gösteren maddeyi okuyor. Buna 
rağmen kazanç memuru, ben başımdan korkarım 
ben tarhedeyim de siz varm hakkınızı araym 
diyor. 

Arkadaşlar işte böyle usulsüz, kanunsuz ver
gi tarheden memur da haksız olduğa takdirde 
cezaya çarpılmalıdır (Doğru sesleri). 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Maliye vekilimiz noktai nazarımı yanlış an
ladılar. Ben Maliye vekili tesir eder demedim. 
Fakat maliyenin bir memuru olması hasebile, 
bir memurun şevki beşerle maliye lehinde bir 
zaaf alâmeti göstermesi her zaman ihtimal da
hilindedir, dedim. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Efendim, Ve
kil Beyefendi tebligat yolsuzluğunu mahkeme 
hatasile müteradif gördü, ayni mahiyette telâkki 
etti. Ben diğer yolsuzluklara dair söz söyleme
dim. Elbette maliye memuru da kanunun bir 
maddesini yanlış anlayarak tatbikatta hata ede
bilir. Bundan dolayı onu her hangi bir taz
minatla mükellef tutmak icabetmez. Fakat tebli
gat işi buna makis değildir. Tebligatta hata ihti
mali olmayacaktır. Çünkü bu kanunda sarih 
hükümler vardır, bir. t __i 
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vatandaşın teminatı hiçe iner. istediğiniz kadar 
itiraz, temyiz usulleri koyunuz, istediğiniz ka
dar komisyonlara en âdil ve reyinde en isabetli 
kimseleri intihab ediniz, Fakat mükellefin mü-
racaatine imkân veren tebligatta bir hata ya
pılmış ise mükellefin hali ne olur? Bu zararı bu 
kadar hafif görmüş olsalardı, lâzım gelirdi ki, 
hapisane müdürünü veya efradı askeriye kıtası 
kumandanını böyle bir tazminatla mükellef tut
mazlardı. Hulâsa yurddaş için yegâne teminat, 
kendisine tebligat yapılmasıdır. 

Bu kanunun yegâne faydası ve en mühim 
faydası, teminatı, yalnız tebligatın noksansız ve 
kanunun icabma göre yapılması şartı ile elde 
edilebilir. Meselâ, kanun, evinde hizmetçiye teb
ligat yapılacaktır diyor. Onu bulamadı, bir 
komşusuna yaptı, mal memuru bunu görüb 
dururken tebligat kâfi derse bu adamı netice iti-
barile telâfisi imkânsız bir zarara uğratırsa me
muru suiistimalinden dolayı tecziye etmişiz, bu 
kâfi midir? Sonra yine görüyoruz, ikametgâhı 
değişecek olursa bildirmek mecburiyetindedir, 
Bunu bildirmiştir. Mal memuru bunu nazan 
itibare almamıştır, eski ikametgâhına tebligat 
yapmıştır. Bu şekilde yürütmek vatandaşları 
teminatsız bırakmak demektir. Onun için hu-. 
susî bir kayid koymak lâzımdır. Bu hususun 
maddesi yoktur, onun için heyeti umumiye-
sinde söz söylüyorum. 

Diğer mesele hakkmda, Münir Hüsrev Beyin ver
diği cevaba gelince, gerçi kanunda bu hükmün yer 
alması sebebini söyledim, amma bu heyetlerin 
bu kanun ile temin edilen vaziyetlerine göre mu
vazzaf itiraz komisyonlarının mahiyetleri eskisi 
gibi temsilî olmayıb kazaî olduğu ve bunlarm 
doğrudan doğruya Hükümet tarafından intiha
bı yerinde olacağını ilâve ettim. Buna karşı ve
rilen cevab safi ve tatminkâr değildir. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Efendim, demincek de ar-
zettiğim gibi yolunda bir tebligat yapılmazsa 
zaten hükümsüz olur. Binaenaleyh bendenizce 
endişeye mahal yoktur. Vazifesini ifa etmiyen 
memurlar hakkmda ahkâmı umumiyemizde lâ
zım gelen kayıdlar mevcuddur. Ayrıca hususî 
kanunla kayidlar koymağa lüzum yoktur. Encü
men bu fikirdedir. Fakat takdir Heyeti Celile-
nizindir. 

İkincisi; belediye ve ticaret odalarından mün-
tehab azalar daha ziyade halkı temsil eder kim
seler olduğu için kabul ettik. Fakat buyuduk-
ları doğrudur. Malî bir kaza sistemine gittiği
mize göre bunlarm da doğurdan doğrunya 
mansub kimseler olmasında encümen beis gör
mez. 

Encümen bunu da Heyeti âliyenin takdirine 
bırakıyor. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
başka söz yoktur. Maddelere geçilmesini yüksek | 
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reyinize arzediyorum. Itabul buyuranlar . >. Em
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul olun
muştur. 

Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz 
ve temyiz usullerine dair kanun 

Kanunun mevzuu 
MADDE 1 — Bu kanunun hükümleri kazanç 

(asgarî mükellefiyet dahil) hayvanlar, veraset 
ve intikal, iktisadî buhran , muvazene, hava 
kuvvetlerine yardım, muamele, buğdayı koru
ma karşılığı, dahilî istihlâk (şeker, glikoz, ham 
petrol ve müştakkatı), muhtelif maddelerden 
alman istihlâk, arazi ve bina vergilerine şa
mildir. 

REFİK İNCE ( Manisa ) — Müsaadenizle 
buradan söyliyeyim. 

Bu kanunun serlevhasında eksiklik var. Hü
kümetin göstermiş olduğu serlevha kanuna da
ha uygundur. «Vergilerde ihbarnamelerin tebli
ğine ve itiraz ve temyiz usullerine dair kanun 
lâyihası» deniyor. Bu kanunun esasmda aynca 
itiraz ve temyiz usullerinden başka, komisyon
lar teşkiline aid hüküm de vardır. Tensib bu
yurursanız encümen kabul etsin de bu serlevha
yı böylece değiştirsin. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE ( Erzurum ) — Encümence bir mahzur 
yoktur. 

BAŞKAN — Hükümetin serlevahsmı mı isti
yorsunuz? 

REFİK İNCE (Manisa) — HükûmetinM gü
zel yazılmış amma bunun tertibe göre yazılması 
lâzım (... ve temyiz usullerine ve itiraz ve tem
yiz komisyonları teşkiline dair) olması icab edi
yor. 

BAŞKAN — Encümen bunu kabul ediyor 
mu? 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Encümen de bu şekli ka
bul ediyor. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka mütalea 
var mı? Maddeyi serlevha bu şekilde değişmek 
suretile Yüksek Heyetin reyine arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Tebligat 
MADDE 2 — Tebligat, mükellefin şahsma 

ve hizmet erbabı vergileri dolayısile yapılacak 
tebliğler bunları istihdam edenlere yapılır. 
Velayet veya vesayet altmda olanlarla kendi
sine kayyım tayin edilmiş bulunanlara yapıla
cak tebligat veli - vasi ve kayyımlarına yapı
lır. Ana ve babanın velayeti müştereken de
vam ettikçe tebligatın bunlardan birine yapıl
ması kâfidir. 

Kendisine birden ziyade vasi tayin edilmiş 
olan kimseye yapılacak tebligat, eğer vasiler 
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vesayeti müştereken icra etmekte iseler bun
lardan birine ve eğer her biri ayrı ayrı vazi
feleri görmek üzere tayin edilmiş iseler bu 
takdirde vergi tarhını icab ettiren işleri ida
re eden vasiye yapılır. 

Hükmî şahıslara yapılacak tebliğ, bunla
rın müdürlerine veya kanunî mümessillerine 
yapılır. Hükmî şahısların müteaddid mümes
silleri veya müdürleri varsa tebliğin bunlardan 
birine yapılması kâfidir. 

Sınaî veya ticarî müesseselere yapılacak 
tebligat, bu müesseselerde işleri tedvir eden
lere de yapılabilir. 

Kara, deniz ve hava erlerine ve onbaşılar
la erbaşlara yapılacak tebliğler kıta komutanı 
veya müessese âmiri gibi en yakın mafevkine 
yapılır. Ticarî gemilerin tayfa ve müstahdem
lerine yapılacak tebliğler o geminin süvarisine 
ve süvari bulunmadığı takdirde nöbette bulu
nan en büyük âmire yapılır. Mekteb, hasta
ne, ceza evi gibi umumî müesseselerde bulu
nanlara yapılacak tebliğler, bu müesseseleri 
idare ectenlere yapılır. Bunlar tebliğ olunan 
evrakı derhal tebliğ olunacak şahsa vermedik
leri takdirde bu yüzden o şahsa geçebilecek 
zararı tazmin ile mükellef tutulurlar. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bizim hususî is-
tilâhatımızda «matlab» diye ifade ettiğimiz ve 
maddenin muhtasar muhtevasını gösteren kı
sımları buraya koymuşlardır. Tensib buyurur
sanız bunları bilâhare göstersinler, bunlar ka
nunla beraber müzakere edilirse kanun hük
münde olur. Mümkünse bunları kaldıralım, 
zaten bazıları da yapılmamıştır. Yeniden oku
nup müzakere mevzuu olmaktansa Maliye ve
kâleti atiyen bunlar için yan taraf ma kolay
lık olmak üzere koysunlar. 

İkinci olarak, bir şey sormak istiyorum: 
Son fıkrada «Kara, deniz ve hava erlerine ve 
onbaşılarla erbaşlara yapılacak tebliğler kıta 
komutanı veya müessese âmiri gibi en yakın 
mafevkine yapılır» diyor. Burada, bunlardan 
maadasına yapılacak tebliğlerin şahsa yapıla
cağı manasınadır. O manaya çıkıyorsa ifade 
edilmiş olmasında fayda vardır. Bir defa 
matlablar kalksm, sonra yapılabilir. Sonra da 
ikinci kısma cevab versinler. 

MUVAKKAT E. M. M. HÜSREV GÖLE 
(Erzurum) — Müsaade buyurursanız buradan 
arzedeyim. Matlablar sırf kolaylık olsun diye 
konmuştur. Binaenaleyh çok esaslı bir surette... 

BAŞKAN — Matlab kalırsa kanunun içine 
dahil olur, bilâhare Maliye vekâleti bunu böy
le yapsm diyorlar. 

MUVAKKAT E. M. M. HÜSREV GÖLE 
(Erzurum) — Bir mahzur yoktur. 

En son satırda «geçebilecek» kelimesi var
dır; «gelebilecek» olacaktır. 

Gl. KÎAZIM SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) 
— Eskiden nefere âmiri... (Kürsüye sesleri). 

Karada, denizde ve havada erlere ve onba
şılara yapılacak tebligat'kıta komutanına ve 
müessese âmirine yapılır, diyor. En iyisi bu 
tebligatın alay komutanına yapılmasıdır. Çün
kü hakikî âmir odur. Kıta komutanı deyince 
teğmene^ asteğmene kadar gider, kim olacağı 
belli değildir. 

Gl. ZEKÎ SOYDEMÎR (Erzurum) — Müs
takil tabursa ne olacak? 

RBFÎK ÎNCE (Manisa) — Her yerde alay 
var mı? 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Kazada alay ko
mutanını nereden bulsun? 

MUVAKKAT E. M, M. HÜSREV GÖLE 
(Erzurum) — Burada tebligatı mümkün oldu
ğu; kadar süratle yapmak gayesi vardır. Ala
ya yaparsak bir merasim silsilesi takib etmek 
lâzımdır. Oradan tabura, taburdan bölüğe, 
bölükten taknna gelecek ve işler güçleşecek. 
Müsaade ederseniz madde aynen kalsın. 

Gl. KÎAZIM SEVttKTEKÎN (Diyarbakır) — 
Bendenizce âmir alay komutanıdır, mamafih 
siz bilirsiniz. 

BAŞKAN — Encümen maddelerin yanmda 
maddelerin muhteviyatını gösteren izahatın kal-
dtrıhnasmı kabul ediyor, bunu yüksek tasvibi
nize arzediyorum, kabul buyuranlar... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi bu şekilde yüksek reyinize arzedi
yorum. Kabul buyuranlar... Etmdyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Umumî muvazeneye dahil da
irelere yapılacak tebligat, bina ve arazi vergi
lerine müteallik ise vilâyetlerde millî emlâk 
müdür veya muavinine ve millî emlâk teşkilâtı 
bulunmayan yerlerde varidat müdür veya mu
avinlerine, kazalarda en büyük maliye memuru
na yapılır. Bunun haricindeki vergilere müte
allik tebligat, aid olduğu dairenin veya mües
sesenin en büyük âmirine veya muavinine ya
pılır. 

Mülhak bütçeli dairelere yapılacak her tür
lü tebligat bu dairelerin en büyük âmirine ve
ya muavinine, mülhak vakıflar da, mütevelli
lerine veya mütevelli kaymakamlarına yapılır. 

Vilâyet hususî idarelerine yapılacak tebli
gat, vilâyetlerde hususî muhasebe müdür veya 
muavinine, kazalarda hususî muhasebe memu
runa, bulunmazsa kaza kaymakamlarına ya
pılır. 

Belediyelere yapılacak tebligat, belediye reis 
veya muavinine yapılır. 

Tebliğ, mülhak bütçeli idarelerle vilâyet hu
susî idarelerine ve belediyelere bağlı müessese
lere taallûk ettiği takdirde bu müesseselerin en 
büyük âmirine veya muavinine yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 4 Bina, arazi, hayvanlar, vera

set ve intikal vergilerine aid tebligatta ikamet
gâh, diğer vergilere aid tebligatta ticaretgâh 
esastır. Ancak cemiyetlere yapılacak her türlü 
tebliğler, idare merkezinde ve eğer idare mer
kezi başka bir kaza dahilinde.ise tebligatın ya
pılacağı mahaldeki şubesine icra olunur. 

İkametgâhta yapılacak tebliğlerde, tebliğ 
yapılacak şahıs ikametgâhında bulunmazsa teb
liğ, kendisile birlikte oturan ailesi efradından 
veya hizmetçilerinden mümeyyiz olan birine 
yapılır. Bu şahıslardan biri bulunmadığı takdir
de o hanede ikamet eden muoir gibi kimselere 
ve tebliğ yapılacak şahıs otel veya pansiyonda 
oturuyor ise, bu mahalleri idare edenlere kabul 
etmeleri şartile tebligat yapüabilr. Apartrman-
larm vergisine aid tebligat apartmıan kapıcısı
na dahi yapılabilir. 

REFİK INNCE (Manisa) — Cemiyetlere ya
pılacak her türlü tebliğler, idare merkezinde 
ve eğer merkezi başka bir kaza dahilinde ise 
tebligatın yapılaoağı mahaldeki şubesinde icra 
olunur, diyor. «Başka bir kaza dahilinde ise» ne 
demektir? Bunu anlıyamadım. 

MUVAKKAT ENCÜMEN M. M. MÜNİR 
HÜSREV GÖLE (Erzurum) — Bundan encüme
nin maksadı şudur : merkezi her hangi bir vilâ
yette bulunan bir teşekküle, bir cemiyete vuku 
bulacak tebligatı merkeze yapmaktır. 

REFİK İNCE (Manisa) — Şu halde ifadede 
biraz sakatlık vardır. Bir misal ile meseleyi 
halletmek lâzımdır. Çocuk esirgeme kurumu 
yani Himayei etfâlin binaları vardır. Farzede-
lim ki buna taalluk eden bir binanm vaziyeti 
mevzuabhs olduğu zaman tebligat merkeze ya
pılacaktır. Fakat yine farzedelim ki bu teşek
külün İzmirdeki binası hakkmda orada şubesi 
olduğuna göre tebligatın oraya yapılması lâzım-
gelmez mi? (Evet sesleri). Ödemişte vardır. Bi
naenaleyh şubesi varsa oraya tebligat yapılamaz 
mı? (Yapılır sesleri) O halde oraya yapılması 
lâzımken bu tabir niçin konuyor? Şubesine pek 
âlâ tebligat yapılabilir. Merkeze kadar gelmeğe 
lüzum yoktur. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Ya ben yanlış arzettim, ya-
hud yanlış anlaşıldı. Maksadımız şudur : Şu
besi bulunmayan yerlerde tebligat merkeze ya
pılır (Doğru, doğru sesleri). 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bazı cemiyetler vardn ki hiç bir yerde şubesi ol
madığı halde başka yerlerde icraatta bulunurlar. 
Meselâ İzmirde bir «Veremle mücadele cemiyeti» 
vardır. Istanbulda şubesi yoktur. Fakat îstan-
bula murahhas gönderir. Kendisine mahsus pi
yango ve saire tertib eder. Bundan dolayı bir cü
rüm irtikâb ettiği zaman tebligat oraya mı, yok
sa merkeze mi yapılacaktır? 

MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA ŞÜKRÜ 
ATAMAN (Muş) —Merkeze yapılacaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
yoktur. Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Şahsına veya ikametgâhına 
veyahud ticarethanesine usulü dairesinde bir 
kere tebliğ yapılmış olan kimse bu mahalli de
ğiştirir ise keyfiyetten varidat idaresini yazı 
ile haberdar etmeğe ve eğer varidat dairesi
nin mmtakası haricinde bir mahalle nakletmiş 
ise mezkûr mıntaka dahilinde tebligatı kabu
le salahiyetli bir kimse göstermeğe mecburdur. 
Ancak şube teşkilâtı olan yerlerde bu yerin be
lediye hududları içinde bir semtten diğerine 
vaki nakillerde şube mmtakası değişmiş olsa 
bile eski şube mıntakasmda tebellüğe salahi
yetli bir kimsenin gösterilmesi mecburî değil
dir. 

Tebliğe memur olan kimse, mükellefin ika
metgâhını veya ticarethanesini değiştirmiş ol
duğunu anlarsa, komşularından ve o civarda 
kendisini tanıyanlardan yeni ikametgâh veya 
ticarethanesi adresini tahkik eder. Bu tah
kikat neticesinde mükellefin yeni ikametgâh 
veya ticarethanesinin açık adresini öğrenebil
diği takdirde tebliğ orada yapılır. Öğreneme-
diği takdirde keyfiyeti bir zabıt varakasile 
tesbit ederek tebliğ olunacak evrakı zabıt vara
kasile birlikte, varidat dairesine iade eder. Va
ridat dairesi dosyasını tedkik ederek mükelle
fin yeni mahalli bildirmediğini veya tebellüğe 
salahiyetli bir kimseyi göstermediğini anlarsa, 
keyfiyeti evraka şerheyler, bu takdirde mü
kellef tarafından bu madde hükmü yerine ge
tirilinceye kadar kendisine yapılacak tebliğler 
ilân yolile yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 6 — Tebliğ, muayyen bir mahal
de sanatını icra edenlerin şahsma yapılamazsa 
o mahaldeki müstahdemlerinden birine yapıla
bilir. 

Hükmî şahıslar namma kendilerine tebliğ 
yapılacak olanlar iş saatlerinde yerlerinde bu
lunmazlar veya evrakı bizzat kabul edecek hal
de olmazlarsa tebliğ, müdür muavini, muha-
sib veya muavinine yapılır, bunlar da bulun
madığı takdirde tebliğ, evrakm orada bulu
nan memur veya müstahdemlerden birine bıra
kılmak suretile yapılır ve bu takdirde keyfi
yet bir zabıt varakasile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 7 — Bir kimse, birden ziyade kim
selerin vekili veya mümessili ise, bu kimselere 
aid evrakm kâffesi bu şahsa tebliğ olunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük-
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sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 8 — Tebellüğden imtina halinde 
tebliğ olunacak evraklar, tebellüğe salahiyetli 
kimsenin önüne bırakılır ve keyfiyet bir zabıt 
varakasile tesbit olunur. Zabıt varakası o ma
halde tanmmış bir şahsa veya zabıta memur
larından birine de imza ettirilir. 

İkametgâh veya iş yerinde tebliğ yapıla
cak bir kimse bulunmadığı takdirde, evrak 
mahallî polis komiser veya muavinine ve polis 
teşkilâtı bulunmayan yerlerde jandarma mer
kez komutanlığına ve köylerde muhtar veya 
ihtiyar azasından birine bırakılır ve evrakın 
bunlardan hangisine bırakıldığını mübeyyin 
ve bırakılan kimsenin adresini muhtevi bir va
raka ikametgâh veya iş yerinin kapısına ya
pıştırılır ve keyfiyetin tebliğ yapılacak şahsa 
bildirilmesi en yakm komşusuna tenbih olu
nur. 

Muvakkaten başka bir mahalle gitmiş olan 
kimseye yukarıki fıkrada yazılı şekilde tebli
gat yapılmış ve avdeti tarihinde itiraz veya 
temyiz müddeti bitmiş olduğu takdirde ikamet
gâh veya ticarethanesine avdetinden başlamak 
üzere, itiraz veya temyiz için mahallin en bü
yük maliye memuru tarafından münasib bir 
mehil verilir. Bu mehil itiraz için on beş gün
den az ve bir aydan fazla ve temyiz için de 
beş günden az ve on beş günden fazla olamaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) — Maddenin 

son fıkrasındaki müddetin, kendisine maliye 
memurunun tebliği zamanından başlaması lâ-
zrmgelir. Çünkü avdet etmiştir. Vaziyetten 
haberdar değildir. Maliye memuru kendisine 
on beş gün sonra haber verdi. Diyorlar ki, iti
raz müddeti otuz gündür. Bu müddetten on 
beş gün geçmiş ise avdeti tarihinde bu adam 
ne yapacaktır? Binaenaleyh avdetinde kendi
sine az bir müddet verilmesi lâzımdır. Bu baş
ka türlü faydalı olamaz. 

MUVAKKAT En. M. M. MÜNÜR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Maddede bir esas kabul et
tik. Muvakkaten her hangi bir yere giden bir 
mükellef avdet ettiği takdirde bu müddet geç
mişse oradaki tahakkuk veya varidat memu
runa muayyen bir salâhiyet verilmiş, 15 gün
den aşağı ve bir aydan yukarı olmamak şartile 
itiraz müddetini temdid edebilecektir. Binaen
aleyh eğer mükellef avdet ettiği bu müddet 
zarfmda, hiç sesini çıkarmamışsa tabiatilo teb
ligat yapılmış addolunur ve bu suretle vergi 
tahakkuk etmiş olur. Nasıl ki varidat ve tahak
kuk memurlarına bir vazife kabul ediyorsak, 
mükellefin de bir vazifesi olmak lâzım gelir, o 
da kanunun icablarma uymak. Encümen bu
nun üzerinde gayet geniş düşündü. Mükellef 
ticaret hanesini veya ikametgâhını muvakkaten 

terk ederse kanun, hakkmı muhafaza edebilme
si için böyle bir esas kabul etmiştir ki, bu müd
det kâfidir ve bu yeni bir hükümdür. 

HÜSNÜ KtÎTABÇI (Muğla) — Mükellef 
gelmiştir. Avdetinde tebligattan haberdar de
ğildir. Kendisi geldiğinde muttali olupta mü
racaat edinceye kadar tamamen 30 gün de geç
miştir. Binaenaleyh geçirdiği günden istifadesi 
münselib olur. İhbar tarihinden veya müracaat 
tarihinden diyelim. 

MUVAKKAT En. M. M. MÜNÜR HÜSREV 
GÖLE (Devamla) — Muttali olmamasına imkân 
yoktur. Kendisini yerinde bulamayınca muhta
ra veya karakola tebligat yapılıyor. Bu tebli
gat bir zabıt varakasile tesbit ediliyor.Tebli-
ğattan haberi olmamasına imkân yoktur. Bina
enaleyh bu müddet kâfidir. 

HÜSNÜ KÎİTABÇI (Muğla) — Komşusu 
veya zabıta haber vermezse ne olacak? 

MÜNÜR HÜSREV GÖLE (Devamla) — Ma
lûmu âliniz münf erid ve istisnaî halleri ve ihti

malleri derpiş edemeyip umumî vaziyetler nazarı 
itibara alınarak ona göre hüküm konulur. 

EMtN SAZAK (Eskişehir) — Mükellef dı-
sarda olur, usulen tebligat ikametgâhına yapı
lır, sonra mükellef te hatta müddet bitmeden 3 
gün sonra geldi. Fakat kış kıyamet bastı, dı-
şarrya çıkamadı, itiraz edemedi. Bunun maze
reti vardır. Hüsnü Kitabcı arkadaşınım dediği 
doğrudur. Encümenin kabul etmesi 'lâzımdır. 
Bu gibi mazeretlere karsı bir mühlet vermelidir. 

MUVAKKAT En. M. M. MÜNÜR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Zannederim ki kanunun 
istihdaf ettiği gaye de budur, ve bu maksad-
lada bu hüküm konmuştur. Muttali olmamasına 
imkân voktur. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Farzedelim 
on üçnücü gün geldi, kış kıyamet koptu, müd
deti erecirdi, itiraz edemedi. Ne yarcacasrrz? 

MUVAKKAT En. M. M. MÜNÜR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Heyeti umumiyesi itiba-
rile arzettim; takdir heyeti âliyenizindir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşların en
dişesini izale edecek bir maddenin burada ol
duğunu söylemek istiyorum. Bu tebligatı yap
mış olmak için kendisinin bulunmadığı zaman 
komisere veriyoruz, komşuna, muhtara, jandar
maya veriyoruz. Jandarma söylemedi ise, müd
det geçrse mükellefin hali ne olacaktır? endişe 
bu. Onun için yirmi beşinci madde imdada yeti
şecektir. «Mükelleflere itiraz hakkı verilmiş 
olan Muamelelerde 23 ncü maddede yazrlı nevi
den bir hata vukua getirilmiş olduğu itiraz 
müddetinin bitmesinden sonra gerek mükellefin 
müracaati, gerek tedkik ve teftiş neticesinde an
laşıldığı takdirde tarhiyat itiraz veya temyiz 
komisyonları kararı ile katileşmiş olmamak veya 
komisyonlarca esastan tedkik edilmeksizin mü
ruru müddet sebebile reddedilmiş bulunmak şar-

— 114 — 



İ : 36 6-7-1939 C : 1 
tile itiraz müddeti geçtikten sonra da 23 ncü 
maddedeki usul dairesinde düzeltilebilir ». Buna 
nazaran artık itiraz müddetini geçirmişse, ben 
sana tebligat yaptım, mutlaka mükellefsin di
yemeyeceklerdir. İtiraz edebilecektir. Ne se-
bebden arkadaş sen beni mükellef etmişsin ve 
şu malın sahibi demişsin amma, ben bu malın 
sahibi değilim. Bana vergi tarİletmişsin amma, 
ben buna muhatab olamam. Sen bana 23 ncü 
madde muribince şu kadar vergi tarhetmişsin, 
amma bunun aslı, 25 kuruş değil, şu kadardır 
diyecektir. Eğer mahkeme kararı geçmemişse 

, itiraz ve temyiz komisyonları karar verib kazaî 
bir mahiyet almamışsa mesele yoktur. İşte bu 
noktalar bu kanunun en güzel yeniliklerinden 
birisidir. Yani müruru zaman Hazine lehine 
kâr saymayan bir zihniyet ifade etmektedir. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Muayyen mad
deler içindir. 

REFİK İNCE (Devamla) — Bu gayet gü
zeldir. Hepsine şamildir. Endişeye mahal yok
tur. Elverir ki, memur hüsnü niyetle tatbik et
sin ve zihniyeti bu kanunun bu güzeliğini ihtiva 
etsin. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Madde
yi. yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul olunmuştur. 

MADDE 9 — Yabancı memleketlerde bulu
nanlara o memleketin salahiyetli makamı veya 
o mahal Türkiye konsolosu .veyahud siyasî me
muru vasıtasile yapılır. 

Yabancı bir memlekette resmî bir vazife ile 
bulunan Türk memurlarına tebliğ, o mahal Tür
kiye konsolosu veya siyasî memuru vasıtasile ya
pılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar Kabul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — İkametgâh veya meskeni meç
hul bulunan ve ikametgâhını ve ya ticarethanesi
ni değiştirdiği halde beşinci madde mucibince 
bundan varidat dairesini haberdar etmemiş veya 
tebellûga salahiyetli bir kimseyi göstermemiş 
olanlara tebliğ, ilân yolile yapılır. 

Yabancı memleketlerde 9 ncu madde hükmü
ne göre tebligat yapılması mümkün olmadığı 
takdirde tebliğ, ilân yolile yapılır. Bu takdir
de tebliğ olunacak evrakın tasdikli birer sureti, 
taahhüdlü olarak posta ile tebliğ yapılacak şah
sın adresine gönderilir ve posta ilmühaberi dos
yasına raptolunur. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Zannederim 
ki, ikametgâh, ticaretgâh veya iş yeri dersek 
daha doğru olur. Çünkü ikametgâhla mesken 
müteradiftir. Ondan sonra esasen «ikametgâhı 
veya ticaretgâhı değiştirdiği halde» diyoruz. 
Meskenle ikametgâh aynıdır. Bina ve veraset 
vergilerde ikametgâh meskendir. Diğer ver
gilerde ticaretgâh veya iş yeridir (İkametgâhı 

veya ticaretgâhı meçhul bulunan veya tebdil 
eden ) diyelim. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖJiE (Erzurum) — Efendim, bundan maksa
dımız hem ikametgâh, hem meskendir. Daha 
doğrusu mükellefe tebligat yapmağı temindir. 
İkametgâh kanunda tamamen tarif edilmiştir. 
Bu, kanunî bir tabirdir. Bu tabir ile maksadı
mız hem ikametgâha, hem meskene tebligatın 
yapılabilmesidir. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Zennederim 
bir zühuldür. Hükümetin teklifine bakılırsa Hü
kümet, ikametgâhı veya meskeni meçhul olan
lara veya ikametgâh veya meskenini değiştirdi
ği halde, diyor. Maddede böyle dendiği halde 
siz, burada «ikametgâh veya meskeni meçhul 
bulunan ve ikametgâhını veya ticarethanesini 
değiştirdiği» diyorsunuz. Bundan evvelki mad
dede tebligat ikametgâha yapılır demiştiniz. 
şimdi de böyle diyorsunuz. Bundaki kastınızı 
lütfen izah ederseniz bu maddenin manası açığa 
çıkar. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Oturduğu 
/er, deselerdi, böyle karışık mana çıkmazdı. 
Fakat demezler. İlle arapça, acemce olacak. 

MUVAKKAT ENCÜMEN NAMINA SUAD 
HAYRI ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — İkametgâh, ka
nunu medenî mucibince bir şahsın yerleşmek kas-
dile oturduğu yerdir. Mesken ise bizim umumî 
manada anladığımız evdir. Binaenaleyh bir şah
sın bir kanunî ikametgâhı, bir de evi olabilir. 
Nitekim bir çok mukavelelerde kanunî ikamet
gâh Ankaradır diye tabirlere tesadüf edilir. Mü
kellefin şahsına tebligat yapmak icab ettiği za
man meskenine gitmek lâzımdır. Bu iki tabir 
tamamile kanuna uygun olarak konmuştur. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Madde
yi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — İlân yolile tebliğ aşağıdaki 
şekilde yapılır : 

1) Mükellefin adını ve soyadmı, sanat veya 
meslekini, verginin matrahını,, bina ve arazi
de takdir olunan gayri safi irad ve kıymetin 
mikdarını, verginin misil ve ceza zamlarının mik-
darını, taallûk ettiği seneyi, nevini, ve ilân da
veti mutazammın ise nerede, ne için hangi gün 
ve saatte bulunması lâzım geldiğini gösterecek 
surette tanzim olunacak bir ilân o mahalde çı
kan ve resmî ilânları kabul eden gazetelerden 
birisile neşrolunur. 

2) Gazete intişar etmeyen yerlerde ilân yo
lile yapılacak tebliğler şehir ve kasabalarda be
lediye dairesine ve köylerde köy odalarına asıl
mak suretile yapılır ve ehemmiyetli hallerde İs
tanbul ve Ankarada münteşir gazetelerden birer 
tanesinde neşrolunur. 

3) Tebliğ yapılacak şahsm muayyen ikamet
gâhı varsa, ilânın bir sureti taahhüdlü mek-
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tubla ikametgâhna da gönderilir. 

îlân yolile yapılan tebliğe muttali olan mü
kellefe, müraccatmda, tebliğ olunacak evrak der
hal tevdi edilir. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Ehemmiyeti 
kim takdir edecek? « Ehemmiyetli hallerde İs
tanbul ve Ankara gazetelerile ilân edilecek » di
yor. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Mahallî en büyük malme-
muru. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bir mikdar 
koymak, bir nisbet göstermek daha doğru olmaz 
mı? 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
yoktur. Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 12 — îlân yolile yapılan tebliğin 
müddeti gazetede ilânın intişar ettiği veya tali
kin yapıldığı günün ertesinden başlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mhı? Maddeyi reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Bu kanun hükmüne muhalif 
olarak yapılmış olan tebliğler, tebliğ yapılmış 
olan şansm muttali olduğunu beyan ettiği ta
rihten itibaren muteber addolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Vergi tarhiyatma aid ihbarna
melerde mükellefin adı, soyadı, veraset ve inti
kal, arazi, bina ve hayvanlar vergilerinde ika
metgâh ve diğer vergilerde iş yerinin adresi, 
verginin taallûk ettiği malî yıl ve kıstelyevm 
ise müddeti, matrahı, verginin misil veya yüz
de zamlarının nisbeti, mikdarı, adiyen, ikmalen 
veya resen yapıldığı, misil ve yüzde zamlarının 
sebebi, bina ve arazi vergilerinde bina ve ara
zinin mevkii, kapı veya mevki numarası, nevi 
(apartman, ev, dükkân, tarla, bağ, bahçe gibi), 
arazide vüsati ve takdir olunan kıymet ve bina
larda gayri safi irad ve bu irada göre bulunan 
safi irad ve vergi mikdarları ve zamları ile nis-
betleri, itiraz ve temyiz müddetleri gösterilir. Re
sen tarholunan vergilere aid ihbarnamelere re
sen takdir komisyonu karannm bir sureti bağla
nır. Muhtelif senelere aid vergilerin her biri 
hakkmda ayrı ayrı ihbarname tanzim olunur. Bi
na ve arazi vergilerinde bir kimsenin mütead-
did bina ve arazisinden her birine aid malûmat 
ayrı ayrı gösterilmek üzere hepsi için bir ihbar
name tanzim olunabilir. İhbarnamelere derci 
icab ettiği halde eksik yazılan malûmat esasa 
müessir olmadıkça yapılan tebliğ muteber sa
yılır. 

İtiraz ve temyiz üzerine komisyonlarca veri

lecek kararların tebliğine mahsus ihbarnameler
de yukarıda yazılanlara ilâveten itiraz veya 

temyiz komisyonları kararına göre taayyün eden 
verginin ve zamlarının matrah, nisbet ve mik
darları gösterilir. Bu ihbarnamelere itiraz ve 
temyiz komisyonu kararlarmm birer sureti bağ
lanır. 

İhbarnameler, vergiyi tahakkuk ettiren me
mur ile şube teşilâtı olan yerlerde şube şefinin 
ve diğer yerlerde varidat veya hususî muha
sebe müdür veya memurunun imza ve resmî mü
dürünü ihtiva eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi 
âlinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — İhbarnameler tebliğe memur 
olan tarafından üzerine tebliğ edildiği tarih 
işaret ve kendisi tarafından da imza edilerek 
tebellüğ edecek şahsa verilir ve mezkûr şahsa 
da suretleri yine tarih konulmak suretile imza 
ettirilir. Tebellüğ edecek şahıs yazı bilmediği 
takdirde sol elinin baş parmağı bastırılır ve key
fiyet o mahalde yazı bilen, tanınmış bir şahsa 
da imza ettirilmek suretile bir zabıt, varakasile 
tevsik ve zabıt ihbarname dip koçanına rapto-
lunur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bir sual. Sol eli
nin parmağı dersek sol kolu olmayan bir kim
seyi müşkül mevkie sokarız. Binaenaleyh yalnız 
parmak, diyelim. Zaten ahkâmı umumiyede na
sılsa öyle yapılır. 

MUVAKKAT En. M. M. HÜSREV GÖLE 
(Erzurum) — Kabul ediyoruz. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) —Fakat hukuk 
usulü muhakemelerinde öyledir. 

BAŞKAN — Encümen Refik İncenin teklifini 
kabul ediyor. Binaenaleyh maddeyi bu tadil ile 
reyi âlinize arzediyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Vergi işlerine aid tebligat vi
lâyetlerde varidat müdürünün ve kazalarda 
malmüdürünün, bina ve arazi vergilerinde hu
susî muhasebe müdür veya memurunun tensib 
edeceği memurlardan biri ve köylerde tahsildar
lar marifetile yaptırılır. 

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

Müddetlerin hesabı 
MADDE 17 — Gerek bu kanunda, gerekse 

alelûmum vergi ve resme müteallik kanunlarda 
yazılı müddetler aşağıdaki şekilde hesab olunur: 

1 - Müddet gün olarak tayin edilmişse teb
liğin yapıldığı gün hesaba katılmaz ve son günü 
tatil saatinde biter. 

2 - Müddet hafta olarak tayin edilmişse baş
ladığı güne ertesi haftada tekabül eden günün 
tatil saatinde biter. 
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3 - Müddet ay olarak tayin edilmişse başla

dığı güne son ayda tekabül eden günün tatil 
saatinde biter. Müddet aym nihayetine doğru 
başlamış olup ta son ayda buna tekabül eden 
gün yoksa müddet son aym sonuncu günü tatil 
saatinde biter. 

4 - Tatil günleri müddetin hesabına dahil
dir. Şu kadar ki, müddetin son günü resmî ta
tile tesadüf ederse tatili takib eden ilk iş günü 
akşamı tatil saatinde biter. 

REFİK İNCE (Manisa) — Mevcud malî ka
nunlar içerisine hafta ile mukayyed bir tebliğ 
günü olduğunu bendeniz hatırlamryorum. Fakat 
gün vardır ay vardır. Bir ay içinde, 15 gün 
içinde itiraz eder diye kayıdlar geçer. Fakat bir 
haftalık müddeti bendeniz hatırlamıyorum. Tabiî 
encümen daha iyi hatırlar. Şayed şu bu malî ka
nunlarda böyle bir sey yoksa bunu kaldıralım. 

MUVAKKAT En. NAMINA ŞÜKRÜ ATA
MAN (Muş) — Vardır muamele vergisi kanu-
nununda vardır. 

REFİK ÎNOE (Manisa) — Pek alâ. 
BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Madde

yi reyinize arzediyorum: Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

İtiraz ve temyiz müddetleri 
MADDE 18 — Bu kanunun birinci madde

sinde sayılan vergilere aid kanunlarda; itiraz 
hakkı verilmiş olan muamelelere karşı yapıla
cak itirazların müddeti 30 gündür. 

Bu müddet, mükellefler için, tebliğ tarihin
den ve maliye ve hususî idare varidat daireleri 
için de kararların veya tahrir ve tahmin ced-
vellerinin itiraza salahiyetli memurlara zimmetle 
teslimi tarihinden ve karar veya cedveller posta 
ile gönderilmiş olduğu takdirde yine ayni me
murlara teslim tarihinden başlar. Bu evrakm 
itiraza salahiyetli memurlara azamî on beş gün 
içinde verilmesi mecburidir. 

Gündelik gayri safi kazanç üzerinden kazanç 
ve buhran vergisine tâbi olan mükellefler için 
itiraz müddetinin başlangıcı, ilk taksiti ödedik
leri gündür. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Bundan evvel 

okuduğumuz maddede hiç bir zaman tebliğ 
günleri müddete dahil edilmiyordu. Halbuki 
burada tebliğ günleri müddete dahil edilmiştir. 
Yani tebliğ günü için 17 nci maddedeki esbabı 
mucibe 18 nci maddede değiştirilmiştir. Niçin? 
bunu soruyorum. 

MUHTELİT En. M. M. MÜNÜR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Tebliğ gününün ferdasın
dan başlaması lâzım gelir. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde aksine.. 
tebliğ günü dahildir diyor. 

MUHTELİT En. Na. MÜNÜR HÜSREV 
GÖLE (Devamla) — Hayır. Yanlışlık olacak. 
Tebliğ gününün ferdasından başlaması lâzım ge

lir. Müsaadenizle bir kerre tedkik edelim. 
Tebliğ tarihinin ertesi gününden başlar şek

linde tashihini rica ediyoruz. 
BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Tashih maddenin 

bir yerinde değildir. Binaenaleyh tashih edilib 
tekrar okunursa iyi olur. Çünki mühim bir mad
dedir. 

İtiraz ve temyiz müddetleri 
MADDE 18 — Bu kanunun birinci madde

sinde sayılan vergilere aid kanunlarda; itiraz 
hakkı verilmiş olan muamelelere karşı yapıla
cak itirazların müddeti 30 gündür. 

Bu müddet, mükellefler için, tebliğ tarihinin 
ertesi gününden ve maliye ve hususî idare va
ridat daireleri için de kararların veya tahrir 
ve tahmin cedvellerinin itiraza salahiyetli me
murlara zimmetle teslimi tarihinin ertesi gü
nünden ve karar veya cedveller posta ile gön
derilmiş olduğu takdirde yine ayni memurlara 
teslim tarihinin ertesi gününden başlar. Bu ev
rakm itiraza salahiyetli memurlara azamî on 
beş gün içinde verilmesi mecburidir. 

Gündelik gayrisafi kazanç üzerinden kazanç 
ve buhran vergisine tâbi olan mükellefler için 
itiraz müddetinin başlangıcı, ilk taksiti ödedik
leri günün ertesi gündür. 

BAŞKAN — Maddeyi tashih şeklile yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et-
miyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 19 — Bu kanununun 29 ncu mad
desi mucibince kabil olan hallerde itiraz ko
misyonu kararlarına karşı yapılacak temyiz ta-
leblerinin müddeti 15 gündür. Temyiz müddeti 
içinde altı günden fazla resmî tatil günü tesadüf 
ettiği takdirde bu günler müddetin hesabmda 
nazarı itibare almmaz. Bu müddet, mükellefler 
için itiraz komisyonu kararlarmm tebliğ ve 
maliye ve hususî idare varidat daireleri için de 
kararlarm teslimi tarihinden itibaren bu kanu
nun 17 nci maddesine göre hesab edilir. Bu ka
rarlarm temyize salahiyetli memurlara azamî 
on beş gün içinde verilmesi mecburidir. Temyiz 
talebi icrayı durdurmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Kabul etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 20 — İdare namma yapılan itiraz 
ve temyiz taleblerine karşı mükelleflerin yapa
cakları müdafaaların müddeti bunlarm tebliğ 
tarihinden itibaren on beş gündür. 

BAŞKAN — Mütalea varmı? 
REFİK İNCE (Manisa) — Burada da tashi

hi icab eden aynı kısımlar vardır. 
MUHTELİT En. Na. SALÂH YARGI (Ko

caeli) — Müdafaaya taallûk eder, lüzumu yok
tur. 
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BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad

deyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

itiraz ve temyiz taleblerinin şekli ve verile
ceği yerler 

MADDE 21 — Mükelleflerin itiraz ve tem
yiz talebleri istida ile yapılır. Bu istidalar en 
büyük mülkiye veya hususî idare memurlarına 
ve îstanbulda tahakkuk şubesi şeflerine pul
suz bir makbuz mukabilinde verilir. Taahhüd-
lü olmak şartile posta ile ayni makamlara gön
derilmesi de caizdir. Bu takdirde postaya tes
lim tarihi bu makamlara teslim tarihi addolu
nur. 

İdare namma yapılacak itirazların müdde
tinde verilip verilmediğinin tayinine itiraz ve
ya temyiz yazısının idare namına itiraz ve tem
yiz hakkını kullanacak makamın sadıra defte
rine mukayyed tarihi esas olur. Bu yazılar 
hiç bir resme ve harca tâbi değildir. 

İdare namına yapılan itiraz ve temyiz ta
leblerinin bir nüshası mükellefe tebliğ olunur. 
Mükelleflerin bunlara karşı verecekleri müda-
faanameler de, yukanki usul dairesinde ve ay
ni mercilere verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul olundu. 
İdare namına itiraz ve temyiz hakkını haiz 

olanlar 
MADDE 22 — İdare namma itiraz ve tem

yiz hakkı: 
A) Bina ve arazi vergilerinde: 
1 - Vilâyetlerde hususî muhasebe varidat 

müdürü, olmayan yerlerde varidat memuru; 
2 - Kazalarda hususî muhasebe varidat me

murları ; 
3 - Îstanbulda hususî idare tahakkuk şube

si başmemuru. 
B) Diğer vergilerde: 
1 - Vilâyetlerde varidat müdürleri; 
2 - Kazalarda malmüdürleri; 
3 - îstanbulda tahakkuk şube şefleri tara

fından kullanılır. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük

sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

İtirazların komisyonlara şevki 
MADDE 23 — Mükellefler tarafından veri

len itiraz ve temyiz istidaları alâkalı varidat 
memurları tarafından on beş gün içinde, vi
lâyetlerde varidat veya hususî muhasebe mü
dürlerine ve kazalarda malmüdürü veya hususî 
muhasebe memuruna ve Îstanbulda tahakkuk 
şube şeflerine mütaleası ilâve edilmek suretile 
ve dosyasile birlikte tevdi olunur. 

İtiraz arzuhallerini alan memurlar itirazın 

aşağıdaki maddî hatalardan mütevellid oldu
ğunu gördükleri takdirde düzeltilmesini ver
giyi tahakkuk ettirmiş olan memura yazı ile 
emreder ve neticesini mükellefe tebliğ eylerler: 

1 - Verginin veya vergi matrahının veyahud 
misil ve yüzde zamlarının yanlış hesab edilmesi, 

2 - Verginin mükerrer olması, 
3 - Verginin hakikî mükelleften gayri bir 

şahıs namına tarhedilmesi, 
4 - Kanunî tenzilâtın eksik yapılması veya 

hiç yapılmaması, 
5 - Bir kimseye mükellefiyet devresinden az 

veya çok bir devre için vergi tarholunması, 
6 - Tarhiyatta yanlış nisbet tatbik edilmesi. 
Bu noktaların haricinde kalan hususlara 

müteallik itirazlara aid evrakı alâkalı komis
yona gönderirler. 

Îstanbulda dahi yukanki fıkrada yazılı yan
lışların düzeltilmesini emretmek salâhiyeti va
ridat veya malmüdürlerile hususî muhasebe 
müdür veya memurlarına aid olup tahakkuk 
şube şefleri bu kabil hallerde, itiraz arzuhalile 
dosyasını bunlara tevdi ederler. 

BAŞKAN — BTütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Maddî hatalar 
MADDE 24 — Mükelleflere itiraz hakkı ve

rilmemiş olan tarhiyatta yukanki maddede ya
zılı maddî hatalardan birinin vukuu halinde 
mükellefler bu hatanın düzeltilmesini, bir isti
da ile istemek hakkını haizdirler. Bu istida
lar 21 nci maddede yazılı makamlara verilir. 

Yapılacak tedkikat neticesinde tarhiyatta 
hata yapıldığı tebeyyün ederse bu hata 23 ncü 
maddede yazılı şekilde düzeltilir ve neticesi 
mükellefe yazı ile bildirilir. 

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

MADDE 25 — Mükelleflere itiraz hakkı ve
rilmiş olan muamelelerde, 23 ncü maddede ya
zılı neviden bir hata vukua getirilmiş olduğu 
itiraz müddetinin bitmesinden sonra gerek mü
kellefin müracaati, gerek tedkik ve teftiş neti
cesinde anlaşıldığı takdirde, tarhiyat, itiraz ve
ya temyiz komisyonları kararile katğileşmiş ol
mamak veya komisyonlarca esastan tedkik edil
meksizin müruru müddet sebebile reddedilmiş 
bulunmak şartile, itiraz müddeti geçtikten sonra 
da 23 ncü maddedeki usul dairesinde düzeltilebi
lir. 

Komisyon kararma iktiran etmiş olan ver
gilerde 23 ncü maddede sayılan maddî hatalar 
bulunduğu takdirde, bunlar hakkmda komis
yonlarca bir karar verilmemiş olmak şartile bu 
hatalar karar katğileşmiş olsa bile düzeltilebi
lir. 23 ncü maddede yazılı neviden idare aley
hine vaki hatalar dahi bu maddede yazılı şart-
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lar dairesinde düzeltilebilir. Ancak bu takdirde, 
ikmalen tarholuanacak vergilerin mükellefe 
tebliği şarttır. Mükellef bu tarhiyata karşı 18, 
19 ve 21 nci maddelerde yazılı şekilde itiraz ve 
temyiz talebinde bulunmak hakkmı haizdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — 24 ve 25 nci maddelerde ya
zılı düzeltmeler, vergide tahakkuk müruru za
manı hadis olduktan sonra yapılamaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — 27 nci madde
nin 3 ncü fıkrasında, komisyon huzurunda mu-
teriz namma izahat verebileceklere dair olan 
kayidda, cereyan eden müzakereye göre bir tas
hih yapmak lâzım geliyordu. Bu tashihi yaptık, 
encümen de bunu kabul ediyor. Bu şekilde okun
masını rica ederim. Encümen de lütfen teyid 
buyursun. 

BAŞKAN — Encümen kabul ediyor mu? 
MUHTELİT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 

GÖLE (Erzurum) — Evet. 
İtiraz tedkikleri 

MADDE 27 — İtiraz komisyonlarının ted
kikleri itiraz olunan noktalara münhasırdır. An
cak tedkik sırasında, itiraz arzuhalinde derme-
yan edilmemekle beraber 23 ncü maddede sayı
lan maddî hatalardan birine tesadüf edildiği 
takdirde bunlar hakkmda da karar verilebilir. 
İtiraz, arazi ve binalara takdir edilen kıymet 
ve irad mikdarma, resen tarhiyatta, resen tak
dir olunan matraha taallûk eder ve komisyon 
da yaptığı tedkikatta bu mikdarlann az veya 
çok olduğu neticesine varır ise bu mikdarları 
kendisi tayin ve takdir eder. 

Komisyonlar tedkiklerini itirazlara, memu
run mütaleasma, tarhiyatm dayandığı evrak, 
zabıt ve vesikalara ve sair delillere ve lüzum 
gördüğü takdirde resmî ve hususî bilûmum 
teşekküllerden alacağı malûmata istinaden ya
parlar. 

Muterizler, şifahî izahat vermeği, itiraz hak
kında komisyonca bir karar verilmeden evvel 
yazı ile isterlerse komisyonca dinlenmeleri mec
buridir. Bu izahat bizzat muteriz veya vekâlet
name ile musaddak vekili tarafından verile
bilir. Mükellefin tanmmış imzasmı havi bir isti
da ile göndereceği usul ve füruu ile ikinci dere
ceye kadar civar hısımları ve karı veya kocası 
ve mikdarı üç yüz liraya kadar olan vergiler 
hakkmda mükellefin daimî müstahdemi tara
fından da komisyona izahat verilebilir. Komis
yonun tayin ve tebliğ ettiği günde razır bulun
mayanların dinlenme hakları düşer. 

Komisyon, lüzum görürse veya muteriz tara

fından yukarıki şekilde istenilmiş olursa, azası 
arasından tayin edeceği bir zatm nezaret ve 
mesuliyeti altında yeminli vukuf ehli marifetile 
arazi ve binaları gözden geçirmek, mükellefin 
defter ve vesikalarını tedkik etmek, mükellef
leri ve sair lüzum gördüğü kimseleri davet edip 
izahat almak suretile tedkiklerini genişleterek 
varacağı neticeye göre kararmı verir. 

Komisyon kararlarmm mucib sebeblere da
yanması şarttır. 

Komisyonca mükellefin haksızlığına karar 
verilen hallerde itirazm münhasıran verginin 
tahsilini tehir maksadile yapıldığı kanaati hâ
sıl olursa verginin aslma yüzde ona kadar zam 
yapılması karar altma almır. Bu fıkra hükmü 
bina ve arazi itirazalrma şamil değildir. 

SİNASİ DEVRİN (Zonguldak) — Bu mad
de de avukatlık kanunu ana prensiblerine esaslı 
bir muhalefet vardır. Bu muhalefet tedvin, tak-
nin bakımından bir çok mahzurları davet edebi
lecek mahiyettedir. Mesele bilhassa şu bakım
dan şayanı tedkiktir: Adliye vekâletinin ana ka
nunlarına taallûk eden esaslı bir prensibin bu 
kanunla hiç bir veçhile alâkası olmayan vergi 
kanununda yer alması muvafık olamaz. Filvaki 
bundan 6 - 7 ay önce bir mesleki mahsus halin
de tanzim edilmiş olan avukatlık kanununda ka-
zaî merciler huzurundaki müdafaanın hangi 
şartlar altında yapılabileceği tesbit edilmiştir. 
Bu meyanda idarî kazayı haiz vergi itiraz ve 
temyiz komisyonları da dahil bulunmaktadır. 
Şimdi bu esas kabul edildiği takdirde bir çok 
tezadlara düşmüş oluruz. Çünkü Maliyede bu 
çeşid işleri görmekle mükellef uzuvlar yalnız iti
raz ve temyiz komisyonları değildir. Avukat
lık kanununun arzettigim hükmü baki kaldıkça 
Maliyenin diğer uzuvları nezdinde avukat ol
mayan Daimî müstahdemlere takib hakkı veril
memiş olacaktır. Meselâ bu madde ile kazaî 
merciler huzurunda müdafaa hakkını haiz olan
lar bir tahakkuk şefine niza halinde bir istida 
ile müracaatta bulunamazlar. Halbuki bunların 
fevkinde itiraz ve temyiz komisyonlarma müra
caat hakkı veriliyor. Bu şekilde esaslı bir te
zadın mevcudiyeti zahirdir. Şayed bu prensib 
her hangi bir faideyi mucib ise bunu burada de
ğil, avukatlık kanununda tedkik ve münakaşa et
mek lâzımdır. Esas bakımmda da encmümenin 
mütaleasma iştirak imkânmı görmüyorum. Me
selâ, 50 - 60 lirayı geçmeyen bir vergi için avu
kat tutmak mecburiyetini tahmil etmek doğru 
değildir diyorlar. Bir defa avukat tutmak mec
burî değildir. Alâkalı bu merciler huzurunda 
müdaf aasmı bizzat yapmak salâhiyetini haizdir, 
Saniyen bu mülâhaza doğru ise diğer işlere 
niçin teşmil edilmiyor? Meselâ 20 lira alacağı 
olan bir köylü neden avukat tutsun? Şayed yeni 
bir prensib vazı lâzım geliyorsa bunun yeri avu

katlık kanunu olmalıdır. 
Diğer resmî mercilerde bu hak nezedildiği 
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halde sadece itiraz ve temyiz komisyonlarında 
ihdası bir ahenksizlik vücude getirir. Bunun en 
esaslı mahzuru, avukatlık kanununun intişa
rından önce mevcud vaziyete rücu noktasında 
tecelli edecektir. Avukatlık kanunundan önce 
avukat bürolarmm yanmda (takibci büroları) 
denilen bir takım bürolar vücud bulmuştu. 
Onlar hiç bir inzibatî murakabeye tâbi değiller
dir. Yeni kanun bunları tamamile bertaraf et
miş bulunuyordu, bunlarm zararlarmm avu
katlık kanununun müzakeresi srrasmda tebarüz 
ettirilmiş olduğunu hatırlryorum. Şimdi eski 
vaziyet yeniden avdet etmiş olacaktır. Binaen
aleyh müdafaa hakkma teallûk eden bu fıkra
nın bu bakımdan da buradan çıkarılmasını tek
lif ve rica edeceğim. Takririmi takdim ediyorum. 

FERÎDUN FÎKRI (Bingöl) — Efendim; Hü
kümet tarafından vaki olan teklifte daimî müs
tahdem diye bir tabir vardı. Bu da bu gibi, ma
lûmu âlileri bu kanunun umumî heyeti, hayvan
lar, veraset ve intikal, iktisadî buhran muva
zene, hava kuvvetlerine yardım, muamele, buğ
dayı koruma karşılığı, dahilî istihlâk vesaire 
gibi, aşağı yukarı, vergilerimizin heyeti umumi-
yesini nazarı itibare alan bu işte böyle muayyen 
bir meblâğ değil, Hükümetin teklifi daha vasi 
idi. Yani son haddir. Çünkü en küçük hadden, 
bir kuruştan başlryarak nihaî bir hadde kadar 
muhtevî olduğu bütün hususlarda nâsa kolay
lık olması gayesile Hükümet bunu avukatlık 
kanununa aykırı görmiyerek son hadde kadar 
kabul edilmesini istemiştir. Yani bir müessese
nin muhasebecisi, bir otelin kâtibi gibi kimse
lerin gidip de defterlerini göstererek ve böylece 
nâsm maslahatını teshil hususunun avukatlık 
kanununa aykırı olup olmadığı noktasını encü
menimizde mütalea ve tedkik ettik. Aykırı ol
madığını görerek kanunu kabul ettik. Tabiî 
bir avukatm kanunî vaziyetile, müdafaa vaziyeti 
ayrıdır. Tabiî müdafaa avukatların vazaifi cüm-
lesindedir. Avukatlar kanunu kazaî mercilerde, 
avukatlara vermiş olduğu salâhiyetlerin ruhu
nu ifade ediyor. Buna nazaran burada avukat
lar kanununa aykrrı bir vaziyet yoktur. Şinasi 
Devrinin dediği gibi, burada bir avukatın yap
masına lüzum olmryan gayri ticarî olsun defter
leri, kayidleri ibraz ederek kanunî müdafaata 
girişmeden yapacağı bir iştir ki bunda avukat
lık kanununa bir muğayeret yoktur, bilâkis 
halka suhulet, vüsat vardır. Bu itibarla Encü
meniniz bunu tasvib etmiştir. Bendenizce avu
katlık kanununun espirisine katiyyen muhalif 
olmayan bu maddenin kabulü halk için, nâs, 
için bir suhulettir. Kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Takrir var okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Kanunun 27 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında 
karı koca kelimelerinden sonra gelen «ile daimî 
müstahdemini» ilâvesinin maddeden çıkarılma

sını teklif ederim. 
Zonguldak mebusu 

Şinasi Devrin 
BAŞKAN — Takriri nazarı itibara alanlar ... 

Almayanlar ... Takrir nazarı itibara alınmadı. 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

itiraz komisyonu kararları 
MADDE 28 — İtiraz komisyonunca verilen 

kararlar üç nüsha olarak tanzim ve iki nüshası 
işe aid dosya ile birlikte vilâyetlerde varidat 
veya hususî muhasebe müdürlüğüne ve kaza
larda mal müdürlüğüne veya hususî muhasebe 
memurluğuna îstanbulda tahakkuk şubesi şeflik
lerine teslim tarihi gösterilmek suretile, imza 
mukabilinde teslim olunur. Bu kararların bir 
nüshası mükellefin dosyasına konularak diğer 
nüshası ihbarname ile birlikte muterize tebliğ 
edilir. Üçüncü nüshası komisyonda saklanır. 

Kararların komisyonda kalan nüshası reis 
ve aza tarafından imzalanır. Diğer nüshaları ko
misyonun resmî mühürü ile mühürlenerek reis 
tarafından imzalanır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Katği olan komisyon kararları 
MADDE 29 — Aşağıdaki hallerde itiraz ko

misyonu karan katği olub temyiz edilemez: 
1 - Gündelik gayri safi kazançları üzerin

den vergiye tâbi mükellefler tarafından smıf ve 
derecelerine ve mükelleflerle idare tarafından 
gündelik gayri safi kazanç mikdarlarma karşı 
yapılan itirazlar, 

2 - Bina ve arazi vergilerinde 25 lira ve da
ha aşağı mikdarlardaki gayrisafi irad veya kıy
mete karşı yapılan itirazlar, 

3 - Muamele, istihlâk ve buğdayı koruma 
karşılığı vergilerinde aslî mikdarı 100 ve hay
vanlar vergisi hariç olmak üzere diğer vergiler
de 25 lirayı geçmeyen tarhiyata karşı yapılan 
itirazlar. 

19 ncu maddede yazılı müddet içinde temyiz 
edilmeyen itiraz komisyonu kararlan katğileşir. 
Şu kadar M, taraflardan biri müddeti içinde 
temyiz eylediği takdirde, diğer taraf müddeti 
geçmiş olsa da, temyiz komisyonunca ilk defa 
karar verilinceye kadar, temyiz talebinde bulu
nabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Temyiz 
MADDE 30 — Temyiz tedkikatı evrak üze

rinde icra olunur. Temyiz komisyonunun salâ
hiyeti temyizen itiraz olunan noktalara maksur 
olub bidayeten itiraz komisyonuna dermeyan 
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olunmayan iddialar temyiz komisyonuna derme-
yan olunamaz. Temyiz komisyonu aşağıda beyan 
olunan sebeblerden dolayı itiraz komisyonu ka
rarını nakzeder. 

A) Vazife ve salâhiyet dışmda bir işe ba
kılmış olması, 

B) Kanun ve nizamnameler hükümlerine ay
kırı karar verilmesi, 

C) îki taraftan birinin iddiasmı isbat için 
serdettiği delillerin kanunî sebebe müstenid ol-
mıyarak kabul edilmemesi, 

D) Usule müteallik hüküm ve kaidelere ria
yet edilmemiş bulunması. 

İtiraz komisyonu kararmm usule riayetsiz
likten dolayı bozulabilmesi işbu noksan ve hata
nın hükmü tağyir edecek derecede bulunma
sına bağlıdır. 

Bina ve arazi vergilerinde tahmin olunan 
kıymete itiraz edilmiş ise temyiz komisyonu ge
rek mevcud vesikalardan gerek mahallinden 
sormak suretile elde edeceği malûmattan hâsıl 
olacak kanaatlere göre tahmin edilen irad veya 
kıymetin hakikate uygun bulunup bulunmadığı
nı da araştırmağa salahiyetlidir. 

REFİK İNCE (Manisa) — itiraz komisyonu 
mükellefin yalnız itiraz ettiği maddelerle mu-
kayyed değildir. Eğer tedkikatı esnasında 23 
ncü maddedeki eksiklikleri görürse onlara resen 
bakabilir. Binaenaleyh temyiz kornişonu, o mad
denin ihtiva ettiği eksikliklere kanun namma 
bakmağa salâhiyettar olan itiraz komisyonun
dan daha az salahiyetli oluyor. Yani demek 
oluyor ki temyiz komisyonu ancak itiraz üzeri
ne tedkikatmı yapar. Halbuki itiraz komisyo
nu, itiraz edilmiyen işler üzerinde de tedMkat 
yapar. Binaenaleyh tensib ederseniz itiraz ko
misyonuna vermiş olduğumuz bu salâhiyeti tem

yiz komisyonuna da verelim. Meselâ olabilir ki iti
raz edilmemiştir ve tedkiki itiraz komisyonunca 
da nazarı dikkati celbetmemistif. Amma bu 23 ncü 
maddedeki hükümler temyiz komisyonunun 
nazarı dikkatini celbetmiştir. Fakat buna itiraz 
edilmedi diye tedkik edememek vaziyetinde 
İTflİTUfLS İTİ 

MUVÂKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Kabul ediyoruz. 

REFİK İNCE (Manisa) — O halde bu mad
deye bir hüküm ilâve edelim. 

BAŞKAN — Encümen maddenin ilk fıkra
sındaki «dermeyan olunamaz» dan sonra şöyle 
bir ilâve teklif ediyor: «Ancak tedkik srrasm-
da temyiz arzuhalinde dermeyan etmemekle be
raber 23 ncü maddede sayılan maddî hatalar
dan birine tesadüf edildiği takdirde bunlar 
hakkmda da karar verilebilir». 

Maddeyi bu tadille beraber reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Komisyona gelen evrak alâ
kadar daireye verilir. Daire reisi işin ehemmi

yetine göre evrakı, azadan veya raportörlerden 
birine havale eder. Havale olunan zat nihayet 
üç gün içinde iki tarafm iddia, müdafaa ve de
lillerini ve temyizen tedkiki istenilen hükmün 
neden ibaret olduğunu ve hükmün müstenid bu
lunduğu esbabı mucibeyi hulasaten beyan ettik
ten sonda müdellel mütaleasmı havi imzası al
tında bir takrir tanzim ederek reise verir. Tem
yiz komisyonu yapacağı tedkik neticesinde iti
raz komisyonu kararmm usul ve kanuna uygun 
olduğunu görürse kararı tasdik ve aksi halde 
nakzeder. 

İtiraz komisyonları temyizin bozma kararı
na karşı ısrar edebilirler. 

Temyiz komisyonu, kanuna ve usule uygun 
görmediği hallerde, resen nihaî karar da vere
bilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Temyiz komisyonu kararları 
üç nüsha olarak tanzim ve bir nüshası komis
yonda saklanarak iki nüshası işe aid dosya 
ile birlikte vilâyetlerde varidat veya hususî 
muhasebe müdürlüğüne, kazalarda malmü-
dürlüğüne veya hususî muhasebe | memr-
luğuna ve îstanbulda tahakkuk şubesi şef
liğine gönderilir. Bu makamlar kararların 
birer nüshasını mükellefe tebliğ ederler. 
Diğer nüshasmı dairede saklarlar. Kararlarm 
temyiz komisyonunda kalan nüshası daire rei-
sile aza tarafşndan imza olunur. Diğer nüsha
ları komisyonun resmî mührile mühürlenir ve bi
rinci reis veya ikinci reislerden biri tarafmdan 
imza edilir. 

Temyiz kararı, itiraz komisyonu kararının 
bozulmasını mutazammm bulunduğu takdirde 
bu kararm bir nüshası mükellefe tebliğini müte-
akib dosyasile birlikte itiraz komisyonuna gön
derilir. Taraflar nakız kararına karşı bir di
yecekleri varsa, mükellefler tebliğ taihinden ve 
idare namma itiraza salahiyetli olanlar da ka
rarlarm daireye vürudu tarihinden itibaren on 
gün içinde yazı ile itiraz komisyonuna bildirir
ler. Temyizin bozma kararları üzerine itiraz ko
misyonunca bozma kararında gösterilen esaslar 
dairesinde tedkikat yapılarak karar verilir ve 
28 nci madde mucibince mükelleflere tebliğ 
edilmek üzere alâkadar daireye gönderilir. Bu 
kararlara karşı taraflar 19 ncu maddede yazılı 
müddet içinde temyiz talebinde bulunabilirler. 
Temyiz edilmeyen kararlar katileşir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?' 
ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 

— Temyizde itiraz müddeti olarak 15 gün tesbit 
edilmişti. Burada ikinci fıkranm ortalarına 
dooğru « .... mükellefler tebliğ tarihinden ve ida
re namma itiraza salahiyetli olanlar da karar
larm daireye vürudu tarihinden itibaren 10 gün 
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içinde yazı ile itiraz komisyonuna bildirilir. » I 
denmektedir. Bendenizce, hepsinin bir olması için 
bu 10 günü de 15 gün yapalım. Bu suretle han
gisi 10 gün, hangisi 15 gün diye muamelâtta bir 
teşettüt vesilesi olmasın. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Esas şudur : itiraz komis
yonlarının vermiş olduğu kararlara itiraz müd- I 
deti 15 gündür. Yalnız itiraz komisyonlarınca 
verilen kararlar temyizce nakzedilmişse ve iti
raz komisyonu da itiraz hakkını istimal ederse 
bunu 10 gün zarfında yapmak mecburiyetinde
dir. Buradaki on günden maksad budur. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Veril
miş takrir de olmadığına göre maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Ka
bul etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 33 — Temyiz komisyonu itiraz ko
misyonlarınca verilmiş olan kararların icrasmı, 
temyiz istidasında istenilmiş olmak şartile, te
hire karar verebilir. 

Temyizce icranm tehirine karar verilebilmesi 
için tehiri istenilen vergi ve varsa misil ve yüz
de zamları mikdarraca teminat gösterilmiş ol
ması şarttır. Teminat, para, Hazine bono veya 
tahvilâtı ve banka teminat mektubu olabilir. Te
hiri icra taleblerinde teminat olarak verilerek 
şeylerin evvel emirde mal sandığına teslim edile
rek makbuzunun temyiz arzuhaline bağlanması 
irab eder. Teminat makbuzu bağlı olmayan te
hiri icra talebleri reddolunur. 

Tehiri icra talebleri her işe tercihan karara 
bağlanır. Yukanki şartlar dairesinde tehiri ic
ra talebinde bulunan mükelleflere bu kararı 
getirmek üzere yirmi gün mühlet verilir. 

Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vergi
lerde mükellefiyet, muafiyet, mükellefiyet şekli, 
kanunda nisbeti gösterilmeyen iş ve teşebbüs
lerin nisbeti yazılı olanlara temsilî muamelelerin
den dolayı hâsıl olacak ihtilâflar hakkmda iti
raz ve temyiz komisyonlarına müracaat olunma
dan evvel Devlet şûrasına gidilemez. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Bu maddenin son fıkrası esas madde hüküm
lerine tamamen aykırıdır. Zannedersem bunun 
müstakil bir madde olması çok daha yerinde 
olur. I 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV I 
GÖLE (Erzurum) — Kabul ederiz. 

BAŞKAN — Son fıkranm ayrı bir madde ol
ması için takrir veriyor musunuz? 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Enuümen kabul etti. 

BAŞKAN — Encümenin kabul ettiğine gö
re maddenin son fıkrasının çıkarılmasını reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Kabul 
etmeyenler ... Kabul olundu. 

Bu parça çıktıktan sonra maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul olundu. I 

1939 C : 1 
I MADDE 34 — Bu kanunun birinci maddesin

de yazılı vergilerde mükellefiyet, muafiyet, mü
kellefiyet şekli, kanunda nisbeti gösterilmeyen 
iş ve teşebbüslerin nisbeti yazılı olanlara tem
silî muamelelerinden dolayı hâsıl olacak ihtilâf
lar hakkmda itiraz ve temyiz komisyonlarına 
müracaat olunmadan evvel Devlet şûrasına gidi
lemez. 

BAKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Madde kabul olundu. 

İtiraz komisyonları 
MADDE 35 — İtiraz komisyonları iki kı

sımdır. Biri münhasıran bina ve arazi vergile
rine, diğeri bunlar haricinde kalan ve bu ka
nunun birinci maddesinde yazılı bulunan ver
gilere aid itirazların tedkikile iştigal ederler. 
Bina ve arazi vergileri için îstanbulda Maliye 
vekâletinin lüzum göstereceği diğer vilâyet 
merkezlerinde ve bunlar haricindeki vergiler 
için de Ankara, İstanbul ve İzmir şehirlerinde 
ve Maliye vekâletinin lüzum göreceği diğer vi
lâyet merkezlerinde muvazzaf itiraz komisyon
ları teşkil olunur. 

İtiraz komisyonları bir reis ve iki azadan 
terekküb eder. 

Bu komisyonların reisleri, adliye, maliye, 
ticaret ve bina ve arazi komisyonları için Adli
ye, Maliye ve Dahiliye vekâletlerince gösteri
lecek birer namzed arasından İcra Vekilleri 
Heyetince intihab ve tayin olunur. Namzed 
gösterilecek kimselerin hukuk veya Iktısad fa
kültelerinden veya Siyasal bilgiler okulundan 
veya Ticaret mektebinin yüksek kısmından ve-
yahud bu mekteblere muadil ecnebi mekteble-
rinden mezun bulunanları ve 3656 sayrlı kanun 
mucibince en az beşinci dereceyi ihraz etmiş ol
maları şarttır. 

Komisyonların bir azası Ticaret odası ve di
ğeri Belediyece kendi azaları arasından veya 
hariçten gösterilecek namzedler meyanmdan 
Maliye vekâletince intihab ve tayin olunur. Ti
caret odası azasmm yukarıda yazılı yüksek 
mekteblerin birinden mezun bulunması şarttır. 

Muvazzaf komisyonların reis ve azası ile 
raportörleri muallimlik de dahil olduğu halde 
komisyondaki vazifelerinden başka bir iş der-
uhde edemezler. Komisyon raportörleri Maliye 
vekâletince ve diğer memur ve müstahdemleri 
de defterdarların inhasile vilâyetçe tayin olu
nur. 

Lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde muvaz
zaf itiraz komisyonlarrnm taaddüd ettirilmesi
ne Maliye vekâleti salahiyetlidir. 

Muvazzaf itiraz komisyonu kurulan vilâyet 
merkezleri haricinde kalan vilâyet ve kaza 
merkezlerinde itiraz komisyonu mahallinin en 

I büyük mülkiye memurunun reisliği altında, en 

— 122 — 



t : 36 6-7-1939 C : 1 
büyük Maliye memuru, bina ve arazi vergileri 
için en büyük hususî muhasebe memuru ve Ti
câret odasınca, bulunmayan yerlerde belediye
ce kendi azaları arasından veya hariçten seçi
lecek bir zatten terekküb eder. 

En büyük mülkiye memurları, iş bulunduk
ça, haftada en az üç defa komisyonu toplama
ğa ve kendiside komisyonda bizzat bulunmağa 
mecburdur. 

Vilâyet itiraz komisyonları bulundukları vi
lâyet merkez kazasma ve kaza komisyonları da 
bulundukları kazaya ve bu mahallere bağlı köy
lere aid vergi itirazlarını tedkike salahiyetli 
olub bu yerler haricindeki kaza ve vilâyetlerde 
tarholunan vergileri tedkik edemezler. Ancak 
Maliye vekâleti, bir vilâyetin kazalarına aid 
itiraz işlerinin tedkikatmı muvakkaten veya 
daimî şekilde vilâyet merkezlerinde kurulu olan 
komisyona tevdi edebilir. îtiraz işleri, daimî şe
kilde vilâyet komisyonuna tevdi olunan kaza
larda komisyon kurulmaz. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Bendeniz bir nok
tayı sormak istiyorum. (Kürsüye sesleri). 

Bu komisyonlar, tamamen müstakil mahi
yette bir komisyondur. Defterdarlıkla mükel
lefler arasındaki ihtilâfatı halle memurdur. 
Binaenaleyh defterdarlığın maiyetinde bir he
yet değildir. Halbuki bu komisyonda çalışacak 
raportörleri, buradaki müstahdemin gibi, def
terdarlık tayin ediyor. Bendenizce bu sakat bir 
usuldür. Komisyonların müstakil olması itiba-
rile bunları komisyon reislerinin inhasile vali
lerin tayin etmeleri daha doğru olur. Encümen 
muvafakat ederse takrire hacet kalmaz. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNÎR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Encümen bu raportörle
rin doğrudan doğruya Maliye tarafından tayin 
edilmeleri esasmı düşünmüştü. Maksad şu idi: 
Nihayet raportör olacak kimseler icab eden 
vasfı haiz olarak tayin edilebilsin ki icabında 
bu makamları işgal edebilecek bir vaziyette ol
sunlar. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Raportörlere itiraz etmiyorlar, ondan sonraki 
memur ve müstahdemlere temas ediyorlar. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Evet, komisyon 
madem ki müstakildir, komisyon reisinin inha
sı ve valilerin tayini ile olsun. Raportörlere 
itiraz etmiyorum. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNÎR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — O halde bir mahzur yok
tur, encümen kabul eder. 

REFÎK İNCE (Manisa) — Bir kanunu ya
parken o kanunu tatbik edecek zatlerin husu
sî halleri üzerinde tevakkuf etmek lâzımge-
lir. En büyük mülkiye memurları iş bulun
dukça haftada en as 3 defa komisyonu topla
mağa ve kendisi de komisyonda bulunmağa 
mecburdur, kaydini korsak bir vali, bir kay
makam en mühim meseleleri durup dururken 

ve o komisyon içinde kendi anasırı mevcud 
olduğu halde oturup komisyonun evrakını ted
kik etmekle zorluk veriliyor. Halbuki bu gün 
mevcud ahkâmda zannediyorum ki kendisi bu
lunmadığı takdirde yerine göndereceği muavi
ni veya diğer birisi tarafından riyaset vazi
fesi ifa edilir, diye bir kayid vardı. Bir valiyi 
Ahmedin, Memedin vergi taksimatını ve mua
mele vergisini tedkik etmek üzere haftada üç 
defa komisyona gidecek ve riyaset edeceksin 
diye icbar etmekte bilmiyorum ne fayda var
dır? Ben bunu doğru görmedim. Bu günkü 
mevzuatın daha faydalı olacağı kanaatindeyim. 
Encümen bunu niçin koymuş bilmiyorum. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNÎR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Efendim, kanun lâyiha
sında Maliye vekâleti bu gayrimuvazzaf komis
yonların doğrudan doğruya mal memurunun 
riyaseti altında teşekkül etmesini teklif etmiş
ti. Biz her iki tarafm da mal memurlarından 
mürekkeb olmasını muvafık görmedik. Eski
si gibi en büyük mülkiye âmirinin riyaseti al
tında gayrimuvazzaf komisyonların teşekkülü
nü düşündük. Maliye âmirleri bu komisyonla
ra muntazaman devam edemiyor. Bunu temin 
etmek için kanuna katği bir hüküm vazı mec
buriyetini hissettik. Bu noktâi nazardan böy
le bir fark koyduk. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Reis Bey, müsa
ade buyurunuz, bir takrir vereceğim. 

BAŞKAN — Açık reylerin neticesini arze-
diyorum: 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
İ939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasına*; kabul etmek su-
retile (267) zat rey vermiştir. Kanun (267) 
reyle kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 malî yı
lma aid hesabı katği kanun lâyihasına, kabul 
etmek suretile (290) zat rey vermiştir. Kanun 
(290) reyle kabul edilmiştir. 

Refik İncenin takririni okutuyorum: 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblere binaen maddedeki fık
ranın (en büyük mülkiye memurları veya ma
zeretleri halinde tevkil edeceği zatlar...) şeklin
de tadilini teklif ederim. 

Manisa 
Refik İnce 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar... 
Almıyanlar... Nazarı itibare alınmıştır. 

Bu takrir hakkındaki tadilâtı encümen ya
par, öbür maddeye geçiyoruz. 

Temyiz komisyonu 
MADDE 36 — Temyiz komisyonunun merke

zi Ankaradır. Temyiz komisyonu bir birinci re
isle iki daire reisi ve dokuz azadan müteşekkil 
ve üç daireden mürkkebdir. Birinci reis ayni 
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zamanda dairelerden birinin reisidir. Temyiz da
irelerinden birisi münhasıran bina ve arazi ve 
bina buhran vergilerile iştigal eder. Bunlar ha
ricinde kalan vergilere aid işlerin iki daire ara
sında taksimi Maliye vekâletine aiddir. 

Temyiz daireleri birer reis ve ikişer azadan 
terekküb eder. Daireler haricinde kalan aza ev
rakın tedkik ve ihzarında yardım etmek üzere 
birinci reis tarafından bir daireye memur edilir. 
Temyiz komisyonu reis ve azaları Adliye, Mali
ye, Dahiliye ve Ticaret vekâletlerince gösterile
cek altışar namzed arasından îcra Vekilleri He
yetince intihab ve tayin olunurlar. Münhal vu
kuunda münhal adedinin iki misli namzed gös
terilir. Namzed gösterilecek kimeslerin hukuk 
veya îktısad fakültelerinden veya Siyasal bilgi
ler okullarmdan veya ticaret mektebinin yüksek 
kısmmdan veyahud bu mekteblere muadil ecne
bi mekteblerinden mezun bulunmaları ve reis se
çilmek için 3656 sayılı kanun mucibince en az 
üçüncü ve aza seçilmek için de en az beşinci de
receyi ihraz etmiş olmaları sattır. 

Komisyon raportörleri doğrudan doğruya ve 
bunlardan mâada memurlar birinci reisin inhası 
üzerine Maliye vekâletince tayin olunur. 

Temyiz komisyonu reis ve azalan ile rapor
törleri hariçte muallimlik de dahil olmak üzere 
başka hic bir iş deruhde edemezler. 

BAŞKAN — Bu madde hakkmda bir takrir 
vardır, okutacağım : 

Yüksek Reisliğe 
36 ncı madde ,arzetti*im sebeb dolayısile, 

Temyiz komisyonları reislerinin Adliye vekâle
tince gösterilecek »amzedler arasından, azaları
nın da Maliye, Dahiliye ve Ticaret vekâletlerin
ce gösterilecek namzedler içinden îcra Vekil
leri Heyetince seçilmesini arz ve teklif ederim. 

Sivas 
Abdürrahman Naci Demirağ 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı 
itibare alınmamıştır. 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Temyiz komisyonunun dahilî 
mesaisini tanzim ve tevzi salâhiyeti birinci reise 
aiddir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 38 — Temyiz komisyonu umumî he
yeti birinci reisin reisliği altmda üç dairenin 
birlesmesile teşekkül eder. Birinci reisin bulun
madığı zamanlarda umumî heyete daire reisle-
rnden en kıdemlisi reislik eder. 

Umumî heyet aşağıda yazılı işleri tedkik ve 
karara rapteder: 

l - pirinci reisin umumî heyette müzakeresi

ne lüzum gösterdiği işler, 
2 - Dairelerce yekdiğerine mübayin olarak 

verilen kararların birleştrilmesi ve tenakuzun 
kaldırılması talebleri, 

3 - Dairelerden biri tarafından bozulmuş olan 
karar üzerine mahallî itiraz komisyonunca eski 
kararda ısraren karar verilmesi halinde bu ka
rarlar. 

Umumî heyet tarafmdan verilen kararlara 
gerek temyiz daireleri gerek itiraz komisyonları 
ittibaa mecburdur. 

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

35 nci madde encümece tadil edilerek gelmiş
tir, okutuyorum: 

itiraz komisyonları 
MADDE 35 — itiraz komisyonları iki kısım

dır. Biri münhasıran bina ve arazi vergilerine, 
diğeri bunlar haricinde kalan ve bu kanunun 
birinci maddesinde yazılı bulunan vergilere aid 
itirazların tedkikile iştigal ederler. Bina ve ara
zi vergileri için îstanbulda ve Maliye vekâleti
nin lüzum göreceği diğer vilâyet merkezlerinde 
ve bunlar haricindeki vergiler için de, Ankara, 
istanbul ve izmir şehirlerinde ve Maliye vekâ
letinin lüzum göreceği diğer vilâyet merkez
lerinde muvazzaf itiraz komisyonları teşkil olu
nur. 

itiraz komisyonları bir reis ve iki azadan te
rekküb eder. 

Bu komisyonların reisleri, adliye, maliye, ti
caret ve bina ve arazi komisyonları için Adliye, 
Maliye ve Dahiliye vekâletlerince gösterilecek 
birer namzed arasmdan icra Vekilleri Heyetince 
intihab ve tayin olunur. Namzed gösterilecek 
kimselerin hukuk veya Iktisad fakültelerinden 
veya Siyasal bilgiler okulundan veya Ticaret 
mektebinin yüksek kısmından veyahud bu mek
teblere muadil ecnebi mekteblerinden mezun 
bulunmaları ve 3656 sayılı kanun mucibince en 
az beşinci dereceyi ihraz etmiş olmaları şarttır. 

Komisyonların bir azası ticaret odası ve di
ğeri belediyece kendi azaları arasından veya 
hariçten gösterilecek namzedler meyanmdan 
Maliye vekâletince intihab ve tayin olunur, Ti
caret odası azasmın yukarıda yazılı yüksek 
mekteblerin birinden mezun bulunması şarttır. 

Muvazzaf komisyonların reis ve azası ile ra
portörleri muallimlik de dahil olduğu halde 
komisyondaki vazifelerinden başka bir iş de
ruhde edemezler. Komisyon raportörleri Maliye 
vekâletince ve diğer memur ve müstahdemleri 
de komisyon reisinin inhasile vilâyetçe tayin 
olunur. 

Lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde muvazzaf 
itiraz komisyonlarının taaddüd ettirilmesine 
Maliye vekâleti salahiyetlidir. 

Muvazzaf itiraz komisyonu kurulan vilâyet 
merkezleri haricinde kalan vilâyet ve kaza mer-
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kezlerinde itiraz komisyonu mahallinin en büyük 
mülkiye memurunun resliği altmda, en büyük 
maliye memuru, bina ve arazi vergileri için en 
büyük hususî muhasebe memuru ve ticaret oda
sınca, bulunmayan yerlerde belediyece kendi 
azaları arasından veya hariçten seçilecek bir zat-
ten terekküb eder. 

En büyük mülkiye memurları ve bunların 
mazeretleri halinde tevkil edecekleri zatler 
iş bulundukça, haftada en az üç defa komisyonu 
toplamağa ve kendileri de komisyonda bizzat 
bulunmağa mecburdur. 

Vilâyet itiraz komisyonları bulundukları vi
lâyet merkez kazasma ve kaza komisyonları da 
bulundukları kazaya ve bu mahallere bağlı köy
lere aid vergi itirazlarını tedkike salahiyetli olub 
bu yerler haricindeki kaza ve vilâyetlerde tar-
holunan vergileri tedkik edemezler. Ancak 
Maliye vekâleti, bir vilâyetin kazalarına aid 
itiraz işlerinin tedkikatmı muvakkaten veya 
daimî şekilde vilâyet merkezlerinde kurulu olan 
komisyona tevdi edebilir. îtiraz işleri, daimî 
şekilde vilâyet komisyonuna tevdi olunan kaza
larda komisyon kurulmaz. 

BAŞKAN — Encümenin tadil ettiği şekilde 
bir maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Müşterek hükümler 
MADDE 39 — îtiraz ve temyiz komisyonları, 

azasmm tamamı ile içtima eder. Kararlar ekse
riyetle verilir. Temyiz umumî heyeti kararlan 
azanm yarısından bir fazlasının reyile verilir. 
Şu kadar ki karar nisabı yediden aşağı olamaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ' . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — îtiraz ve temyiz komisyon
ları kendilerine gelen işleri, en geç üç ay içinde 
karara bağlama mecburdurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar "... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — îtiraz ve temyiz komisyonları, 
bu kanunda yazılı vergilerden maada mülga ver
gilere müteallik itiraz ve temyiz tedMklerini de 
hususî kanunlarında yazılı esas hükümlere ve 
bu kanunda muayyen usul ve merasime göre ifa 
ve karar ittihaz ederler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Mükellefler, komisyon kararı 
kendilerine tebliğ edilmeden ve idare namma 
itiraza salahiyetli olanlar da tevdi edilmeden 
evvel birinci arzuhallerine ilâveten 21 nci mad
dede yazıl usul dairesinde itiraz ve temyiz ko
misyonlarına mütemmim arzuhaller verebilirler. 
Bu arzuhallerin de tedkiki mecburidir Ancak 
arzuhaller komisyonlara karar verildikten 
sonra vürud ettiği takdirde nazarı dikkate alın
maz. 

BAŞKAN — Mütalea var ini? Kabul buyu
ranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — îtiraz ve temyiz komisyonları 
reis ve azaları, usul ve füruile ikinci dereceye 
kadar civar hısımlarına ve kan veya kocaya ta
allûk eden işlerin müzakeresinde ve karara 
bağlanmasmda bulunamazlar. Bu takdirde itiraz 
komisyonlarında mahallin en büyük mülkiye 
âmiri tarafından seçilecek bir zat o işe aid mü
zakere ve kararda azalık eder. Temyiz komisyo
nunda iş, birinci reis tarafından diğer daireler
den birine tevdi olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar *... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Gayri muvazzaf itiraz komis-
yonlarmm müntehab azası mazeretsiz biri biri 
ardınca üç içtimaa gelmedikleri takdirde istifa 
etmiş sayılırlar. Muvazzaf itiraz komisyonlarile 
temyiz komisyonu reis ve azasından mazeretsiz 
vazifeye gelmeyenlerin aylıklarından gelmedik
leri her gün için bir günlük kesilir. Fasılasız 
veya fasılalı olarak senede bir ay kabule lâyık 
mazereti olmaksızın gelmeyenler vazifelerinden 
affolunur. 

Muayyen çalışma zamanında gelmemek te 
devamsızlık sayılır. Maaş kesmek cezası doğru
dan doğruya Maliye vekili tarafından tatbik 
olunur. 

HÜSNÜ KÎTABCI (Muğla) — Bu madde 
hükmü bende hayret uyandırdı. Biz Devlet ma-
kinasmm gayet muntazam işlemesini isteriz ve 
bunu temin edecek tedbirleri de almamızın za
manı çoktan gelmiştir. Şimdi böyle temyiz ko
misyonu reis ve azalığma kadar irtika etmiş 
bir zatin elbette vazife hissile mütehassis olması 
lâzmıgelir. Biz nasıl tahmin edebiliriz ki, bu de
receye kadar yükselmiş bir arkadaş canı isteme
diği için vazifesine gitmesin ve ne kadar müd
det gitmesin bir ay kadar, fasılalı veya fasıla
sız devam etmesin de ancak o vakit biz bunu 
müstafi addedelim. Doğrusu ben bir memurun 
gelmemesine imkan bahşedecek bir maddenin 
böyle sarihan yazılmasını doğru bulmadım. A-
caba Maliye vekili arkadaşımız devamsızlığın 
çok fazla olduğunu ve bir dereceye kadar bunu 
önlemek zarurî olduğunu görerek mi bu mad
deyi yazdırmıştır? Eğer böyle ise esefle kar
şılanacak olan bu hali önlemek için çok şiddetli 
kararlar almak lâzımdır, nezaketen ve bunların 
şereflerini vikayeten bunun yazümamasmı ister
dim. Bir arkadaş mutlaka vazifeye gelmelidir. 
Ben bu maddeden çok müteessir olduğum için 
Merkez bankasının talimatnamesini istedim. 
Tedkik ettim, orada fasılasız bir hafta devam 
etmiyen bir memurun vazifesine nihayet veril
mektedir. Biz de madem ki muntazaman çalış
tırmak istiyoruz, buna benzer şedid bir madde 
koymalıyız 
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B. E. REÎSt MÜKERREM UNSAL (İsparta) 

— Memurin kanunu vardır. 
HÜSNÜ KÎTABOI (Devamla) — Memurin 

kanununa bu kanun bir numune olmalıdır. Me
murin kanunu berayi tadil Meclistedir, nasıl 
olsa elimizdedir. Onu daha iyi, daha mükem
mel bir hale ifrağ etmek vaziyetindeyiz. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Ne teklif ederseniz muteriz değilim. 

HÜSNÜ KİTABCI (Devamla) — Maddede 
«bir gün gelmezse, iki gün gelmezse her gün 
için bir yevmiyesi kesilir» deniyor. Onu kesmek 
tabiidir. Çünkü vazifesine gelmemiştir. Fakat 
ilâveten bir ceza da vermek lâzımdır. Böyle 
komisyonlarda çalışan memurların gelmemesi
nin zararı yalnız kendisine münhasır değildir. 
Bendeniz bir zamanlar mahkemede buludum. 
Arkadaşlardan her hangi birisinin gelmemesi 
diğer dört kişinin hareketini takim ederdi. 
Binaenaleyh bu üç azadan birisi gelmedimi, di
ğer iki aza da vazife göremiyecektir demektir. 

Şu halde bir gün için bir günlük kesme ce
zası verirsek bu çok hafif olacaktır. Bir gün 
gelmeyenin üç günlük yevmiyesini keselim ve 
eğer bir hafta bilâfasıla gelmeyecek olursa onun 
vazifesine nihayet verelim. Böyle nazü istiğna 
ile vazife gören memurlara karşı biz daha müs
tağni olalım. Bunlara gayet ağır bir hüküm 
koyarsak zannederim memlekette az çok inti
zamı ve vazifeye ikdamı temin etmiş oluşuz. 
Bu babda encümenin noktai nazarını anlarsam 
tekrar söylerim. 

MUHTELİT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Bu madde encümende gö
rüşülürken şöyle düşünüldü : Tedkiki itiraz ko
misyonları azalan malûmu âliniz belediyeden ve 
ticaret odalarından müntehab olduğu için mu
ayyen gün ve zamanlarda gelemiyorlardı. Bu 
yüzden on binlerce evrak da tedkiksiz kalıyor
du. Bunu önleyebilmek için her halde bunlarm 
vazifeleri başına muntazam ve devamlı bir suret
te gelmeleri lâzımdı. Encümen düşündü, böyle 
bir madde koymak lüzum ve zarureti karşısında 
kalıyordu. Meselenin aslı budur. Bunların de
vamını temin etmek ve devam etmedikleri tak
dirde haklarında biraz şedid muamele yapmak. 
Bu hüküm hâkimler kanununda mevcud bazı 
hükümlerden istinbat edilmiştir. Doğrudan doğ
ruya kendimizin koyduğu bir hüküm değil
dir. Haddi zatinde böyle bir hüküm mevcuddur. 

HÜSNÜ KİTABOI (Muğla) — Takrir veri
yorum. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum : 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeb dolayısile « bir gün gelme
yenlerin, üg günlük maaşmın kesilmesini ve fa
sılasız bir hafta ve fasılalı olarak senede 15 gün 
gelmeyenlerin vazifeden affı » nı teklif ederim. 

Muğla 
; Hüsnü Kitabcı 

BAŞKAN — Takriri nazarı itibare alanlar ... 
Almayanlar ... Takrir nazarı itibare alınmıştır. 
Takriri madde ile birlikte encümene veriyoruz. 

MADDE 45 — Muvazzaf itiraz komisyonla-
rile temyiz komisyonunun reis ve azalarından 
mazeret dolayısile gelemiyecekleri anlaşılır ve 
bu suretle heyet teşekkül edemezse yerlerine Ma
liye vekâletinin tensib edeceği bir zat vekâlet 
eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?Maddeyi yük
sek şeyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul olundu. 

MADDE 46 — Ticaret odalarile belediyeler, 
muvazzaf komisyon kurulan yerlerde Maliye ve
kâletinin ve diğer yerlerde mahallin en büyük 
mülkiye âmirinin talebi üzerine itiraz komisyo
nunda bulunacak azayı en geç on beş gün için
de intihab ederek bildirmeğe mecburdurlar. Bu 
azaların müddetleri muvazzaf komisyonlarda da
imî ve diğer komisyonlarda üç sene olub hita
mında yeniden seçilmeleri caizdir. 

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

MIADDE 47 — Bina ve arazi vergileri için 
kurulacak muvazzaf itiraz komisyonları reis ve 
azasile raportör ve diğer müstahdemlerinin ma
aş ve ücretleri ve müntehab azanm huzur hak
ları ve komisyonların diğer masrafları, kurul
dukları vilâyetin hususî idare bütçesinden öde
nir. Bu komisyonların kadroları kuruldukları 
vilâyet hususî idarelerinin barem cedvellerine 
İcra Vekilleri Heyetince ilâve olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?Maddeyi kabul 
buyuranlar... Etmiyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 48 — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cedvelde Maliye vekâletine aid kadro
ların temyiz ve itiraz komisyonları başlıklı kıs
mı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
D. Aded Maaş Memuriyet unvanı 

Temyiz komisyonu 
2 1 125 Temyiz komisyonu reisi (İhti

sas mevkii) 
3 2 100 Temyiz komisyonu daire reisi 

(İhtisas mevkii) 
4 3 90 Temyiz komisyonu azası (İhti

sas mevkii) 
5 6 80 Temyiz komisyonu azası (İhti

sas mevkii) 
6 6 70 Temyiz komisyonu raportörü 
7 8 60 » » » 
8 12 50 » » » 
9 3 40 Kalem şefi 

10 3 35 Birinci mümeyyiz 
11 4 30 İkinci » 
12 5 25 Memur 
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D. Aded Maaş Memuriyet unvanı 

Muvazzaf itiraz komisyonları 
4 3 90 İtiraz komisyonu reisi (İhtisas 

mevkii) 
5 9 80 İtiraz komisyonu reisi (İhtisas 

mevkii) 
6 24 70 İtiraz komisyonu azası (İhtisas 

mevkii) 
7 14 60 İtiraz komisyonu raportörü 
8 18 50 » » » 
9 7 40 Kalem şefi 

10 12 35 Birinci mümeyyiz 
11 18 30 İkinci » 
12 12 25 Kâtib 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu itiraz komis
yonları ayni zamanda muamele ve kazanç ver
gilerine mi bakacak? Muhasebei hususiyeyi 
yalnız bina, arazi vergileri alâkadar eder. Bü
tün masrafları ve işi ona yüklüyoruz, nasıl 
altından kalkacak? 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Yalnız muvazzaf itiraz ko
misyonlarının bulunduğu yerlerde muhasebei 
hususiyeler verecektir. 

REFİK İNCE (Manisa) — Temyiz komis
yonu reisi, ihtisas mevkii. Temyiz komisyonu 
daire reisi, ihtisas mevkii. Bir defa alelitlak 
bu müessese teşekkülü itibarile ihtisas mevki
lerini ihtiva eder. Çünkü oraya gelecek zevat 
en çok bu işlerin ehli olmalı ve o işleri göre
bilecek kabiliyette bulunmalıdırlar. İhtisas mev
kii demekle eğer bu tâbir, gayri mütehassısla
rın girmemesine matufsa, bu kaydin kaldırıl
ması lâzımdır. Aksi olarak bu kazaî işe her 
hangi bir vali veya maliye mütehassısı mı alı
yoruz endişesine ve gayri mütehassıs getiril
mesi endişesini uyandıracak bir itiraza mey
dan bırakmamak için bu ihtisas kelimelerinin 
kaldırılmasını istiyorum. İcra Vekilleri Heyeti 
hangilerini oraya ehil görürse, ki biz de hüs
nü zanla mükellefiz, onu yapmalıdır. Gayri 
mütehassısın tayin edilmesinden korkmamız lâ
zımdır. Binaenaleyh ihtisas mevkiinin kaldırıl
masında fayda vardır. 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Temyiz komisyonlarının 
bu kadrosunda göstermiş olduğu mevkiler ha
kikaten ihtisas mevkiidir. Binaenaleyh buraya 
gelecek kimselerin barem vaziyetine nazaran 
tayin edilebilmeleri ve kendilerini terfih ede
bilecek şekilde ücret verilebilmesini temin için 
bu esas dahilinde yürüdük. Maksad budur. 

REFİK İNCE (Manisa) — Yani benim anla
dığım, bazı zevatı getireceğiz. Eğer kendileri
nin unvanına mütehassıs demezsek. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Para alamaz. 
MUVAKKAT E. M. M. MÜNİR HÜSREV 

GÖLE (Erzurum) — Hayır, yalnız mütehassıs 

im e: ı 
olarak getireceğiz, ve \m ücreti kendileriae Ge
receğiz. (Doğru sesleri).. 

BÜTÇE E. R, V. FAİK BAYSAL (Kaderi) 
— Barem kanunu ihtisas mevkilerine Devlet 
teşkilâtından her hangi birinin; tayinine mü-
said değildir. Devlet dairelerindeki memuri
yetlerden başka birine giren bir memura bu 
yere giriyor diye atlama derecesi kabul edil
memiştir. Buradaki kayidden maksad, meselâ 
Adliye vekâletinden bu komisyonlara seçilecek 
zat, bir avukat olabilir. Bu zatın Devletle hiç 
bir alâkası yoktur. Böyle bir adama mütehas
sıs demek suretile hariçten getirebilmeği te
min etmek istenmiştir. Kezalik ticaret odası 
intahib edeceği bir zatın âli tahsili olmasına, ba
kacak ve Devlet teşkilâtında memur olmadığı 
halde ona maaş verebilmek-için bunu ihtisas 
mevkii olarak kabul edecektir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 49 — Bu kanunla hususî muhase
be müdür ve memurlarına mevdu vazife ve 
salâhiyetler bina ve arazi vergilerine münha
sırdır. 

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

MADDE 50 — Bu kanunun birinci madde
sinde yazılı vergilere aid kanunlarla diğer ka
nunların bu kanuna muhalif hükümleri kaldı
rılmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu, kaaunun 
meriyete girdiği tarihte evvelki hükümlere gö
re teşekkül etmiş olan itiraz ve temyiz komis
yonlarının vazife ve salâhiyetleri yeni komisr 
yon kuruluncaya kadar devam ecter* 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Halen meyçud 
temyiz ve muvazzaf itiraz komisyonları reis 
ve azalarından bu kanunda, yazık tahsil şart
larını haiz ve ehliyet ve ihtisası musaiiafc bu
lunanlar yeni komisyonlara 365)5 sayılı kanun 
mucibince girebilecekleri derecelerle tayin oilşk-
uabüirler. Bunlardan ücretle müstahdem bu
lunanların mezkûr kanunun muvakkat 10 npu 
maddesile kabul edilen mül^eseh hakjgyçı mah
fuzdur. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak). — A r k a ç 
lar, bir ricada bulunacağım. 

Bu kanunun ikinci muvajkkat madıiesinfie. 
ihtisas, sahibi olanlara bir hakki mükteaeb ve
riliyor. Bu. maddeye, gpecei; evsaft sayd^fc 
yerdş, Hukuk, MüJfciye, Yütofe t\m& 
mekteblerini tadat ediyor, halbuki halen- temyia 
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komisyonlarında çalışan arkadaşların içerisinde; 
Mülkiye, Hukuk, Yüksek ticaret mezunları ol
duğu gibi vaktile Maliye nezareti tarafından 
açılmış olan Yüksek Maliye mektebinin mezun
ları da vadır. Bu kaydi koymryacak olursak bu 
arkadaşlar mükteseb haktan mahrum kalacak
lar, 8 - 10 senedenberi bu vazifeyi görmekle 
ihtisaslarında şüphe bırakmamışlardır, bu arka
daşların mahrum olmaması için bir takrir tak
dim ediyorum. 

REFÎK İriOE (Xvîanisa) — Mevcudlarm eh
liyet ve ihtisaslarını kim tasdik edecek? 

MALÎYE V. FÜAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Hakkı intihabı Heyeti Vekileye verdiniz. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum. 
Yüksek Riyaset 

Muvakkat ikinci madde «Bu kanunda yazılı 
tahsil şartlarını haiz» ibaresinin kaldırılarak 
«Ehliyet ve ihtisası musaddak» ibaresinden son
ra «Yüksek mekteb mezunu» cümlesinin ilâve
sini teklif ederim. 

Zonguldak 
^ Eifat Vardar 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Yüksek 
maliye mektebi olacak. 

Muv. E. M. M. MÜNİR HÜSREV GÖLE 
(lErzurum) — Halen faaliyette bulunan temyiz 
komisyonları azasının vaziyetini bu kanun me
riyete gireceği zaman tesbit etmek lâzımgelir. 

Bu itibarla yüksek mekteb mezunu olub ta 
komisyonda ehliyet ve iktidarı sabit olan arka
daşların Barem kanununun 10 ncu maddesi mu
cibince vaziyetlerini tesbit ve tayin etmek iste
dik. Bu maksadla bunu koyduk. Yüksek mek
teb mezunundan maksadımız, biliyorsunuz ki 
daha evvelki maddede arzettiğimiz gibi Hukuk, 
Siyasal bilgiler okulu ve Yüksek ticaret mektebi 
mezunlarıdır. Binaenaleyh bu şekilde maddenin 
kabulünü istirham ederiz. 

REFİK İNCE (Manisa) — Bu muvakkat 
madde çok tehlikeli bir maddedir. Bu güne ka
dar kanunların kendisine vermiş olduğu salâhi
yet derecesinde vazifelerini görmekte olan ze
vatın bu kanunla bir imtihana tâbi tutularak 
ehliyet ve ihtisasları tasdik olunacaktır. Ehliyet 
ve ihtisasları musaddak olmadığı halde şimdiye 
kadar nasıl iş gördüler Birinci muvakkat mad
de mucibince bu güne kadar iş görmüş olanların 
her birisi bu maddeye göre atılmak tehlikesine 
maruzdurlar. Niçin atılıyorlar? Belli değil. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Yeni ehliyet lâzım. 
REFİK İNCE (Devamla) — Belli değil. Bu 

ehlieyti tedkik etmek davasma girmeğe hakkı
mız yoktur. Ehliyeti olduğu içindir ki orada 
oturuyorlar ve bu işin başındadırlar. Bu bakım
dan intikal devresinin zarurî bir neticesi imiş 
gibi bazılarını çıkarmak lâzımdır diye bir koku 
vardır. Burada bu kanunla böyle bir haleti ru-
huyeyi yaşatmak doğru değildir. Amma maksad 

o değildir başka. Böyle bir vaziyette hâkimleri 
ehliyet imtihanına çekemeyiz. Bu gün hâkimler 
bu vasıfları haizdir, kendilerine kanunları tat
bik vazifesi verilmiştir. Onun için şimdiye ka
dar hâkimliğini kabul ettiğimiz adamların, ne 
olursa olsun, vasıllarına hürmet etmemiz lâzım 
gelir. Aksi sabit oluncaya kadar. Şimdi müsa
ade buyurursanız, bendenizce bunu ancak şu 
şekilde muhafaza etmek lâzımdır. Bu kanunda 
yazılı tahsil şartlarını haiz olanlar barem nok
tasından vaziyetlerini muhafaza ederler. Bir hâ
kimin ehliyet ve iktidarı herhalde bu günkü va
ziyetlerinin hilafı olarak nasıl taayyün etmiyorsa 
bu, taayyün etmeden, yeni idarî bir kanunun 
çıkmasından mütevellid vaziyet dolayısile atıl
malarına yol açacak ahkâm vazetmeği bendeniz 
muvafık bulmuyorum. Muhterem Encümenden 
bu hususta izahat istiyorum. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Orta yerde anladığımız, şimdiki mevcud olanla
rın hukuku müktesebesine riayet etmektir. Aksi 
surette bir şemme varsa ehliyet kelimesinin kal
dırılmasında hiç mahzur yoktur. Bu aykırı bir 
fikir husulüne sebebiyet veriyorsa kaldıralım. 

RIEFIK İNCE (Manisa) — Maliye vekili ar
kadaşımızın, mevcudun hukuku müktesebesine 
hürmet etmek noktasını istihdaf ettiğini görüyo
rum. Zannederim encümen de bu noktada bir
leşir. Eğer varsa barem kanununda mevcud ol
duğuna göre tatbik için bir tertib yapsınlar 
hepimiz de bundan memnun olalım. 

RÎFAT VARDAR (Zonguldak) — Arkadaş-
lar 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Zatı âlinizi temin etmek istediğimiz noktaya ne 
encümen ne de maliye itiraz etmiyor. Yalnız 
maddeyi formüle etmek için ... Müsaade ederse
niz burada yapalım. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — O halde 
mesele kalmıyor. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Kanunun esa
sında tahsil şartlarına matuf bir hüküm vardır. 
O tahsil şartı içinde, bu gün mevcudiyeti ol-
mryan, Maliye mektebi âlisi nammda bir müd
det evvel bir mekteb vardı. Açılıp kapanmıştır. 
Bu mektebi buna atfediyoruz. O vakit maddeyi 
baştan başa değiştirip bu Maliye mektebini sa
rahaten yazmak icab eder. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Müsaade 
buyurun. Bendeniz takririmi değiştirdim ve ye
niden bir takrir verdim. Maliye nezaretinin aç
mış olduğu ve Yüksek maliye mektebi unvanı
nı taşıyan mektebden mezun bulunanları da; bu 
kanunun Mülkiye, Hukuk ve Ticaret yüksek 
mektebleri şartlarını nasıl sayıyorsa o tadad ba
ki kalmak ve maddeyi aynen kabul etmek şar-
tile, yalnız o Maliye mektebinin yüksek kısmın
dan mezun bulunmuş ve şimdiye kadar 8 - 10 
sene belki daha fazla bir zaman kazanç temyiz 
komisyonlarında vazife görmüş vatandaşların, 
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mağduriyetine meydan vermemek için onlarm 
da maddeye idhalini temin için bu takriri tak
dim ediyorum, Vekil Beyefendi de muvafakat 
buyuruyorlar. Lütfen takririm nazarı dikkate 
almsm. 

BAŞKAN — Takriri okutuyorum. 
Yüksek Riyasete 

Maddenin kalması şartile maaşlı Yüksek ma
liye mektebi mezunları ibaresinin ilâvesile ka
bulünü dilerim. 

Zonguldak mebusu 
Rifat Vardar 

MUVAKKAT E. M. M. MÜNÎR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Biz Mali ve mektebini yük
sek mekteb telâkki etmiyoruz. Bu doğrudan doğ
ruya bir meslek mektebidir. Eğer muvakkat mad
dede böyle bir esas kabul edersek, bunu yüksek 
tahsil kabul edersek bütün tahsil derecelerini 
değiştirmek icab eder. Binaenaleyh buna encü
men muvafakat edemez. 

BAŞKAN — Takriri reyi âlinize arzediyo-
rum. Nazarı itibare alanlar . . . Almıyanlar . . . 
Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

Maddevi revi âlinize arzediyorum. 
REFlK ÎNCE (Manisa) — Bendenizin müta-

leam ne oldu? Madde nasıl olacak? 
MUVAKKAT E. M. M. MÜNÎR HÜSREV 

GÖLE (Erzurum) — Halen mevcud temyiz ve 
muvazzaf itiraz komisyonları reis ve azalarından 
bu kanunda yazılı tahsil sartlarmı haiz bulunan
lar yeni komisyonlara 3656 sayılı kanun muci
bince girebilecekleri derecelerle tayin olunabi
lirler. 

REFlK ÎNCE (Manisa) — Olunurlar. 
MUVAKKAT E. M. M. MÜNÎR HÜSREV 

GÖLE (Erzurum) — Bunlardan ücretle müstah
dem bulunanların mezkûr kanunun 10 ncu 

maddesile kabul edilen mükteseb hakkı mahfuz
dur.... 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Israr ediyor mu
sunuz? Olunabilirler mi? 

MUVAKKAT T. M. M. MÜNÎR HÜSREV 
GÖLE (Erzurum) — Evet olunabilirler. 

BAŞKAN — Maddeyi bu tadile göre okuyo
ruz: 

MUVAKKAT MADDE 2 — Halen mevcud 
temyiz ve muvazzaf itiraz komisyonları reis ve 
azalarından bu kanunda yazılı tahsil şartlarını 
haiz bulunanlar yeni komisyonlara 3656 sayılı 
kanun mucibince girebilecekleri derecelerle ta
yin olunabilirler. Bunlardan ücretle müstahdem 
bulunanların mezkûr kanunun muvakkat 10 ncu 
maddesile kabul edilen mükteseb hakları mah
fuzdur. 

REFÎK ÎNCE (Manisa) — Olunabilir tabiri 
aynen duruyor. Barem tatbik olunabilir, böyle 
şey olur mu? Barem tatbik olunur, demelidir. 

BAŞKAN — Encümen ısrar ediyor. Bu şe-
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kilde Heyeti umumiyenin reyine müracaat edi
yorum. Maddeyi encümenin teklifi şeklinde 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde encü
menin teklifi gibi, yani aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bina vergisi is
tinaf komisyonlarında mevcud olup henüz ka
rara bağlanmamış olan itiraz evrakı, bu kanun 
mucibince teşkil olunacak bina ve arazi itiraz 
komisyonlarına devrolunur. 

BAŞKAN — Mütalea yoktur. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte beşinci maddede yazılı 
hükmü yerine getirmek mecburiyetinde olanla
ra mezkûr tarihten itibaren 1 aylık müddet ve
rilmiştir. Bu gibiler hakkmda beşinci madde
nin son fıkrası hükmü, bu müddetin bitmesinden 
sonra tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea yoktur. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Encümene giden 44 ncü maddeyi encümen ta
dil ederek getirmiştir. Onu okuyacağız : 

MADDE 44 — Gayrimuvazzaf itiraz komis
yonlarının müntahab azası mazeretsiz biribiri 
ardmca üç içtimaa gelmedikleri takdirde istifa 
etmiş sayılırlar. Muvazzaf itiraz komisyonla-
rile Temyiz komisyonu reis ve azasından maze

retsiz vazifeye gelmeyenlerin aylıklarından gelme
dikleri her gün için iki günlük kesilir. Bir se
nede fasılalı olarak on veya fasılasız olarak on 
beş gün kabule lâyik mazereti olmaksızın gelme
yenler vazifelerinden affolunur. 

Muayyen çalışma zamanında gelmemek te de
vamsızlık sayılır. Maaş kesmek cezası doğrudan 
doğruya Maliye vekili tarafından tatbik olunur. 

ABDURRAHMANNACÎDEMÎRAĞ (Sivas) 
— 15 gün azdır. Çünkü mazereti mesruası ola
bilir. O adamm her hangi bir şekilde hastası 
olur. Kendisi için mazereti meşrua sayılan bir 
şey müdürü için mazeret sayılmayabilir. Onun 
için 30 gün olmasını teklif ediyorum. 

SALA HYARGI (Kocaeli) — Bu 15 günü ar
kadaşımız teklif etti. (Maddeyi reye koyun ses
leri). 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Tadil-
namede yoktur. Maddeyi olduğu gibi yüksek 
reinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
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Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzetüyorum. Kabul edenler ... Etmeyen-

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

15 — Ankara Orman çiftliğindeki bira fab-
rikasile tesisat ve müştemilâtının ve. arpa silosu
nun İntiharlar umum müdürlüğüne devri hak
kında kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisarlar, 
Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/193) [1] 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Encümenin teklifi
ni yüksek reyinize ârzediyorum. 

Müstacelen müzakeresini kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. Heyeti umu-
miyesi hakkında mütalea var mı? 

REFİK ÎNCE (Manisa) — Arkadaşlar, ruz-
namemizde Orman çiftliğini alâkadar eden bir 
meselenin bulunduğunu görünce Orman çiftliği 
denen mevcudiyetin nihayet merhum Atatürkün 
bir eseri olmasından mütevellid hassasiyetle 
üzerinde tedkikat yapmağa kendimi daha çok 
verdim ve bu münasebetle evvelce müzakeresin
de bulunmadığım Devlet ziraaat işletmesi hak
kındaki kanunu dahi tedkik ettim. Bir taraf
tan o kanun bir taraftan mevcud lâyiha ve ni
hayet Orman çiftliği üzerindeki tetebbularım 
sırasnda böyle bir kanun lâyihasının buraya gel
miş olmasında maalesef ne esbabı mucibe nokta
sından, ne bu esbabı mucibenin ihtiva ettiği ik
tiza ve hesab noktasından, ne de Devlet işletme-
sile istihdaf ettiğimiz gayenin elde edilmesi ba
kımından bir fayda bulunmadığı ve bilâkis bir 
mazarrat husule geleceği kanaatini edindim. Bu 
kanaatimi size arzettikten sonra muhterem he
yetin takdirinden çıkacak neticenin evvel ve 
âhir doğru olacağı zehabile söze başlıyorum : 

Ankaranın bir kenarında, çorak bir muhitte 
meydana getirilen Orman çiftliğinin Atatürk ta
rafından Devlete hediye edilmiş olması müna-
sebetile geçen tarihî dakikalarda söz söylemiş 
bir arkadaşınızım. O zaman Atatürkün mektu
bu okundu ve arkasından da kanun geldi. O 

j 1] 175 sayılı basmayazı sabim sonundadır. 

ler ... Kabul edilmiştir. 
Teneffüs için celseyi 20 dakika kapıyorum. 

Kapanma saati : 17,40 

mektubla o kanunda, bize çorak bir muhitte in
san elile, irade kuvvetile nasıl bir medeniyetin, 
yeşil bir medeniyetin doğabileceğini ve nasıl ve 
ne şekilde ziraat sahasında muvaffakiyetler 
elde edileceğine dair güzel misaller vardır. Bu 
münasebetle neşredilen ve her sene aşağı yu
karı Orman çiftliğinin mesaisini gösteren şa
yanı istifade broşürler vardır. Bunlar hemen 
hemen her mebusun elinde bir kaç tane olarak 
vardır. Bu broşürlerden aldığımız fikre göre, bu 
çiftlik Atatürkün ziraat idealini tahakkuk etti
ren ilk bir mesai sahasıdır. Toprak üzerinde ne
ler yapılabileceğine dair ziraatin muhtelif şekil
lerini gösterir. Başta ormancılık olmak üzere 
meyvacılık, hayvancılık ve hayvandan hâsıl olan 
dericilik ve çiftçiliğe taallûk eden demircilik, 
mahsulâtı hayvaniyeden hâsıl olan şu veya bu 
envai işçilik ve bunlarm yanmda arpa istihlâ
kine medar olmak üzere bir bira fabrikası ihdas 
olunmuştur. Biliyorsunuz ki bu bira fabrikası 
bir tarafdan istihlâkâtı umumiyeye yarryan bi
rayı yapmakla beraber diğer tarafdan yanı ba
şında açılan gazinosu ile beraber Türk medenî 
hayatının güzel saatlar geçiren bir sahası ol
muştur. Bu şekilde işleyip gitmekte ve zahiren 
benim için Cumhuriyetin güzel bir eseri olan ve 
iftiharla anılabilecek olan bu yerin bu teklifi 
kanunî ile, inhisar idaresine geçirilmiş olması 
ilk defa şu cihetten düşünülmeğe değer: Devlet 
işletmesi ayrı bir yer mi ki bunu ondan alıp 
İnhisar idaresine veriyoruz? Bu hususta tedki-
katımı yaptım, esbabı mucibede bulduklarımı 
arzedeceğim. Deniliyor ki bira inhisar altında
dır, bu nevi inhisarların işletilmesi için konul
muş usul ve kurulmuş teşkilât varken, birayı 
yalnız ziraî bir mahsulün kıymetlendirilmesi 
maksadile, inhisar dışında bırakmak muvafrk 
olmaz. O halde bu vaziyette İnhisar idaresine 
bir sual teveccüh eder. 1936 den beri bu bira fab
rikasının, mevcud imalâthanelerin ve bundan 
evvelki İstanbul bira fabrikasının dahi, İnhi
sar idaresi mevcud iken, onun haricinde ya
şatılmış olmasının hikmeti ne olabilir? De-

< + • * 

Î E Î N C Î C E L S E 
Açılma saati : 18 

BAŞKAN — Şemsettin Günaltay 

KATIBLER : Bekir Kaleli (Gazianteb), Dr. Sadi Konuk (Bursa) 
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mek ki İnhisar idaresinin mevcudiyeti, bira 
imal eden müesseselerin mutlaka inhisar altma 
girmesini icab ettirmiyor. Bu gün de icab et
tirmiyor, dün de icab ettirmiyordu. Bu se-
beb çürüktür. 

«Ziraat işletmelerinin - kısmen dahi olsa -
malî bir inhisar geliri ile beslenmesi bu teşeb
büslerin hesablı ve semereli bir işleme esasma 
bağlı kalması hakkındaki millî iktisad gayele
rine mugayirdir, bütçe varidatından bir kıs
mının malî murakabe dışmda bazı hizmet ve 
rnaksadlara tahsisi de malî esaslarımıza uyma
maktadır» deniliyor. Ben bu mütalaayı kabul 
etmem. 

Bir defa bunun, varidatı koymuş olduğumuz 
kanunla malî murakabeden hâli değildir. Baş
ta îcra Vekilleri Heyeti Reisi bulunmak şarti-
le teşekkül eden ve bu kanunla faaliyete ge
çen ve resmî müesseselerden kuvvet alan bir 
teşekkülün murakabesi altındadır. Binaenaleyh 
orta yerde bir inhisar geliri mi, malî muraka
beden azade olarak kendisine yemlik etmiş bir 
müessesei hususiye mi varki? Bunun başmcla, 
demin dediğim gibi, îcra Vekilleri Reisinin 
başkanlığı altında, Divanı muhasebat reisile 
îtısad, Maliye, Ziraat vekillerinden ve Meclis
ten ayrılmış zevattan müteşekkil bir murakabo 
heyeti varken, «Malî murakabe haricinde bazı 
hizmet ve rnaksadlara, tesisi de mali esasla
rımıza uymamaktadır» tâbirini asla kabul ede
mem. Binaenaleyh bu itibarla bu esbabı muci
be de çürüktür. Bu iki sebebden maada bir şey 
bulamayınca kendi kendime yeni esbabı muci
be aramağa gitmedim. Tedkikat yaptım, Dev
let işletmeleri diye mevcud müessesenin hudud 
ve şümulünün nerelere kadar gittiğini tedkik 
ettim. Öğrendim ki, bu Devlet işletme idaresi, 
Atatürkün, muhtelif mmtakalarda, muhtelif 
ziraat yapan, millete her ziraatin fen dairesin
de nasıl yapılabileceğini, mahsulâtın nasıl ys-
tiştirilebileceğini göstermek maksadile kur
muş olduğu muhtelif çiftliklerin heyeti mec
muasının idaresi için yapılmış bir müessesedir. 
Bu müessesenin 150 bin küsur dönüm de ara
zisi vardır. Bu arazinin 102 bin dönümü Anka 
rada, mütebakisi beş, altı yerdedir. Bunların 
heyeti mecmuasının varidatı 3,5 - 4 milyon içe
risinde gezmekte iken bu paranın, 3,5 milyca 
olduğuna göre, 3 milyon lirasının Orman çift
liğinden temin edildiğini görüyoruz. Demek I:i 
yağile, peynirile, derisile, hayvanatile, mahsu
lâtı ziraiyesile, birasile, gazinosile, ticarî mua 
melesile, fabrikalarile, demirciliğile heyeti umu 
miyesi 3,5 - 4 milyon lira içinde dönen bir iş
tir. Bu servet 4 milyonsa, 3,5 milyonu, 3,5 
milyon ise 3 milyonu Orman çiftliğinindir. Bu 
Orman çiftliğinin ne kadar bira hasılatı oldu
ğunu bilmiyorum. Fakat kanaat getirmek lâ-
zmıgelirse bu bira hasılatının her gün için art
mış olması, yaşamasına âmil. olan bir şeydir. 

Bu takdirde bu biranın getirmiş olduğu iradın 
alınmış olmasile, korkuyorum ki geri kalan 
150 000 küsur dönümlük arazi, kendisinden 
numune olmak için beklenmekte olan faydadan 
mahrum bulunacak ve kurulan ideal ziraat teh
likeye girecektir. Bu endişe ile yaptığım ted-
kikatta bu bira fabrikasının üzerinde niçin 
fazla durulduğunu tekrarlamağa mecbur ol
dum. Bira fabrikası bir kuruluş olmak itiba-
rile ayni zamanda buz, gazoz, soda ve sair iş
ler yapıyor. Bu bira fabrikasını üzerine almak 
isteyen İnhisarlar idaresi bir Devlet müessese
sinin değil, âdeta bir şahsın mukaddes huku
kuna hürmet eden bir incelikle öyle güzel for
müller bulmuştur ki, bizim inhisar maddesin
den maadasına şümulümüz yoktur, fabrikayı 
alıyoruz, fabrika ise su demektir, su ise çift
liğindir. Bunun için 200 kilolitre su vermek 
mecburiyetini bir irtifak hakkı olarak tesis 
ediyor. Su ihtiyacını temin ve bittabi memur
larını oturtacak memur evleri için icar veri
yorlar. Fabrikanın içerisinde bazı şeyler var. 
Su, gazoz, soda ve saire. Bunlar vakıa inhisar 
maddesi değildir amma madem ki fabrikayı 
biz alıyoruz, inhisar idaresi bununla da meş
gul oluversin. 

Ancak iş hacminin ve işçi kadrosunun müsaa
desi nisbetinde bu istihsalâtm da ayni enerjiden 
istifade ederek yapılmasını faideli buluyor. O 
halde arkadaşlar; inhisar keyfiyetinden çıkıb, 
inhisarlardan maada mesaille meşgul olan bir 
Devlet teşekkülüne, bilmiyorum, ne dereceye 
kadar müsaade edeceksiniz? Hakikaten serbest 
sanayie dahil olan gazozculuk, sodacılık gibi 
şeyler inhisarın sahai faaliyetine giriyor. Bil
mem gazozcuya baremde nasıl yer vereceğiz? 
Sodacıya nasıl ücret vereceksiniz? Tabiî bunun 
takdiri size aiddir. 

Asıl şayanı dikkat olan kısmı bence, Ziraat 
encümenimizin nasıl olub da bu işe eski mazba
tasını okumadan yeniden rey vermiş olmasıdır. 

Eski mazbatasında Orman çiftliğinin bütün 
hüviyetile ziraati, sanayii ziraiyeyi, hayvancılığı, 
şunu ve bunu birbirine ekliyerek husule getiril
miş olan mevcudun bir kül halinde muhafazası
nı ve Atatürkün hediyenamesinde bahşetmiş ol
duğu, kendisinin göstermiş olduğu program da
iresinde yetiştirilmiş olmasmı bize tavsiye et
tikten sonra, bu Devlet işletmesi kanunu çıkı
yor. Bunun için ziraat encümeninin esbabı 
mucibesi tıpkı İnhisarlar encümeninin esbabı 
mucibesi gibidir. İnhisarlar encümeni nasıl tek
nik bir vaziyet düşünüyorsa bizim Ziraat encü
meni de ayni mütaleayı dermeyan ediyor. Ar
kadaşlar, ihtisas encümenlerinin aralarında ha
zırlayarak bize getirdikleri ve bizim 10 kânunu
sanide kabul ettiğiniz ve 13 kânunu
sani 1938 de meriyete geçen bir kanunun, 14 ay 
sonra bir ziraî tefekkür ve idealin bu kadar de
ğişmiş olmasmı ben doğru görmüyorum. Af bu-
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yursunlar, bunu çiftçi zihniyetindeki istikrar
la kabili telif bulmadım. Şimdi arkadaşlar, mev-
cud işletme kanununu biz tanzim ederken öyle 
güzel bir zihniyete saplanmışız ki, onun birinci 
maddesinin bir fıkrasında diyoruz ki, « Devlete 
veya Devlet müesseselerine aid olub birinci ve 
üçüncü maddelerde yazılı maksadlara uygun ma
hiyetteki diğer menkul ve gayrimenkul mal

lardan muvafık bulunanları lüzum görüldükçe 
Ziraat vekâletinin teklifi üzerine Devlet ziraat 
işletmeleri kurumuna devre îcra Vekilleri heyeti 
salâhiyettardır ». 

Birinci maddesinde de : « kanunun her tür
lü ziraat işleri ve sanatlerile iştigal etmek » kay-
dile bir Devlet ziraat işletmeleri kurumu teşkil 
ediyoruz. 3 ncü maddesinde ziraat kurumunun 
yapacağı başlıca işleri sayryoruz: 

A - Mevcud ziraî ve sınaî müesseseleri işlet
mek, 

B - Her bölgede numune olacak ziraî ve sı
naî tesisat yaparak fabrikalar ve atelyeler iş
letmek, 

O - Silo ve ambar işlerile uğraşmak ve silo
larda varant muamelesi yapmak, 

D - İştigal mevzularile alâkalı teşekküller 
vücude getirmek, ticaret, kredi, nakliye işlerini 
yapmak. 

Beşinci madde ile Atatürkün teberru ettiği 
bütün malları buraya veriyoruz. Demek ki Or
man çiftliğini biz Devlet işletmesi idaresi, ilk 
adile Orman çiftliği müessesesini yaparken yal
nız bir ziraat işletmesi halinde değil, ziraat sa
nayiini de ve ziraat fabrikacılığrnı da yapmak 
üzere daha 16 - 17 ay evvel kurarken, mevcud 
müessesatı da buraya intikal ettirmişiz. Aradan 
DU Kadar zaman geçtikten sonra dahi idare 
ediyoruz. O halde bugün için bira fabrikasını 
başta Ziraat encümeni mesul olmak üzere, bu 
kanunla sanayii ziraiyeden addetmiyoruz. İnhi
sar ve Bütçe encümenleri bu fikirde bulunabi
lirler, bu lâyihanın İktısad encümeninden geç
mesi lâzımğelirken oradan geçmemiş, bunu 
şimdi bir usul meselesi yaparak arzetmek iste
miyorum, fakat Ziraat encümeni nasıl olmuş da 
bu fabrikayı ziraî sanayiden addetmiyor? an
lamadım. Bendenizin kanaatimce numune ola
rak ittihaz ettiğimiz bu müessesenin fabrikasını 
alırsak kolunu ve kanadmı kırmış olacağız 

Uzaktan - resmi ağızlardan değil - bazı arka
daşlardan işitiyorum ki bira pahalıdır. Biranın 
pahalıya çıkmasından dolayı en çok söz işiden 
eski İnhisar vekili Ali Rana bey arkadaşımızdır. 
Fakat biranm pahalıya çıkmaması ve bunu 
ucuzlatmak bizim elimizde değil midir ki Dev
let işletmesi adını alan ve buğun bizzat başın
da îcra Vekilleri reisi bulunan Devlet işletme
sinin, elinden geldiği kadar bu noktaya sarfı 
mesai etmesi elbette lâzımdır. 

Devlet işletmesile İnhisar idaresi arasmda 

Devlet ve işçilik bakımından ve bir müessesei 
resmiyeyi tanımak bakımından bir fark görü
lüyor. Evvelce Bomonti fabrikası kendi başına 
çalışırken bira inhisara tâbi değilmi idi? Bu 
gün bu kadar rakı çıkaran fabrikalar var, rakı 
inhisara tâbi olduğu halde yine bu fabrikalar 
yerinde duruyor. Fakat bizim yanı başımızda
ki bira fabrikası İnhisar idaresine geçiyor. Bu 
böyle olmakla bir takım hususiyetler oluyor. 
Memurlar için ayrı usul ve ahkâm ve bunlara 
aid binalar ve bu binalara giden yollarm temi
ni için ayrı ayrı ahkâmı hukukiye, Suyu ala
cağız ve bu suyu kullanmadan mütevellid do
ğacak ihtilâflar için ayrı ahkâm. Hulâsa öyle 
bir vaziyet ihdas ediyoruz ki, mücerret bira 
fabrikasının ele geçmiş olmasından dolayı mev
cud ahengi bozuluyor, yani bu büyük müesse
senin içerisinde, sanati ile, hayvanı ile, maki-
nası ile, ve çiftliği ile ahenkli iş görmek yolun
da kurulan düzen bu defa iki ele verilmiş olu
yor. Ben bu bakımdan, henüz hayatı 17 aydan 
ibaret olan Devlet işletmesi kanununun ruhu 
bakımından, bu münasebetle bu kanunu dik
katle yeniden okudum, bu bakımdan bira fab
rikasının İnhisar idaresine geçmesinde fayda 
yerine mazarrat görmekteyim. Ziraat encüme
ninin mazbatasında «son asrın ekonomik vasi
yeti, ziraati dar bir çerçeve içinde değil, keli
mesinin geniş maksadile düşünmeği lüzumlu 
kılmaktadır. Büyük Şef de Kamutaydaki büyük 
nutuklarında ziraatin, sanayi ticaret ve na-
fia ile bir kül olduğunu işaret buyurmuşlar 
ve bu yüksek eserleri de ötedenberi bu esas da
iresinde idare ettirmişlerdir. » denilmekte oldu
ğu gibi Ziraat vekâletinin, Orman çiftliğinde zi
raî kısımlara aid olarak 26 şubesi bulunmakta-
dn\ 

Sonra Hükümetin bu kanuna aid olan esbabı 
mucibesinde, Devlet ziraat işletmeleri esbabı mu-
cibesinde deniliyor ki; « Bütün ziraat bölgeleri 
için yenilerini kurmak ve bunların hepsini şim
diye kadar olduğu gibi ticarî usullerle idare 
ederek ayni muvaffakiyetli çalışmada devam 
ettirmek ziraat hayatımız için en faydalı bir iş 
olacaktır. Atatürk çiftlik ve müesseselerini te
berru ederlerken gönderdikleri mektubda aynen 
şu direktifleri veriyor. Malûmu âlinizdir, za
bıtlarda vardır, hepimizin kulaklarında hâlâ çın
lamaktadır. « .... bünyelerinin metaneti ve mu
vaffakiyetlerinin temelini teşkil eden çalışma 
ve ticarî esaslar dahilinde idare eyledikleri ve 
memleketin diğer mmtakalarında da mümasilleri 
tesis edildiği takdirde tecrübelerini müsbet iş 
sahasından alan bu müesseselerin, ziraat usul
lerini düzeltme, istihsalâtı arttırma ve köyleri 
kalkındırma yolunda Devletçe alman ve alına
cak olan tedbirlerin hüsnü intihab ve inkişafına 
çok müsaid birer âmil ve mesned olacaklarına 
kani bulunuyorum ve bu kanaatle tasarrufum 
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altındaki bu çiftlikleri bütün tesisat, hayvanat 
ve demirbaşlarile beraber Hazineye hediye edi
yorum. » 

Şimdi arkadaşlar, benim endişem nedir? Aca
ba bu eskilde bu külü parçalarsak, bu müba
rek adamın irşadından inhiraf etmiş olmayacak 
mıyız? Bize temin etsinler, bira sanayii ziraiye-
den değildir. Binaenaleyh fabrikanın vücuduna 
ihtiyaç yoktur, faidesi yoktur ve inhisar altına 
alınması lâzımdır, bundan Devlet işletme idare
si asla müteessir olmayacaktır. 150 bin küsur 
dönümlük Devlet işletme idaresinin elinde bulu
nan çiftlikleri bundan sonra da numune olarak 
idarede devam edecektir, bizi bu hususta temin 
etsinler. Hükümetin esbabı mucibesini, Ziraat 
encümeni süsleyerek ve teknik malûmatla teç
hiz edip bize sunduktan sonra, Devlet işletme 
idaresinin kanununu çıkarıp daha üzerinden 

. 17 ay geçmeden bunu, fabrikayı İnhisar idare
sine vermek suretile parçalarsak ve yeni yeni 
ahkâm konursa, öyle zannediyorum ki, bir.bina
nın içerisinde iki sahib bulunmasından mütevei-
lid teşevvüşat nasıl ki hususî eşhasa aid evlerde 
vücude geliyorsa, İnhisarlar ve Devlet işletme 
idarelerinin de, birbirlerinin yollarına, sularma, 
mülklerine müdahalelerinden doğma öyle ihti
lâflar çıkacaktır ki, bence bu ihtilâfları halle
decek ahkâm mevcuddur, fakat şayanı temenni
dir ki bu müesseseler arasmda ihtilâf olmasm ve 
şayanı temennidir ki, bu fabrika ayrılmış olma
sın ve esbabı mucibeyi gösteren lâyiha ile iktifa 
edilmiş olmasm. 

Burada ikisini de uzun uzun okuyarak başı
nızı ağırtmak istemem, zabtılarda vardır. Bu 
esbabı mucibeler kâfi geliyorsa bu bira fabrika
sının inhisar altına almmasna lüzum yoktur. 
Çünkü inhisar altında bulunan diğer maddeleri 
almryor Almaması da gayet doğrudur. Alma
ğa da mecbur değildir. Çünkü inhisar kanunu
nun bir maddesinde ; « İnhisar idaresi işletmeğe 
müsaade edebilir » diyor. Yani müsaade etme
se, inhisar maddesi yapan diğer müesseselerin 
mevcud olmaması lâzımgelir. Bu bakımdan ya
ni bir faydası olmadan mevcudu bozmak doğru 
değildir. İstenilen ucuzluğu temin etmek - ki 
buna kani bulunmaktayım - Devletin her zaman 
elindedir. Bu bakımdan 150 küsur bin dönüm
lük çiftliklerin ana yatağını teşkil eden ve hası
latın üçte ikiden fazlasını veren bir müessesenin 
makinası üzerinde fena bir tesir yapması vazi
yeti karşısında ve en mühim olarak Atatürkün 
kül halinde işlemesini işaret ettiği bu idare in
hisara verilmeden, bu lâyihanın mühtaci tedkik 
ve teemmül olduğu kanaatindeyim. Hükümetten 
çok rica ediyorum, bu meseleyi bir defa daha 
çok esaslı bir şekilde, hiç olmazsa iktisadî ba
kımdan, kendi branşlarında tedkik ettirmek 
üzere bu lâyihai kanuniyenin bırakılmasını, bu 
dar zamanımızda çıkarılmamasını rica ediyorum. 
Şimdiye kadar faydalı olarak yürüdüğü yoldan 

çıkarak daha az faydalı veya zararlı olmak yolu
na düşürmeyelim. Her halde tatmin olunmağa 
çok muhtaç bulunuyorum. Gerek Hükümet, ge
rek encümen, beni kim tatmin ederse şimdiden 
teşekkürlerimi arzederim. 

ZİRAAT ENCÜMENİ M. M. YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Sayın arkadaşımın Ziraat encüme
nini muahaze eder yollu ifadelerine cevab ver
mek istiyorum. Çok teessüf ederim ki bende
niz bu lâyihanın mazbata muharriri değilim. 
Yalnız encümenin mazbata muharriri sıfatile 
arzı malûmat edeceğim. 

Bendeniz anlayamadım. Saym Refik İnce ar
kadaşım, çiftliklerin devri sırasında encümenin 
mazbatasında tebarüz ettirdiği hususlarla bunu 
tamamen mütebayin ve aykırı görüyorlar ve di
yorlar ki; « sanayi, ziraat, ticaretin bir kül oldu
ğunu mazbatasında tebarüz ettiren Ziraat en
cümeni nasıl oluyor da sanayii ziraiyeden olan 
bir şubeyi başka bir teşkilâta devre müsaade 
ediyor. 

Evvelâ şunu saym arkadaşıma hatırlatmak 
isterim İri, Atatürkün büyük nutuklarında ziraat 
sanayi ve ticaret, Nafianm bir kül olduğu teba
rüz ettirilmişti. Encümenimiz de bu tebarüz etti
rilen kısmı alarak mazbatasına dercetmiş bulu
nuyordu. Eğer bundan bu teşekküllerin böyle 
toplu olarak idaresi mânası çıkryorsa, şu halde 
ziraat, sanayi ve ticaret için ayrı teşekküllere lü
zum yoktur. O halde bunları bir vekâlete top
lamak lâzımdır. 

Evet, bira fabrikası sanayii ziraiyenin en 
büyük şubelerinden birini teşkil etmektedir. 
Fakat ziraatin esas kısmına dahil değildir ve 
çiftlik olan yerlerde mutlaka bira fabrikası da 
mevcud değildir. Eğer arkadaşım bunların kül 
halinde bulundurulmasını arzu buyuruyorlarsa 
şu halde şekercilikte sanayii ziraiyenin en bü
yük kısmıdır. Pancar ziraati bunun iptidaî mad
desidir, tam ziraat işidir. Şeker kısmmı da bu 
noktadan, İktısad vekâletinden ayrılarak ku
ruma bağlamak muvafıktır. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Sonra 
bağcılık. 

Zr. E. M. M. YAŞAR ÖZEY (Manisa) — 
Bu gün şeker fabrikaları şirketi pancar ziraati 
ile meşguldür. Şarabcüık, sanayii ziraiyenin en 
mühim şubesidir. Fakat bu da doğrudan doğ
ruya İnhisar idaresinin meşgul olduğu en mühim 
mevzulardan biridir. Ispirtoculuk da keza. En
cümeniniz bilhassa meseleyi daha ziyade iktisadî 
bakımdan tedkik ederek mademki ispirtolu meş
rubat tamamen İnhisar vekâletine verilmiştir, 
bununla doğrudan doğruya meşguldür ve bu 
işde teknik adamları da vardır. Şarabcüık gibi, 
ispirtoculuk gibi biracılığın da inhisar vekâle
tine devrini, Encümeniniz, iktisaden doğru bul
muş ve bu sebeble lâyihayı esas itibarile kabul 
etmiştir. Biranın memleket dahilinde sürümünü 
çoğaltmak, ucuz satılabilmesinin teminnini dü-
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sunmuştur. Çiftliklerin inkişafına bir yardım 
mevzuu olmaktan ziyade, halkımızın birayı da
ha fazla istihlâk etmesi az muzur olan, hatta 
muzur olmayan, belki faidesi olan biranm mem
leket içinde daha ziyade istihlâkini temin için 
bira fabrikasmm İnhisar vekâletine devrini mu
vafık bulmuştur. 

Tekrar arzediyorum, saym arkadaşım buyur
dular ki, fabrika çiftlik için iyi bir kazanç 
membar idi, bu kanunla İnhisarlar vekâletine 
devrolununca tabiî bu mühim kazanç membai da 
başka tarafa geçmiş oluyor. Bu çiftlikler Ata-
türkün işaret buyurdukları yolda gidemiyecek-
lerdir demek istiyorlar. Bendeniz meseleyi o su
retle telâkki etmiyorum. Ankarada, çöl muhi
tinde böyle bir eser meydana getirmek cidden 
büyük ve iftihar edilecek bir varlıktır, o eser 
bu suretle devam edecektir. Fakat bunun işle
mesini biz, doğrudan doğruya Ziraat işletmesi
nin membai varidatı olmak bakımından mütalea 
etmiyoruz. Bilâkis halkımıza ucuz bira içirmek 
noktasından mütalea ediyoruz. Bundan dolayı 
bu fabrikanın doğrudan doğruya daha geniş sa
tış teşkilâtı olan İnhisarlar vekâletine devrini 
encümenimiz muvafık bulmuş oluyor. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Arpa sar
fiyatı 7 - 8 misli artacak, bu da köylüye fayda
dır. 

YAŞAR ÖZEY (Devamla) — Hulâsa, şeker
cilik, şarabcılık, ispirtoculuk, biracılık ziraatin 
en büyük ve müstakil şubeleridir. Fakat her za
man çiftliklerde bulunan sanayiden sayılmaz. 
Arkadaşımızın, bira fabrikasını çiftlikten ayı
rırsak çiftliğin her hangi bir arızaya uğrryaca-
ğı ve vazifesini yapamıyacak vaziyete düşeceği 
yolundaki mütalealarmı biz kabul etmiyoruz. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Bir sualin 
cevabmı almak için kürsüye geldim. 

REFİK İNCE (Manisa) — Encümen namı
na mı? 

MÜMTAZ ÖKMEN ( Devamla ) — Hayır, 
şahsan mebus sıfatile. 

Bira işinin bir inhisar mevzuu olduğu ve 
Devlete aid inhisarların tek elden idaresi hak
kındaki esbabı mucibeyi hakikaten yerinde ve 
kuvvetli gördüm. Yalnız 150 bin nüfuslu bir 
şehrin, Hükümet merkezinin, güneşe, iyi hava
ya ve güzel manzaraya açılmış yegâne penceresi 
olan Orman çiftliğinin bu günkü vaziyetinin 
muhafazası için ve mevcud programlara göre bir 
taraftan İstanbul boğazma, diğer taraftan 
da Gazi enstitüsüne ittisali için icab eden masa
rifi daime ve müstakbeleyi, çiftlik mühim bir 
varidatından mahrum kaldığma göre, Ziraat 
vekâleti mütekeffil bulunuyorlar mı? Bunu lüt
fen burada söylesinler. 

REFİK İNCE (Manisa) — Ben encümenden 
rica ettim, Hükümetten de rica ederim. Iktisad 
encümeninden de rica ederim. Suallerime cevab 
istiyorum. Beni tatmin etsinler. 

ZİRAAT V. MttHİLÎS ERKMEN (Kütahya) 
Evvelâ arkadaşlarımın Devlet ziraat işletmesi 
kurumu hakkındaki iltifatlı sözlerine arzı te
şekkür ederim. Hakikaten kuruluş tarihi pek az 
olan bu müessesenin, gerek bira fabrikasmm 
kurulmasında, işlemesinde ve gerek çiftliklerin 
idaresinde hizmetleri geçmiştir. 

Bu bira fabrikası maddei iptidaiye noktasın
dan bir ziraat sanati, fakat mamulü bakımından 
bir inhisar mevzuudur ve ben de o suretle te-
lâkik ediyorum. Bu fabrikanın Devlet işletme
sinde kalması çiftliklerin genişletilmesi nokta
sından bir varidat membaıdır. Fakat burada 
diğer büyük bir mevzu daha vardır ki, ziraati 
alâkadar eder : Biranın ucuzlatılması. 

Bira ucuzlayacak olursa bir çok noktadan 
fayda temin olunacaktır. Bir defa bu gün 60 
bin hektolitre işleyebilecek vaziyette olan fabri
ka, bira ucuzlayıp tam faaliyetle ve hatta daha 
fazla çalışınca, maliyet daha düşecektir. Ayni 
zamanda inhisar idaresi diğer inhisar maddele-
riîe birlikte bunu sattığı takdirde daha ucuza 
satacaktır. Daha ucuza satmak da zamimeten 
mümkün olunca fazla istihsal arpa sarfiyatını 
artıracak, küsbe fazla çıkarılacak ve bunlarm 
müştemilâtının tesiri dolayısile ziraat üzerine de 
müessir olacaktır. Arkadaşımı temin edeyim ki, 
bu iki müessese birbirini itmam ederek çalışacak 
ve hiç bir zaman bozulmayacaktır. 

Atatürkün bize büyük bir vedia olarak bırak
mış olduğu eseri ondan maksud ve beklenen bü
tün faideleri elimizden geldiği kadar muhafaza 
etmeği büyük bir borç olarak telâkki ediyoruz. 
Belki kuruma daha başka bazı varlıklar da te
min edeceğiz. İleride bu mevzu üzerinde ko

nuştuğumuz takdirde arkadaşlarıma arzı malû
mat ederim. Heyeti Celileye maruzatta bulu
nurken şunu temin etmek isterim ki, hakikaten 
Ankara şehrinin iftihar ettiği Orman çiftliği es
kisi gibi ve hattâ eskisinden daha mükemmel bir 
surette muhafaza ve idame edilecektir. 

MÜ3VETAZ ÖKMEN (Ankara) — Teşekkür 
ederim. 

YAŞAR ÖZEY (Manisa) — Sayın arkada
şım Encümenin izahatının kendilerini tatmin et
mediğini işaret buyurdular. Hangi noktalarda 
tatmin edümedilerse, bu lâyihanın mazbata mu
harriri bendeniz değilim, mazbata muharriri ar
kadaşım da burada yoktur, fakat encümenin 
geçmiş şeylerinden de bahsettiler, bendeniz de 
söz söylemek mecburiyetinde kaldım, hangi 
noktalar kendilerini tatmin etmedi ise lütfen 
işaret buyursunlar, kendilerine arzı malûmat 
edeyim. (Müzakere kâfi sesleri). 

REFİK ÎNGE (Manisa) — Efendim, Yaşar 
arkadaşımın yani beni ne kadar ters anlamak 
lâzım gelirse o kadar ters anladıklarını ifade 
ediyorum. Iktisad, Ziraat vekâletlerinin heyeti 
mecmuasını birleştirelim mânasında söz söyle
miştim. Her ziraatin kendine mahsus bir de 
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sanatları bulunduğunu şimdi izah etmeğe lü
zum yoktur. Yalnız şu okuyacağım esbabı mu-
cibeyi ki en son esbabı mucibedir, mazbata mu
harriri kendileridir, dinlesinler. Deniliyor ki 
«memlekette yetiştirilen nebatî, hayvani mah
sûllerin iç ve dış piyasalarda istekleri karşıla
yacak mahiyette olması istihsalin arttırılması, 
keyfiyetlerinin ıslahı, maliyet fiatlarmm indiril
mesi, iptidaî maddelerimizin ziraat sanatlarile 
kıymetlendirilmesi satışların bir düzene konul
ması ziraatimiadeki kalkınma esaslarını teşkil 
eder.» 

Şimdi bir ziraat mütehassısı profesör diyor, 
Yaşar bey arkadaşımız benim kırk senelik arka
daşımdır. Ziraat sanayiin memleket üzerindeki 
tesirinden bahsederken, biranm ziraat sanayi
mden olub olmadığı sözlerinin arkasmdan bağ
lantısı budur, inhisar maddesidir. O inhisar mad
desi dememiş olsa dahi kanun söyleyip duruyor. 
Dava bu değildir. Bunun inhisara aid olub ol
madığını söylemek bir çiftçi diline yakışmaz. 
Onu İnhisar vekili, Ziraat vekili söylesin. Biz 
ziraat bakımından mütaleasmı bekliyoruz. Bu 
sefer de mazbatalarında ayni mütaleayı derme-
yan etmişlerdir. İnhisar maddesi olması zarureti 
ve bu fabrika almırsa biranm ucuzlayacağını 
söylüyorlar. Binaenaleyh bira satışı kazancmm 
çiftliğe kalmamasmm şöyle böyle olacağmı söy
lemek, ziraat bakımından, teknik bir surette 
meseleyi halletmek midir? bence değil. O müta-
lealar işin politik safhasıdır. Şimdi arkadaşlar, 
Ziraat vekiline gelelim. Ziraat vekili arkadaşı
mın da, aflarma mağruren söyleyeyim, bu kadar 
büyük bir kanuna ve bilhassa üzerinde Atatür-
kün içtihadı bulunan bir müessesenin esaslı bir 
noktasma dokunurken, dermeyan ettiği müta-
lealar, istikbale aid, mefruz mütaleattır. Hesabı 
yok. Çok isterdim ki, bu gün satılan biranm 
kilosu şu kadardır, İnhisar resmi ve maliyeti, 
şudur, bu günkü durum dolayısile buna isabet 
eden masraf budur, diye bize bir hesab getiril
sin. Arkadaşlar, böyle olduğu zaman nisbeti şu 
olabilir ve bunu Şöyle yaptığımız zaman nisbet 
şu olacaktır ve netice olarak şu kadar arpa zi-
raati yapılacak ve şu kadar çiftiçi bundan müs-
tefid olacak diye buradan irad edilecek müta-
lealar karşısında ben de reyimi hiç tereddüdsüz 
verirdim. Fakat maalesef görüyorum ki arpa 
artacak, küspe artacak, maliyeti az olacak değil, 
İnhisar vekâletine geçdikten sonra maliyeti da-
ha çok olacaktır. Beni bilâhara mesul etmesi 
için bu noktayı Ziraat vekilinin not etmesini 
rica ediyorum. Her vakit tokmak gibi memurun 
başında bulunup ve ona icabettiği zaman kula
ğından tutub atıveren müesseselerin randımanı 
fazladır. Bu, bu maliyette kurulmuş makinenin 
icabıdır. Eğer aksi çıkarsa Ziraat vekilinden 
soracağım, iki elim yakasmda olacaktır. Bu gün 
dahi ucuzlatmak imkânı yok mudur? Doğrudan 
doğruya memuru Hükümetten, murakabesi Dev

letten olan bir işde Başvekil emir versin, 10 
kuruş düşer, Binaenaleyh bendeniz işin devir 
almması cihetinin esbabı mucibesini gayet zayıf 
görüyorum. 

İktısaden de, bence atiyen faide vermiyecek 
bir vaziyettedir. Ziraat vekili arkadaşım, 150 
dönümlük geriye kalan bakiyenin bunun ka
zancı olmazsa nasrl idare edileceği yolundaki 
sualime karşı bunun kazancmdan şu olacak 
buyurdular. Kanaatimce bilakis Devlet işletme
leri idaresinin kazancı fazla olursa tabu Ziraat 
Numune mektebleri açacak, ziraat atölyeleri 
açacak, fabrika yapacak vs.. Paranın çokluğun
dan ne zarar gelir? Elverir ki murabahacılık 
derecesine gelmesin. Binaenaleyh bu işin en na
zik noktası, kanaatimce, bu bir inhisar maddesi
dir, bu sebeble biz alacağız, yolundaki sözün 
mutlaka inhisar maddelerinin alınması lâzım 
gelmiyeceği bakımından, bir de eğer böyle ay
rılığa meydan verirsek acaba Dimyata pirince 
giderken evdeki bulgurdan mı olacağız, kanaa-
tile yüksek huzurunuza tekrar geliyorum. Bina
enaleyh görüyorum ki ne Ziraat vekilinin, ne 
de Ziraat encümeni namma mütalea dermeyan 
eden zattan, hesablı kitablı bir cevab almadığım 
kanaatindeyim. Bilmem maddei ibtidaiyesi iti-
barile ziraatmiş, mamulâtı ziraatten değilmiş. 
Peynir maddei ibtidaiye itibarile şundandır am
ma, kendisi bilmem nedir? Böyle sözler yerinde 
değildir. Mesele, kurulan makineden azamî is
tifade etmektir. Binaenaleyh bir defa daha bu 
işin tedkikma zemin olduğu kanaatindeyim. 
İktısad vekâletinin alâkadar olduğu bir iş oldu
ğundan dolayı bu lâyihanın bir defa da İktısad 
encümeninde tedkiki nizamname iktizasından
dır. Muhterem heyetten rica ediyorum, esasen 
iki üç ay sonra nasıl olsa toplanacağız, o zaman 
tedkik edilmek üzere bu kanun lâyihasını İktı
sad encümenine göndermekte fayda olduğunu 
zannediyorum. 

GÜMRÜK ve İn. V. RAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Arkadaşlar, sureti umumiyede hü
lâsa edilirse, arkadaşımızın fikri, bira fabrika
sını niçin alşyorsunuzdan ibarettir. 

Bira fabrikasını İnhisar vekâletinin alması
nın sebebi şudur: Bira kurumun elinde kalırsa 
bunun memleket dahilinde tevzi edilib satılabil
mesi için kurum tarafmdan geniş bir teşkilât 
yapılması mecburiyeti hâsıl olacaktır. Bu gün 
kurum işi müteahhidlere, bayilere mukavele ile 
vermiştir. Bu işler müteahhidler ve bayiler ta
rafmdan görülmektedir. Bu suretle bu işler 
bayilerin ve müteahhidlerin ellerinde kalacak 
olursa bu tevziat kolay ve ucuz olmryacaktır. 
Ve binaenaleyh memlekette bira istihlâki art-
mryacak ve bu iş rasiyonel şekilde işlemiyecek-
tir. Eğer İnhisarlar idaresinin eline geçerse 
memleketin 4 tarafma yayılmış teşkilâtı, me
murları ve bu işlere nazaret etmek üzere muha-
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sebesi ve sairesi vardır. Ayrıca ücret vermek
sizin bu işi görecektir. Tek bir işi muayyen bir 
teşkilât mevcud iken, o teşkilât tarafından ya
pılması kabil iken, ondan alıpta başkasına ver
meyi, ikinci ve fuzulî bir teşkilât yapmağı zan
nederim ki yüksek heyetiniz de doğru görmez. 
İşin en mühim sebebi budur. 

Diğer taraftan arkadaşlar, İnhisarlar ida
resi yalnız Devlet varidatı toplamak üzere ku
rulmuş bir müessese değildir. İnhisarlar ida
resi, inhisar mevaddının tekâmülü ve memle
kette zeriyatının daha iyi bir halde vücude 
gelebilmesi, yetişebilmesi için çalıştığı gibi 
inhisar mevaddma dahil olan bu içkilerin, al
kollü meşrubatın vesairenin de memleketin 
umumî sıhhatile mütenasib bir şekilde daha az 
zararlı bir hale gelmesi için çalışmak vazife-
sile mükellef bir müessesedir. Biz umumî bir 
içtimaî siyaset olmak üzere yüksek dereceli iç
kileri tedricen ve medenî usullerle memleketi
mizden kaldırmak istiyoruz. Bunu vaktile ce
za tehdidi altında ve katği surette meneden ka
nunlar vardı. Fakat bu zecrî tedbirler hiç bir 
zaman müskiratın istimalini memlekette menet-
memiş bilâkis daha fena kalitede içki içen va
tandaşların sıhhati muhtel olmuştu. Şimdi ağır 
dereceli içkilerden vatandaşları kurtarmak için 
medenî bir sistemle dereceleri daha hafif içki
leri memlekette tamim etmeğe çalışmak, onla
rın fiatlerini indirerek bunları her tarafa yay
mak ve tedricen halkı kendi kendine ağır iç
kilerden kurtarmak niyet ve tasavvurundayız. 
Ağır içkiler inhisarların elindedir. Bunun ya
nında hafif dereceli içkilerden olan birayı da 
inhisarların eline alırsak bu umumî siyaseti 
tanzim etmek ve işi tertib etmek, yürütmek 
daha kolay olacaktır. Bu sebebledir ki bu mü
esseseyi İnhisarlar idaresine almak istedik. 

Diğer üçüncü bir sebeb olmak üzere de 
Ziraat işletmeleri kurumunda kalsaydı bu mü
esseselerin kuruluş sebeblerine de uygun ol
mazdı. Bu müesseseler tamamile kendileri ser
best sahada rasyonel bir şekilde yani kendi 
yağlarile kavrulmak esası üzerinde çalışacak
lardır. Bir inhisar maddesini bunlara teslim 
ederek, bunu siz işletin, istediğiniz fiate sa
tın ve diğer teşebbüslerinizden vukua gelecek 
açıklarınızı bu kârla kapatırsınız demek, on
ların bu kuruluş hikmet ve sebeblerine de uy
gun bir şey olmazdı. 

Şimdi arkadaşım diyor ki: Eğer bu iş in
hisarların eline geçerse İnhisar idaresi biranın 
maliyetini yükseltecektir. Niçin yükseltecek an
lamadım. Oradakiler de memurdur, kurumda-
kiler de memurdur. Her ikisi de bu işleri ema
neten görürler. Bundan başka İnhisar idaresi
nin bir yığın fabrikaları vardır, o fabrikalarda 
çalıştırdığı teknisyenleri vardır, profesyonel 
ameleleri vardır. İnhisar idaresi bunlardan da 
istifade edecektir. Halbuki Devlet ziraat iş

letmesi kurumu bu teknik elemanları nereden 
bulacaktır? 

Sonra, diyorlar ki, fabrika çiftliğin arazisi 
içindedir. Çiftlik arazisi başka bir müessese
nin, elinde olursa bir çok ihtilâflar çıkacak. 
Bilâkis hiç ihtilâf çıkmıyacak. Burası hususî 
bir şahsın bahçesi değildir. Oradan hususî oto
mobiller de geçer, Ankaranm halkı da geçer. 
Burası âdeta umumî bir yol gibidir. Bu me-
yanda bira fabrikasının vesaiti de bunlardan is
tifade edecektir. Farzı muhal olarak böyle bir 
ihtilâf çıksa da bu iki Devlet müessesesi ara
sında olacağı için kolayca halledilir. Hangi ih
tilâf var ki iki Devlet dairesi arasında halledil
memiştir? Onun için Ziraat işletmeleri kuru
munda bırakılmaktansa doğrudan doğruya İn
hisarlar idaresine devredilmesini bu müessese
nin daha iyi işleyebilmesi için faydalı bir ted
bir olarak bulduk. İleride, bir şişesi 30 kuru
şa satılmakta olan birayı 20 den aşağı ve hatta 
on beşe satılması için de tertibatımızı almış bu
lunuyoruz. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Bu tedbirin ilk semeresini ve neticesini ef
kârı umumiyeye arzetmek ve bu sayede de bu 
teşebbüsün inkişafını temin etmek istiyoruz. 
(Alkışlar). (Müzakere kâfi sesleri). 

MAZBATA MUHARRİRİ YAŞAR ÖZEY 
(Manisa) — Refik İnce arkadaşımın encümen 
mazbatası diye okuduğu bir kısım cümleler çift
lik broşürü yazılarıdır. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
meyenler... Maddelere geçilmiştir. 

Ankara Orman çiftliğindeki bira fabrikası ile 
tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İn
hisarlar umum müdürlüğüne devri hakkında 

kanun 
MADDE 1 — 3308 sayılı ve 7 -1 -1938 tarihli 

kanunun 5 nci maddesile Devlet ziraat işletme
leri kurumuna intikal eden menkul ve gayrimen
kul mallardan Ankara Orman çiftliğindeki bira 
fabrikası bina ve arsası ve fabrika dahilinde bi
raya ve biradan başka imalâta mahsus bütün te
sisat ve Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekillik
lerince tasdikli krokide gösterilen yerler ve üze
rindeki binalar ve Haydarpaşa limanmda Dev
let demiryolları idaresine aid yerde bulunan dol
durma atelyesi binasile bütün alât, tesisat ve va-
stıalan ve bira fabrikasına aid veya ve müstah
dem ve işçilerine mahsus fabrika dahil ve ha
ricindeki demirbaş eşya, alât ve malzeme ve Top
rak mahsulleri ofisine devredilmiş olan Orman 
çiftliğindeki arpa silosile İnhisarlara aid idare 
memurluğu binası ve arsaları İnhisarlar umum 
müdürlüğüne devredilmiştir. 

Bu gayrimenkullerin krokide gösterilen hu-
dud dahjlinde ifraz edilerek tesis edilecek tapu 
kaydi Hazine uhdesinde kalır. 
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REFİK İNCE (Manisa) — 3308 sayılı ve 

7 -1 -1938 tarihli kanun değil, çünkü kanunun 
neşri 10 - 1 - 1938 dir, düzeltilmesi lâzımdır. 

BÜTÇE E. REİSİ MÜKEREEM UNSAL 
(İsparta) — Yainız numara bırakılıb tarih 

İ ç o İİTCTYÎ 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR E. M. M. SA
DETTİN URAZ (İstanbul) — Maddenin 12 nci 
satırında « fabrikasına aid veya .... » dan sonra 
« ve » kalkacak, yerine « memur, » kelimesi ilâ
ve edilecektir. 

BAŞKAN — Numara kalacak, tarih kalka
cak, 12 nci satırdaki « ve » yerine « memur » 
kelimesi konacak. Maddeyi encümenin tashihile 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul olundu. 

MADDE 2 — Bira fabrikasının devir tarihi
ne kadar yapmakta veya yapmak için meşgul 
olduğu biradan başka maddelerden faydalı gö
rülenlerin inhisarı tazammun etmemek üzere ya
pılmasına İnhisarlar idaresince devam edile
bilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bira fabrikası ve müştemilâ-
tmca istifade edilmekte olan Kırkgöz mevkiin
den gelme su, bütün hak ve borçlarile beraber 
ve birinci maddede yazılı mallara dahil olarak 
İnhisarlar idaresine devredilmiştir. Bu suya aid 
tesisatın çiftlik topraklarından geçmesi hakkma 
karşılık olmak üzere günde iki yüz kilo lit
reden az olmayan bir suyu İnhisarlar idaresi 
çiftlik ihtiyacı için verecektir. Fabrikanın muh
taç olduğu mikdara tesir etmedikçe bu su mik-
dan azaltılamaz. 

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

MADDE 4 — Fabrikanın işletilmesi için lâ
zım olan ve hususî şahıslara aid bulunan su 
kaynaklarını ve kaynakların çıktığı ve muha
fazaları için muktazi yerleri veya su bulundu
ğu umulan araziyi İnhisarlar umum müdürlü
ğü umumî istimlâk hükümlerine göre istimlâk 
edebilir. 

Fabrika tesisatının genişletilmesi veya su 
çıkarılması veya su borularının geçirilmesi gi
bi sebeb ve zaruretlerle, birinci maddede ya
zılı kroki dışında kalan çiftlik arazisinden bir 
kısmmm ilâveten İnhisarlar idaresine 3308 sa
yılı kanunun 5 nci maddesinde yazılı komis
yonca tesbit edilmiş olan kıymetler üzerinden 
devrine İcra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul olundu. 

MADDE 5 — 2159, 2480 ve 3421 sayılı ka
nunlarla 30 milyon lira olarak tesbit edilmiş 
olan Inhinsarlar umum müdürlüğünün müteda-

vil sermayesi (31 500 000) liraya çıkarılmıştır. 
Bu suretle mütedavil sermayeye ilâve edi

lecek para Maliye vekâletince temin edilir. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 6 — İnhisarlar umum müdürlüğü 

memur, müstahdem ve işçilerile fabrika nakil 
vasıtalarının çiftlik yollarından intifalarına 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumunca müsaade 
edilir. 

Kurum çiftlik yollarında yapacağı tadillerde 
bira fabrikasmm geçid ihtiyacını göz önünde 
tutmağa ve yolları daimî surette iyi halde bu
lundurmağa mecburdur. 

inhisarlar idaresi memur, müstahdem ve iş
çilerile nakil vasıtalarmca intifa edilecek Dev
let Ziraat işleri kurumuna aid arazi dahilindeki 
yolların bakımı için kurumca yapılacak mas
raflara iştirak hissesi, İnhisarlar umum müdür
lüğü bütçesine 1940 malî yılmdan itibaren ko
nacak tahsisattan tesviye olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — Devre mevzu 
olan bilcümle menkul ve gayrimenkul mallar 
ve sabit ve mütedavil kıymetler ve fabrikanın 
devir tarihinde defterlerinde mukayyed mat-
lûbat ve düyunatı mezkûr tarihte kurum tara
fından tanzim edilecek bilançodaki krymet baliğ-
lerile ve bütün hak ve borçlarile İnhisarlar 
umum müdürlüğüne devredilir. Devir tarihi 
31 - VII - 1939 tarihidir. Bu bilanço 3460 sa
yılı kanunla kurulan umumî murakabe heyetinin 
tasvibinden geçerek tekemmül eder. 

Bu kıymetler Devlet ziraat işletmeleri ku
rumunun ve bira fabrikası arpa ve maltlarının 
muhafazasına tahsis edilmiş olan Orman çiftli-
ğindeki arpa silosunun Toprak mahsulleri ofisi
ne devri dolayısile takdir edilmiş olan kıymeti 
de mezkûr ofisin itibarî sermayelerinden indiri
lir. 

Mütedavil sermaye hesabma giren menkulle
rin bilançoda gösterilen değerleri, inhisarlar 
idaresince Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna 
1939 malî yılı içinde mütedavil sermaye hesabın
dan ödenir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar... Etmeyenler ... Kabul olundu. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Devlet ziraat iş
letme kurumunun bira işlerinde kullanmakta ol
duğu muvakkat ve daimî kadroya dahil memur
ları, kurum tarafından verilecek bir liste ile bu 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren inhisarlar 
umum müdürlüğüne devredilir. Bira işletmesinin 
1939 malî yılma aid memur kadrosu Gümrük ve 
inhisarlar vekilliğince tanzim ve icra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilerek icra mevkiine konur. 

Birinci * fıkraya göre İnhisarlar umum mü-
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dürlüğiine devredilen kimselerden memur vasıf 
ve şartlarını haiz olanlar kıdem ve ehliyetlerine 
göre yeni kadroya tercihan ve naklen tayin olu
nurlar. 

Bu suretle tayin edilenler, tayinleri tarihin
den itibaren inhisar memurlarının haiz oldukla
rı haklara sahib olurlar. 

Muvakkat kadroya dahil memur ve müstah
demlerin ücretleri ve yabancı mütehassıslara 
mukavelelerine göre tediyesi gereken paralar ve 
bira fabrikası için yapılacak tevsi ve istimlâk 
masrafları 1939 malî yılına mahsus olmak üze
re mütedavil sermaye hesabından ödenir. 

Muvakkat kadro dışında kalacak memurlara 
3308 sayılı kanunla teşkil edilen Devlet Ziraat 
işletmesi kurumuna intisabları tarihinden itiba
ren geçen her hizmet yılı için birer aylık taz
minat İnhisarlar umum müdürlüğünce müteda
vil sermaye hesabından ödenir. Altı ay ve daha 
yukarı sene kesirleri bir sene itibar edilir ve 
altı aydan aşağı kesirler nazara almmaz. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Bira fabrikası 
ile bu fabrikanın iştigal mevzuuna giren diğer 
ticarî ve sınaî işler için akdedilmiş mukavele
lerden doğan hak ve borçlar İnhisarlar umum 
müdürlüğüne geçer. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun 31 temmuz 1939 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye, Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekilleri 
memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye ko
yuyorum. 

16 — Devlet demiryollarına muharrik ve mü
teharrik edevat mubayaası için gelecek senelere 
geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sir
keci arasında feribot tesisi ve işletilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenle
ri mazbataları (1/188) [1] 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI BAY (Trabzon) — 
Bu lâyihanm müstacelen müzakeresini rica edi
yoruz. 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstacelen 
müzakeresini istiyorlar. Müstacelen müzakere
sini kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Müs
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütaiea var mı? 

[1] 163 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik 
edevat mubayaası için gelecek yıllara geçici ta
ahhüde girişilmesi ve Haydapaşa- Sirkeci ara
sında feribot tesisi ve işletilmesi hakkmda kanun 

MADDE 1 — Haydarpaşa ile Sirkeci arasın
da işletilecek feribotlarla bunlara aid teçhizat 
ve her türlü malzeme satm aimması, feribot ya
naşma yatakları, dalgakıran, mebani ve sair 
tesisat, inşaat, ameliyat, istimlâk ve bunlara mü-
teferri sair levazım ve hizmetler için 4 300 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüdlere 
girişmeğe Münakalât vekili mezundur. 

Bu taahhüdatm 1 800 000 lirası 3525 sayılı 
kanunla tasdik edilen Anlaşma mucibince açılan 
krediden, 2 500 000 lirası da 3628 sayılı kanu
nun beşinci maddesi mucibince çıkarılacak bono
lar hâsılından temin olunur. 

Bu paralar Devlet demiryolları ve li
manlar işletme umum müdürlüğü bütçelerinde 
açılacak hususî bir fasla irad ve tahsisat olarak 
kayid ve sarfolunur. Senesi içinde sarf edilmeyen 
mebaliğ ayni işe sarfedilmek üzere müteakib se
nelere devredilir. Bu suretle sarfedilecek meba
liğ 1939 senesinden itibaren on sene içinde itfası 
şartile senelik itfa mikdarları ve faizleri Devlet 
demiryolları bütçelerine konacak tahsisattan 
ödenir. 

BAŞKAN — Mütaiea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne muktazi muhar
rik ve müteharrik alât ve edevat mubayaası 
için 8 650 000 liraya kadar gelecek yıllara ge
çici taahhüdlere girişmeğe Münakalât vekili me
zundur. 

Bu taahhüdatm karşılığı 3525 sayılı kanunla 
tasdik edilen anlaşma mucibince açılan kredi
den temin olunur ve bu paralar Devlet demir
yolları bütçelerinde açılacak hususî fasıllara irad 
ve tahsisat kaydolunur. 

Bu suretle sarfedilecek mebaliğ 1939 senesin
den itibaren on sene içinde itfası şartile senelik 
itfa mikdarları ve faizleri umumî muvazeneye 
konacak tahsisattan ödenir. 

BAŞKAN — Mütaiea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Feribotların idare ve işletmesi 
Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğün
ce ifa olunur. 

BAŞKAN — Mütaiea var mı? Maddeyi, kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 4 — Feribotlarla yapılacak her ne

vi yolcu eşya ve hayvan nakliyatına aid tarife
ler Devlet demiryolları işletme umum müdür
lüğünce tanzim ve münakalât vekâletince tas
dik edilerek meriyet mevkiine girer. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — 3339 numaralı kanun ile ha
riçten satm alman buharlı ve motorlu gemilerle 
bunlarm levazımına aid olmak üzere kabul 
edilmiş olan muafiyetler birinci maddede yazılı 
feribotlarla bunlara aid malzeme hakkında da 
bir defaya mahsus olmak üzere müddetle mu-
kayyed olmaksızın tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Birinci madde ile işletilecek 
mahalli tayin olunan feribotların fevkalâde hal
lerde boğazlar arasındaki sahada lüzum görü
lecek nakliyatta kullanılmasına icra Vekilleri 
Heyeti kararile müsaade olunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar. . . Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun icrasma Maliye 
ve Münakalât vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

17 — Hakimler kanununun bazı maddelerini 
değiştiren 3501 sayılı kanunun 2 nci maddesinde 
yazılı I ve II numaralı cedveller yerine hu kanuna 
bağlı I ve II sayılı cedvellerin ikame edildiğine 
dair kanun lâyihası ve Adliye encümeni mazba
tası (1/203) [1] 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu lâyihanın da müstacelen müzakere
sini teklif ediyoruz. - • - . - -

BAŞKAN — Encümen lâyihanm müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Yüksek reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Müstacelen müzakeresi kabul olunmuştur. 

Heyeti umumiyesi haktanda mütalea var 
mı?... Maddelere geçilmesini reyinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde
lere geçilmesi kabul edilmiştir. 

[1] 177 sayüı basmayazı taptın sonundadır. 

Hâkimler kanununun, 3501 sayılı kanunun 
2 nci maddesile tadil edilen 17 nci maddesinde 
yazılı I ve II numaralı cedvellerin değiştirilme

sine dair kanun 
MADDE l — 2556 sayılı Hâkimler kanunu

nun 3501 sayılı kanunun ikinci maddesile değiş
tirilmiş olan 17 nci maddesinde yazılı I ve II 
numaralı cedveller yerine bu kanuna bağlı I ve 
II numaralı cedveller ikame edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Kanunun meriyetini gösteren ikinci mad
denin, barem kanununa taallûku itibarile, ya
zılış tarzı değişmiştir. Takdim ettiğim madde
nin lûtf on okunmasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen ikinci madde olarak 
yeni bir şekil teklif ediyor. Onu okuyacağız. 

MADDE 2 — Bu kanun 3656 sayılı Devlet 
memurları aylıklarmm tevhid ve teadülüne dair 
olan kanunun 28 nci maddesi ahkâmı mahfuz 
kalmak şartile nesri tarihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler .... Kabul ed'lmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

İS — Hazîneye aid ecrimisülerin af fi hakkın
da kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen* 
leri mazbataları (1/142) [1] 

BAŞKAN — Mazbatada müstaceliyet teklifi 
vardır. Reinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heveti umumiyesi hakkında mütalea var 
mı? (Hayır sesleri) 

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

Hazineye aid ecrimisillerm aranmaması hak
kında kanun 

MADDE 1 — Hazîneye aid arazi, bağ ye 
bahçelerin 1938 ve müsakkafatın 1934 yuları 
sonuna kadar fuzulî işgallerinden müteyellid 
ecrimisilleri aranmaz; Tahakkuk ettirilenler de 
adlî ve idarî kararlarla katğileşmiş olsalar dahi 
terkin edilir. Tahsil edilmiş olanlar geri veril
mez. Ancak gayrimenkulun tamiri ve saire gibi 
o gayrimenkulden doğan bir sebeble Hazine* 

[1] 174 sayılı basmayazı zaptın sonurtifafyr* 
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4ea aîa&afc iddia eden şagile fcarşt mft&fteıtbHL 
kadar &crimisilin maSsfttbuiftı istemeğe Hazine
nin hakkt ftiahfHtedur. 

BAŞKAN — Mftddfeyi yüksek reyinize arze-
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etkiyenler ... 
KaT îî ftdfîifiiştîr. 

MADÖE 2 — Bu ka*mn neşri tarihinden 
niute%efdir. 

BAŞK&N—• Kabtfl edenler ... Etmipnler ... 
ftabul ekmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili ıneMUrltuf. 

BAŞKAN — K a M edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihânm heyeti ıımıanıiyesini açık reye 
arzediyoruıfl. 

19 — İstanbul Üniversitesinin mwm£&nei 
umumiyeye alınmasına dair olan 2467 sayılı îoa-
mitn^tn baM mtod^etânde ta€ilât yapılması hak-
Uti/idû Jmmm Ifyfikah ve SWge enbümmi mfaz-
bmm (1/W4) [1] 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Bunun da müstocelen müzakeresini riea ©di
yoruz. 

BAŞKAN — Encümen lâyihanm müstaoelen 
müzakeresini tektir" edîvor. Kabul büyütânîar... 
Etmiyenler... Kaİiuî edilmiştir. 

ifeyetî ümünnVM halöönda söz istiyen var 
nıt? Matfdeîer¥ ıfeciîîneâinî kabul Ibuyöranlair... 
3fitmi^ienîet... İfaSdeîere geçilmesi kabul edil
mişti*. 

İstanbul Üniversitesinin Umumî muvazeneye 
alramaenıa dair olan 3467 sayılı kanuna ek 

kanun 
MADDE 1 — Devlet memarlarî ayttklan-

nm tevhid ve teadülüne dair olan 3856 sayılı 
kanunun ikinei maddesine bağiî (1) sayılı ced-
veldeki Maarif vekâleti kadrosunun (Edebiyat 
fakültesi) başlığı altındaki krsmnım sununa bu 
kanuna ba^lr (A) işaretli cedvel ekienmîfe ve 
ayni oeflvelin (Üniversite Tedris Heyeti) baş
lıklı kısmı yerine de bu kanuna bağlı (B) işa
retli cedvel konulmuştur. 

BAŞKAN — MütAlea var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde cedvelle birlikte ka
bul edilmiştir. 

MAİ>DE 2 - - ^ d a y e t e n aSistftûlîğa giren
ler fegagi d«ecede olurfett olstm btf yfl müddetle 
namzedlik ûmmi g^îrirler. mmSealeîi rek^ 
U r tayUı eder. Namafedlik devtesini muvaffa-
kîyetîe bilenlerin aialetleri vekillikçe tasdik 
oluşur, »löftiuflüktan asistanlığa geçenlerin 

\i$5 mfıl% Usmaym mitin wnmâM%r. 

naımseülfk müddeti kıdemlerinin hesabında sa
yılır. 

Asistanlarla Başasistanların intihab, kabul, 
tayin, terfi ve irifisaî şekillerile istihdam müd
detleri ve vazife Ve memuryetleri hakkındaki 
difef hususlar Maarif vekilliğince tesbit olunur. 

Bu esaslar dairesinde, her hangi bir derecede 
muvaffakiyetsizliği sabit olanların tayinlerin
deki usule tevfikan asistanlıklarına nihayet ve
rilir. Bu gibilere açık maaşı verilmez. 

Tîb fakültesinde klinik asistanlarına ihtisas 
vesikası alıncaya kadar ücret verilir. Bunlardan 
aslî hizmete almanlar üçüncü sınıf asistanlığa 
tayin olunur. 

BÜTÇE En. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Efendim; bu maddenin encümence tadil edi
len kısmînin basma Hükümet teklifindeki baş
lığın konması lâzımdır. Yani falan kanunun fi
lan maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir, 
diye başlryacak. Bir de maddenin sonundaki; 
(Bunlardan aslî hizmete almanlar üçüncü sınıf 
asistanlığa tayin olunur.) cümlesi kalkacak ve 
(verilir) kelimesi (verilebilir) olacaktır. 

BAŞKAN — Encümen maddenin başına Hü
kümet teklifindeki başlığın konmasmı ve mad
denin son fıkrasının kalkmasını ve (verilir) 
kelimesinin (verilebilir) olmasını teklif ediyor. 
maddeyi bu şeklile okutuyorum. 

MADDE 2 — 2467 saydı kanunun, 2928 sa
yılı kanunun 3 ncü maddesile tadil edilen 6 n-
cr maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Btdayeten asistanlığa girenler hangi dere
cede olursa olsun bir yıl müddetle namzedlik 
devresi geçirirler. Namzedleri rektör tayin eder. 
Namzedlik devresini muvaffakiyetle bitirenle
rin asaletleri vekillikçe tasdik olunur. Memur
luktan asistanlığa geçenlerin namzedlik müd
deti kıdemlerinin hesabmda saydır. 

Asistanlarla Başasistanlarm intihab, kabul, 
tayin, terfi ve infisaî şekillerile istihdam müd
detleri ve vazife ve memurvetleri hakkındaki 
diğer hususlar Maarif Vekilliğince tesbit olunur. 

Bu esaslar dairesinde, her hangi bir derece
de muvatfttkîyetsiziîği sabit olanlarm tavinle-
rindeki usule tevfikan asistanlıklarına nihayet 
verilir. Bu gibilere aotk maaşî verilmez. 

Tıfe fakültesinde klinik asistanlarına ihtisas 
vesikası almcaya kadar ücret verilebilir. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
«O» işaretli cedvelde derece, aded ve maaşları 
gösterilen memurluklar 1939 malî yılı muvaze-
nei untumiye kanununa bağlı «L» işaretli cedvel 
yerine kaim ve 3656 sayılı kanunun muvakkat 
11 nci maddesine bağlı bulunan 3 sayılı ced-

veS» Maarif vekâleti ktsmma eklenmiştir. 
— Ü O — 
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edenler... Etmiyenler... BAŞKAN — Kabul 

Kabul edilmiştir. 
MİADPE 3 — Bu kanun 1 eylül 1939 tarihin

den muteberdir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kaaunuaı hükümlerini ic

raya Maliye ve Maarif vekilleri mamurdur, 
BAŞKAN — Kabul edeniçr... EtmiyenJer... 

Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesini reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmyenler... Kalrajl edhnştr. 
20 — Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sa

yılı terfi kanununun 8 nci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası ve Mülî Müdafaa encümeni 
mazbatası (1/204) [1] 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Bu lâyihanın müstacelen mü
zakeresini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen; lâyihanın müstace
len müzakeresini teklif ediyor. Lâyihanm müs
tacelen müzakeresini kabul buyuranlar ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Ordu subaylar heyetine mahsus $63 saydı ter
fi kanununun 8 nci maddesinin tadiline dair 

kanun 
MADDE 1 — 863 sayılı kanunun 8 nci mad

desi aşağıda gösterildiği üzere tadil edilmiştir : 
Subaylarla askerî memurların askerî mahke

melerce askerî ceza kanununa tevfikan mahkûm 
edildikleri şahsî hürriyeti tahdid eden ceza müd
detleri kıdemlerinden kesilir. 

Mezuniyetlerini kabule şayan mazerete müs-
tenid olmaksızın geçirdikleri bilmuhakşme sabit 
olanların izinsiz geçirdikleri müddetler kıdem
lerinden kesilir. Ecnebi memleketlere tahsil için 
Hükümetçe gönderilmiş veya kendi hesabma git
miş olanlardan, yolsuzluklarından dolayı Hükü
metçe geriye çağırılanların veya avdetlerinde 
muvafık sicil alamayanların tahsil için geçirdik
leri müddetler, kıdemlerinden kesilir. Bunlardan 
Hükümetçe gönderilmiş olanların askerlik hiz
metlerinden tahsil müddetleri çıkarılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? MaŞddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 •=- Bu kanunun hükümlerini iesa-
va Millî Müdafaa vekili memurdur. 

B4Ş&&N ^ J g R ^ i JsıM bfl^pıte .« 
Etmemesi** m J&fcû ed&lm#$r. 

Lâyinhanm heyeti msİtâs&teA .yjkaşk $m-
nize ar^edivor^m* J&fcujl bju^anSr ... jj$me-

. Kabul ejilmjj#ir. 
21 — Teşviki sanayi kanunum» müzqyyelj$6i 

sayılı kanunun üçüncü mpğdeşğg 3537 sayılı ka
nunun 1 nci maddesinin son f%ftras%nı% Ügasyhfök* 
kında kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve M$,ÇQ 
encümenleri mazbataları (1/171) [1] 

[1] 172 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr. 

S$W< I f ^ t e i i P Ü s ^ ^ J e a mi^er^şini ka
bul ı)ppffajöftr w_M&m*Rte.- İ&M e J M s -
tir. Heyeti un)unuyrçi &aJto#aMİalea var mı? 

HÜSNÜ KITABOI (Muğla) — Çok ..&Ş§JKI&. 
rasatta bulunacağmı. Bu kanun, inkişafı sına
imize engel -teşkil eden bir hükmü ortadan kal* 
durması itibarile teşekküre ve Hükümet de teb
rike lâyiktir. Ben bu kanunu okumakla bu fik
re sahib olmadım. Ta 2261 numaralı kanuna bu 

hüküm konduğu vakit burada itirazlarımı serdet-
miştim. Bu kanunla memlekette sanayiimiz ümid 
ettiğimiz derecei mükemmeliyete varabilecektir. 
Biz teşviki sanayi kanununa sonradan koyduğu
muz bir hükümle, bir çok İİWMİ ve kaluiyet-
lerin öne geçmesine ve labıtoİaTİ^nrmaşHia im
kân vermedik ve bundan &q)&jı $ r iirajtan 
memlekette pahalılık hâsıl oldu, bir taraftan 
da bu kabiliyetler öne atılmak imkânım bula
madı. Bu itibarla bu kanun şayanı şükran ve 
Hükmet fajanı t*>rJİktir. İfanız bujri^njpan 
^fl^Mmm lâzm^Bjen $ r şjşkta,-vjff ; Jfc-
liye vekilinin bilhassa dikkat nazarrnj celfeede-
rim. ^ikaaianunmüfldsfc^^ 
şerait Mmte> v^m^m zmtom. imm&® 
evvel lâzımdır. Zaten kanunun gayesi de bu
dur. Rekabeti temin ederek, mamulâtı ve ha
yatı ucuzlatmak, bir taraftan da sanayiin inM-
şafını temin etmek. Muamele vergisinin şim
diki tarzı cibayeti itibarile ciddî müesseseler 
çok gayri müsavi şeraitle diğer müesseselerle 

karşı karsryadırlar. Evvelce de bu hususta maru
zatta bulunmuş, Hükümetin dikkat sasarpj cel-
betmiştim. Bu cihet temin edilmezse o vakit 
arzu etmetfiğimiz neticelerle ka^şı^njamız ih
timali vardır. Denebilir M, npamsie x$vgw 
şimdi dahi bu yolsuzluğu tevlid edemez midi? 
Edebilirdi, fakat netice o kadar büyük olmazdı. 
Çünkü her fabrika istihsalini tamamen sarf ede
bilirdi. İşgüzar fabrikalar % 30 kazanırken dü
rüst hareket edenler % 10 la iktifa edebilirlerdi. 
Fakat bundan sonra vaziyet böyle olmayacaktır. 

[1] 183 sayılı basnıayazı zabtın sonundadır* 
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işgüzar müesseseler faaliyet sahalarını, işlerini 
çoğaltacaklar, dürüst çalışanlar çok müşkül va
ziyete gireceklerdir. Onun için Maliye vekâleti
nin muamele vergisinin cibayeti hususunda esas
lı tedbirler alarak erbabı sanayiin birbirile na-
müsaid şerait altmda çarpışmasına imkân ver
memesini diler, bilhassa bu hususta Hükümetin 
nazarı dikkatini celbederim. 

BAŞKAN — Rey vermeyen arkadaşlar var
sa lütfen reylerini versinler .Rey toplama mua
melesi bitmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda başka söz is
teyen yoktur. Maddelere geçilmesini reye ar-
zedîyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Teşviki sanayi kanununun zeyilleri olan 2261 
sayılı kanunun üçüncü maddesinin kaldırıl
masına ve 3537 sayılı kanunda bazı değişiklik 

yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — 3537 numaralı kanunun birinci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
İ055 sayılı teşviki sanayi kanununda yazılı 

birinci sınıf sanayi müessese evsafını haiz mü
essese kurmak yahud mevcud müesseseleri bi
rinci smıf evsafını iktisab edecek derecede tevsi 
etmek veyahud bu evsafı haiz müesseseleri da
ha ziyade büyültmek ve bu nevi müesseseleri 
bir şehirden başka bir şehre nakletmek veya 
imalâtının nevini değiştirmek isteyenler evve
lemirde İktısad vekâletine haber vermek mec
buriyetindedirler. 

BAŞKAN —.Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı ihbarı 
yapmayanlardan 50 liradan 200 liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul bu
yuranlar..* Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1055 sayılı teşviki sanayi ka
nununun zeyli olan 2261 sayılı kanunun 3 ncü 
ve 3537 sayılı kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini İc
ra Vekilleri Heyeti yürütür. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorüm. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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22 — Tiyatro ve sinemalarla konserlerden 

Devlet ve belediyelerce alınmakta olan damga, 
tayyare ve belediye resimlerile Darülaceze hisse
sinin mikdarına ve sureti istifasına dair kanun 
lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/172) [1] 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Müstaceliyetini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümen bu lâyihanın müsta-
celen müzakeresini rica ediyor. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve 
belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve 
belediye resimlerile Darülaceze hissesinin mik-

darma ve sureti istifasına dair kanun 
MADDE 1 — Tiyatro ve sinemalarla konser

lerin bilet bedelleri üzerinden damga, tayyare 
ve belediye resimlerile Darülaceze hissesi ola
rak bir kuruştan aşağı olmamak üzere yüzde 
on resim alınır. Resmin hesabında yirmi para
dan aşağı kesirler yermi paraya iblâğ olunur. 

Bilet bedelinden maksad, bu vergi haricinde 
duhuliye ücreti olarak bu mahalleri işletenler 
tarafından alman paranın tamamıdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Orduevlerinde münhasıran 
subaylar ve askerî memurlarla aileleri efradma 
gösterilen sinemalardan resim almmaz. 

Bu sinemalara hariçten ücretle sivillerin ka
bulü memnudur. 

Hayır cemiyetlerile spor kulübleri, mekteb-
ler ve Halkevleri tarafmdan tamamen parasız 
olarak halka verilen konser ve temsiller ve 
gösterilen filimler resme tâbi değildir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu resim biletler üzerine, Ma
liye vekâletince bastırılacak hususî pullarm 
yapıştırılması suretile istifa olunur. Pullar 
damga resmi kanunu hükmü dairesinde iptal 
edilir. Maliye vekâletince tayin olunacak yerler
de resmin biletlere matbu damga vazı suretile 
istifası mecburidir. Resmin tahsil ve kontrolü 
Maliye memurları tarafmdan icra edilir. 

BAŞKAN—Mütalea var mı Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 4 — Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı yerlerde bilet kullanılması ve biletler 

[1] 164 sayılı basmayazı zabtın sonunda4ırt 
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üzerinde bedelinin gösterilmesi mecburidir. 

İnzibat ve kontrol iğin alâkadar makamlarca 
memur edilenler hariç olmak üzere birinci mad
dede yazılı yerlere bedava olarak veya tenzilâtlı 
ücretle girenlere, oturdukları mevkiin bilet be
deline göre almması lâzım gelen vergi mikda-
rmda pulu veya matbu damgayı havi bilet veril
mesi mecburidir. 

Birinci maddede yazdı yerlerde : 
1) Bilet kullanılmaması veya bilet kul

lanıldığı halde üzerine üçüncü maddede yazılı 
pullarm yapıştrrılmaması veya matbu damga 
vurdurulmaması halinde bu mahalleri işleten
lerden her oyun veya konser devresi için bu ma
hallerin alabileceği müşteri sayısı kadar yerine 
her biri iki lira hesabile resim ve bunun beş 
misli ceza almrr. 

2) Duhuliye ücreti almdığı halde bilet ve
rilmemesi veya satılan biletlerin müşteriden alj-
narak yeniden satışa çıkarılması hallerinde ve
rilmeyen veya mükerrer satılan her bilet için 
tahakkuk ettirilecek resim ve alman ücretten 
eksik bedelde bilet verilmesi halinde, alman üc
rete göre noksan ifa olunan resim; bilet basma 
beş liradan aşağı olmamak üzere beş kat cezasile 
birlikte tahsil olunur. 

3) Biletlere duhuliye ücretine nazaran ya
pıştırılması lâzım gelen puldan noksan pul ya
pıştırılmış olduğu takdirde, noksana aid resim, 
25 kuruştan aşağı olmamak üzere beş misli ce
zasile birlikte tahsil olunur. 

4) Bilete yapıştırılan pullarm iptal mua
melesi kanuna muhalif bulunduğu takdirde bir 
kat resim mikdarmda ceza almrr. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun mucibince almacak 
resim bilet bedeline dahil edilemez ve biletler 
üzerinde gösterilemez. Buna riayet edilmemesi 
veya birinci maddede yazılı yerlere bedava ve-
yahud tenzilâtlı ücretle girenlere oturdukları 
mevkie göre pul veya matbu damgayı havi bilet 
verilmemesi halinde 6 ncı maddede yazılı ceza
lar tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6 — Tiyatro, sinema ve konserler
den mevki itibarile almacak duhuliye ücreti be
lediye daimî encümenlerince tayin olunur. Köy
lerde sinema ücretleri bütün resimlerden muaf
tır. Maliye veya Dahiliye vekâletlerince yaptı
rılacak tedkikat neticesinde, bu ücretlerin yük
sek tayin edildiği anlaşılırsa ücretlerin müna-
sib hadde indirilmesi Dahiliye vekâletince bele
diyelere tebliğ olunur. Tedkürin istinad ettiği 
hesab unsurlarına belediyelerin itirazı bulundu
ğu takdirde ikinci bir tedkik icrası için müraca
atta bulunabilirler. Bu ikinci tedkik neticesine 

1939 &:İ 
göre bulunacak mikdarlara belediyelerce ittiba 
mecburidir. 

Belediyelerce tayin olunan bedel fevkinde 
duhuliye ücreti alanlardan birinci defası için 
100 lira ceza almrr. Tekerrüründe bu ceza beş 
misle çıkarılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı Kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu resim tahsilatından : 
% 20 si damga resmi, 
% 30 zu tayyare resmi, 
% 20 si belediye hissesi, 
% 30 zu Darülaceze hissesi, 
Olarak tefrik ve damga ve tayyare resimleri 

aid olduğu fasla irad kaydolunur. Darülaceze 
bulunan yerlerde Darülaceze hissesi bu müesse
seye ve belediye hissesi de belediyelere, tahsil 
edildiği ayı takib eden aym on beşinci günü ak
sanıma kadar tediye edilir. Darülaceze bulunma
yan yerlerde belde halkından fakir ve yardıma 
muhtaç olanlara yapılacak yardımlara sarf edil
mek üzere Darülaceze hissesi dahi belediyelere 
verilir. 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden dolayı be
lediye, Darülaceze ve köylerden hiç bir masraf 
alınmaz. 

DAHİLİYE E. M. M. EDİB ERGİN (Mar
din) — Son satırda (köyler) kelimesi kalkacak
tır. Buna Bütçe encümeni de muvafakat edi
yor. «Bu resmin tahsil ve kontrolünden dola
yı belediye ve darülacezelerden hiç bir masraf 
alınmaz» şeklinde olacaktır. 

BÜTÇE E. M. M. SIRRI DAY (Trabzon) 
— Muvafakat ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi encümenin iştirak et
tiği bu tadille reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun mucibince almacak 
cezaların takib ve tahsilinde damga resmi ka
nununun 11 ve 12 nci fasıllarında yazılı hü
kümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Türkiyeye hariçten idhal edi
lecek olan filimlerin gümrük resminde, icabın
da tadilât yapmağa İcra Vekilleri Heyeti sala
hiyetlidir. Yapılan tadilât bir ay içinde Büyük 
Millet Meclisinin tasdikma arzolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1324 numaralı ve 23-V-1928 
tarihli damga resmi ve 2459 numaralı ve 
28 -V-1934 tarihli tayyare resmi kanunlarile 
423 numaralı ve 26 şubat 1340 tarihli belediye 
vergi ve resimleri kanununun ve 12 nisan 1332 
tarihli darülaceze nizamnamesinin bu kanuna 
uymayan hükümleri ve 3539 numaralı ve. 

— 143 — 
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2ö- VI -1938 tarihli kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul bu
yuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 12 — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum. 
Ankara Orman çiftliğindeki bira fabrika

sı üe tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosu
nun İnhisarlar umum müdürlüğüne devri hak
kındaki kanun lâyihasına (234) zat rey vermek 
suretile iştirak etmiştir. Binaenaleyh kanun 
(284) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet demiryollarına muharrik ve müte
harrik edevat mubayaası için gelecek yıllara 
geçici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa -
Sirkeci arasında feribot tesisi ve işletilmesi 
hakkındaki kanun lâyihasına (248) zat rey 
vermek suretile iştirak etmiştir. Binaenaleyh 
kanun (248) reyle kabul edilmiştir. 

Hazineye aid ecrimisillerin aranmaması hak
kındaki kanun lâyihasına (247) zat rey vermek 
suretile iştirak etmiştir. Binaenaleyh kanun 
(247) reyle kabul edilmiştir. 

23 — Umumî nüfus sayımı hakkında kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/199) [1] 

BÜTÇE E. M. M. SIBRI DAY (Trabzon) 
— Bu lâyihanın da müstacelen müzakeresini 
teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstace
len müzakeresini teklif ediyor. Müstacelen mü
zakeresini reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Etmeyenler..H Müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 

Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 
Umumî nüfus sayanı hakkında kanun 

MADDE 1 — 1940 senesinde Türkiye Cum
huriyetinde umumî nüfus sayımı yapılacaktır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Nüfus sayımı ameliyesi, îcra 

[1] 16& sayılı hasmayazı zabtın sonundadır. 

Vekilleri Heyeti kararile memleketin ziraî, sı
naî, ticarî faaliyeti hakkında malûmat cemine 
de teşmil olunabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1939 senesinde nüfus sayımı 
tahsisatından tecrübe sayımlan yapılabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var nu? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 4 — Şalkm eevab vermeğe mecbur 
olacakları suallerle binalara numara konulması 
gibi nüfus sayımmm neticesini temine matuf bü
tün tedbirler ve esaslar İstatistik umum müdür
lüğü ile Dahiliye vekâletince tesbit ve tayin 
olunur. ^^ jj 

BAŞKAN — Mütalea var mr? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... .Madde kabul olundu. 

MADDE 5 — Nüfus saymu işini yapmak 
üzere memlekette okur, yazar her şahıs, vali, 
kaymakam ve nahiye müdürleri tarafından ken
dilerine verilecek sayım ve kontrol memurluğu 
vazifesini kabule ve gösterilecek usuller daire
sinde bu işi yapmağa mecburdurlar. 

Sayım işlerinin temini için icab ederse bir 
haftayı geçmemek üzere mektebler tatil oluna
bilir. 

Memleketin asayiş ve inzibat işlerile adlî 
takibatın yapılabilmesi ve sıhhî ve umumî hiz
metlerle yüksek iktisadî işlerin bozulmaması için 
nüfus sayımı memurluğundan istisnası icab eden 
hâkim, memur ve sair eşhas îcra Vekilleri He
yetinin kararlaştıracağı esaslar dairesinde va
liler tarafından tesbit ve tayin olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 6 — Saymı memurluğu vazifesini 
makbul bir mazerete müstenid olmayarak kabul 
etmeyenlerle sayan işleri hakkındaki talimatna
me hükmüne mugayir harekette bulunanlardan 
(5) liradan (25) liraya kadar ve sayım memur
luğuna tayin olunanların bu vazifeyi kabul et
melerine mâni olanlardan (10) liradan (50) li
raya kadar hafif para cezası alrnır. Bu cezalar 
sayım yapılan yerin en büyük mülkiye memur
ları tarafından tertib olunur. 

Bu cezalar aleyhine itiraz ve temyiz oluna
maz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Haddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 7 — 6 ncı madde mucibince tertib 
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edilen para cezasmı veratyeuler hakkında en 
büyük mülkiye metttırlan tarafından Cumhu
riyet müddei uaıuaıiîitine yanlamak müzekkere 
üzerine sulh mahkemelerin», ceza görenlerin 
kendileri celbedihfteksizin, her bir lira için bu
gün hapsedilmelerine karar verilir. 

Hapis müddeti bir ayı geçemez ve bu karar
lar temyize tâbi değildir. Hapsin infazında 
Türk ceza kanunim (19) ncu maddesi tatbik olu
nur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kdfoul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 8 — Nüfus sayımı tahsisatı İstatis
tik umum müdürlüğü bütçesine konur. Bu tah
sisatın tevzi ve sarfı ve icabmda muvazzaf me
murlara da ücret veya zarurî masraf olarak ita
sı umum müdürlüğe aiddir. 

4 - 10 ncu derecelerdeki umum müdürlük 
memurlarından olub numarotaj ve sayım illeri 
münasebetile hariçte vazife alacaklardan 10 ve 
9 ncu derecedekilere ikişer ve daha yüksek dere
cedeki memurlara birer maaşm tutarım geçme
mek üzere îcra Vekilleri Heyeti kararfle ikra
miye verilebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun ahkammı icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul olundu. 

Açık reye konan lâyihalara rey vermeyen 

varsa lütfen reylerini versinler. -.'.,'* 
Bey toplama muamelesi bitmiştir. 
24 — Yedek subay ve askerî memurlar hak

kındaki 1076 sctydltewwmn 3> § ve 17 nci mad
delerinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî 
Müdafm encûmemi mmbatûsı (1/îPî) [1] 

MİLLÎ MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Bu lâyihama da müstacelen 
müzakeresini teklif ederim. 

BAŞKAN — Encümen lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi kabul bu
yuranlar. .. Etmeyenler . . . Lâyihanın müırtace-
len mütakftreBi kabtıl edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar . . . Et
meyenler. .. Maddelere geçilmesi kobul olundu. 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı kanunun 3, 9 ve 17 nci maddelerinin 

tadiline dair kanun 
MIADBE1 — 1076 saydı kanunun 3ncü mad

desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
MADDE 3 — Her sene yapılan son yoklama 

neticesinde sağlam veya sakat asker edilenler
den tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek de
recedeki meslek mektebleri, yüksek deniz ti
caret mektebi ve muadili mekteblerden ve Üni
versiteden mezun olanlar 8 nci maddedeki şart
ları haiz oldukları halde yedek subay yetiştiril
mek üzere tahsilleri nevine ve kabiliyetlerine 
ve Millî Müdafaa vekâletince takdir edilecek 
ihtiyaca göre muhtelif sınıflara aynhrl&r ve bun
lar okullarda askerlik dersi ve kampını görüb 
görmediklerine göre aşağıdaki cedveîde yazılı 
müddetlerle talim ve tahsile tâbi tutulurlar. Ced-
velde gösterilen hizmet müddetleri mezun ol
dukları okullardan aldıkları diplomalara göre
dir. 

fi] 173 sayih basmayazı zabtın sonundadır. 
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Okul diplomaları 

Bütün tahsilini yabancı illerde yaparak ora
larda askerlik dersi görmeyen yüksek okul me
zunları 

Bütün tahsilini yabancı illerde yaparak ora
larda askerlik dersi gören yüksek okul mezun
ları 

Türkiyede orta okul veya muadili diploma
sını aldıktan sonra tahsillerini yabancı illerde, 
askerlik dersi görerek, tamamlayan yüksek okul 
mezunları 

Türkiyede lise veya muadili diplomasını al
dıktan sonra tahsillerini yabancı illerde askerlik 
dersi görerek tamamlayan yüksek okul mezun
ları 

Yabancı lise ve orta okullarla muadili okul 
mezunlarından, askerlik dersi görerek, Türkiye-
ye gelenler, bulundukları yerdeki liselerden bi
rinin kampma iştirak ettirilir ve imtihan sonun
daki muvaffakiyetleri derecesine göre kendileri
ne askerî ehliyet veya askerliğe hazırlık dere
cesini gösterir bir vesika verilir. 

Yedek subay yetişecek kadar tahsili olub da 
yalnız orta okul veya muadillerinden diploması 
bulunanlar 

Lise ve muadili okullardan diploma almış 
olanlar. 

Üniversite ile yüksek okullardan diploma 
almış olanlar veyahud lise mezunlarile yüksek 
okul ve Üniversite müdavimlerinden (C) bre-
vesi alanlar. 

Bunlardan, cedvel mucibince kıta hizmetini 
yapan ve ikmal eden veya yüksek okullarda as
kerlik dersini ve kampını gördüğü diplpomasm-
dan anlaşılan tabib, veterinerler kamilen; kim
yager, eczacı ve diştabiblerinin en liyakatlilerin
den ihtiyaca göre Millî Müdafaa vekâletince 
lüzum görülecek mikdan tercihan kendi tatbi
kat mekteblerine ve lüzumunda askerî sıhhî 
müesseselere ve makine mühendislerile smaî 
kimyagerlerden lüzumlu mikdan askerî fabrika
lara ve diştabibi, eczacı ve kimyagerlerle mü
hendislerden ihtiyaçtan fazlası ile diğerleri 
tefrik edildikleri smıflann yedek subay mekte
bine sevk ve buralarda altı aylık bir hizmet ve 
tahsile tâbi tutulurlar. 

Bunlardan tabib, kimyager, eczacı, diştabibi 
ve veterinerler kendi tatbikat mekteblerinde ve
ya sıhhî müesseselerinde altı aylık bir tahsil ve 
hizmete tâbi tutulurlar ve bu tahsilin nihayetitn-
de asteğmen nasbedilirler, 

Mekteb, sefain 
Kıtada se- ve müesse- Asteğmen-
fainde ta- sede tahsil lik hizmet 

lim müddeti 
Ay 

müddeti 
Ay 

6 

6 

müddeti 
Ay 

6 

6 

Yekûn 
Ay 

18 

15 

14 

13 

16 

14 

12 

Bti müddet zarfında bunlara idare, ilbas ve 
maaş hususunda harb okulu talebesi, Yüksek 
deniz ticaret mektebinden çıkanlara dahi deniz 
talebesi gibi muamele yapılır. 

îşbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar 
ve liyatkatsizlikleri anlaşılanlar, askerlik kanu
nunun 34 ncü maddesindeki şartlan haiz olsa
lar dahi, sınıflarının muvazzaflık hizmetlerine 
aid müddetleri askerlik kanununun 5 nci mad
desine gre tamamlamak üzere çavuş rütbesile 
sınıfları kıtaat ve müesseselerine gönderilirler. 
Bunların kıtada ve mektebde geçen müddetleri 
askerlik hizmetinden mahsub edilir. Fakat elle
rindeki diploma müddetleri nazarı dikkate alın
maz. 

İktidar ve liyakatleri tasdik kılınanlar, ye
dek asteğmen nasbediürler ve sınıflan takım 
komutanlığında (kıtası bulunmayanlar smıf ve 
mesleklerine aid işlerde), hava yedek subayla
rı hava mektebinde altı ay daha hizmet gö-
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rtirler. Bu müddeti muvaffakiyetle bitirenler 
muvazzaf asteğmenler hakkındaki şerait dai
resinde teğmen nasbolunurlar. Muvaffakiyet 
gösteremeyenler üç ay daha istihdam oluna
rak yetiştirilirler ve liyakat gösterenler teğ
menlikle, gösteremeyenletr asteğmenlikle terhis 
olunurlar. 

Bunlardan muvazzaf sınıfa nekletmek isteyen
lerden talimatnamesinde yazılı şartları haiz ve 
diğer vekâletlerde kanunen mecbur ve mü-
teahhid olduğu hizmeti ifa ve ikmal etmiş bu
lunanların ihtiyaç halinde muvazzaf sınıfa na
killeri icra ve Harb okulunda tahsilleri ikmal 
ettirilir. 

Yalnız yedek subay olarak hizmete devam 
etmek isteyenlerin Millî Müdafaa vekâletince 
lüzum görülürse 14 ncü maddenin 2 nci fıkra
sında yazıldığı veçhile iki devre müddeti ka
dar hizmetlerinin devamma müsaade edilir. 
Bu fazla müddetler hazarda devrei talimiyeler-
deki müddetlere sayılır. 

Yedek subaylığa bidayeten ayrılanlar asker
lik kanununun 34 ncü maddesindeki kısa hiz
meti icab ettiren şartları haiz olsalar dahi işbu 
kanun ahkâmma tâbi tutulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memle
ketlerde askerî yüksek mühendis ve mühendis 
yetiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle 
hazırlık kıtasında hizmet ettikten ve sınıflarile 
alâkadar askerî fabrikalar veya sair müessese
lerde altı ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifa
yeti tasdik edilenler tahsil görecekleri yabancı 
memleketlere askerî talebe sıfatile gönderilir
ler. 

Yabancı memleketlerin yüksek mühendis 
mekteblerinde en az iki senelik tahsilden sonra 
yapılacak ön imtihanlarda ve mühendis mek
teblerinde buna tekabül eden devre imtihanla
rında muvaffak olarak iki sene tahsil senesini 
ikmal edenler yedek asteğmen nasbedilirler ve 
tahsillerine devam ederler. 

Talebe srfatile yabancı memleketlerde tah
silde iken muvaffak olamıyanlar memlekete 
getirilerek askerî memur nasbedilmek üzere 
meslek tahsiline veya yedek subay mektebi tah
siline tâbi tutulurlar. Bunlardan meslek veya 
yedek subay okullarında muvaffak olamryarak 
sıhhî hallerden gayri sebeblerle çıkarılanlar 
kıtalara verilirler ve muvazzaflık hizmetlerin
den başka askerî okullarında meccanen okuduk
ları müddetin yarısı kadar fazla hizmet ederler. 

Yabancı memleket tahsilinde iken yedek 
asteğmen olduktan sonra tahsilde muvaffak 
olamıyanlar da memlekete getirilerek muayyen 
bir meslek kursuna tâbi tutularak askerî me
mur nasbolunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten 
sonra memleketimizdeki fabrika ve müessese 
stajlarında askerî yüksek mühendis veya mü

hendislik tahsilini takibe kifayeti görülmeyen
ler talebe sıfatile Harp okuluna sevk olunurlar. 

Askerî sanat lisesi mezunlarından olub da 
yüksek mühendis ve askerî mühendis yetişti
rilmek ü^ere seçilmeyerek askerî sanatkâr ye
tiştirilmek üzere seçilenler iki ay müddetle ha
zırlık krtasmda hizmet ettikten ve sınıflarile 
alâkadar askerî veya sair müesseselerde iki 
sene çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tasdik 
olunanlar yedek asteğmen nasıb edilirler ve 
yedek asteğmen olanlar 1455 sayılı kanunun 
4. maddesine tevfikan muvazzaf askerî sanat
kâr muavini nasıb edilerek kıtalara sevk olu
nurlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 2 — 1076 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 

Madde 9 : Yedek subay ve memurları yok
lama zamanında nerede bulunurlarsa o mahal
lin askerlik şubesine kayid ve yoklama edilir
ler. (Bu gibilerin esas nüfus kütüğünde mu-
kayyed oldukları askerlik şubeleri, bunların 
kayid muamelelerinin yapılıp yapılmadığını ted-
kika ve bulmağa mecburdurlar). 

Yoklama, ilk yoklama sırasında senede bir 
defa yapılır. 

Her askerlik şubesi yoklamanın başlayacağı 
ve biteceği tarihleri Hükümete bildirerek köy 
ve mahallelerde ilân edilmesini temin eder. 

Askerlik şubesinde kayidli olsun olmasın 
müracaat edenlerin yoklamaları yapılır. Asker-
liş şubelerinde kayidli olub da yoklamaya gel
meyenleri şube arar ve neticeyi kütüklerine ya
zar. 

Askerlik şubelerinin bu vazifeleri 10 ve 11 
nci maddelerde yedek subaylarına düşen vazi
feleri izale etmez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 3 — 1076 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 17 : Hazarda yedek subayların si
lâh altmda geçmeyen sivil hayattaki müddet
leri de hizmetlerinden sayılmak şartile muvaz
zaf subaylar gibi terfi ettirilirler. 

Ancak asteğmen olacaklar birer, üstteğmen 
olacaklar ikişer ve yüzbaşı olacaklar sekizer 
devrei talimiyeye iştirak etmek ve muvafık si
cil almak, denizde yüzbaşılık kursunu tamam
lamak ve yakın seferler süvarisi veya çarkçı 
şahadetnamesini haiz olmak şarttır. 

Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olu
nan yedek subaylardan teğmen olacakların bu 
kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra Genel 
komutanlığın inhasile orduda bir buçuk ay staj, 
üstteğmen olacakların iki sene dokuz ay hiz-
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metten sonra ayni veçhile 90 gün staj, yüzbaşı 
olacakların da dört sene hizmetten sonra yine 
inha ile 360 gün staj görüb sicil almaları şart
tır. Bu subaylar, takım talim ve terbiye safha
sının başlangıcında orduda bulunacak veçhile 
staja gönderilirler. 

Bilûmum yedek subayların terlilerinde kı
dem hesabı muvazzaf subaylar içindeki hem 
nasıblı arkadaşları meyanında hesab olunur 
ve binbaşı olmak ve binbaşıdan yukarı rütbe
lere çıkabilmek muharib sınıflara mahsus olub 
ikmali tahsil etmek ve muvazzaf subaylara 
mahsus terfi kanununda yazılı kayid ve şart
ları ihraz etmekle meşruttur. 

Ancak bu şeraitten başka deniz sınıfında 
binbaşı olmak için uzak seferler süvarisi veya 
çarkçısı şahadetnamesini haiz olmak lâzımdır. 

Bu maksadla terfi kanununda zikredilen as
garî müddetin sülüsünü filen ifa etmek üzere 
müracaat edenlerin orduya kabulü münhalât 
ve sair ihtiyaçlar nazarı dikkate almarak aid 
olduğu vekâletçe takdir olunur. 

Seferde yedek subaylar muvazzaf subaylar 
gibi terfi kanunu ahkâmına tâbi olurlar. Se
ferde yedek memurlar dahi terfi edebilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Madde kabul olundu. 

MADDE 4 — 2754 sayılı kanunun 1 nci mad

desi ile 3052 sayılı kanunun 3 ncü maddesi ve 
3288 sayılı kanun da kamilen kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi yük
sek reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Madde kabul olundu. 

Lâyihanın heyeti umumiyehini yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Lâyiha kabul olundu. 

Açık reyin neticesini arzediyorum : 
Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet 

ve belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare 
ve belediye resimlerile Darülaceze hissesinin 
mikdarma ve sureti istifasına dair kanun lâyiha
sına (248) zat rey vermiştir. Binaenaleyh lâyi
ha (248) reyle kabul olunmuştur. 

Ruznamede müzakere edilecek başka bir şey 
kalmamıştır. Yarm saat 14 de toplanmak üzere 
celseyi kapatıyorum. 

Kapanma saati : 20 

DÜZELTME 

Bu zaptm sonuna bağlı, 165 sayılı basmayazınm yedinci sayrfasındaki (B) cedvelinde altmcı 
dereceden 70 liralık 2 aded lâboratuvar şefi, 1 aded olacaktır. 

188 sayılı basmayazıda da aşağıdaki düzeltme yapılmıştır: 
Sayfa Satır Yanlış 

7 
8 
8 
8 

12 

12 
13 

12 
2 

17 
19 

7 

8 
3 

Tayyare 
Sabit kıymetler 12 962 198 79 

O) yollar 
IE) Bankada 1935 yılmdan bedelleri 
istenilmiyen bloke edilen barut bo
noları karşılığı 
2 - Hariçte satılan mamul tütün ma
liyeti 1 111 288 37 
3 - Beyiye ücreti 980 511 01 * 
1 - Tütün satışı 

Doğru 

Tayyare resmi 
Sabit kıymetler 12 962 198 78 

O) yolda 
E) Bankada 1935 yılmdan bedelleri istenil
memiş bloke edilen barut bonoları karşılığı 

2 - Hariçte satılan mamul 
111 288 37 
3 - Beyiye ücreti 1 980 511 
1 - Satış hasılatı 

tütün maliyeti 

01 
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Posta, telgraf ve telefon Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde değişildik yapılması 

hakkmda kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler 267 

Kabul edenler : 267 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler 155 
Mûnhaller : 2 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Haüd Bayrak 
thsan Tav 

Amasya 
TCsad Ura s 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytnı 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Şakir Kmaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nfrzmi Topooğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritöğlu 
Feysri Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 

/ Kabul 
I Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 

I Memed Sanlı 
Bursa 

I Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren , 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz I 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtes 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankvn 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazım örkün 

edenler ] 
I Mustafa Abdülhalik 

Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 

I Tahir Berkay 
I Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 

I Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Faanl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 

Fuad Ziya Çiyiltepc 
Sabit Sağîroğlu 

Erzincan 
Saffet Ankan 
Aziz Samih llter 
iskender Artun 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçaik 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 

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

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. îhsan Sökmen 
tsmail Sabuneu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 
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Gü-müşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fa-kihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklr 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bâyar 
Nuri Tama'ç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kal aç 

î : 36 6-7-
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Sa'lih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denkeı 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Gl. Osman Koptagel 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Refik înce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 

1939 C : 2 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Hasan Menemen cioğlu 
Rıza' Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dil emre 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif özrekin Er-
demgil 

Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Blcda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Ataç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktern 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ulgen 

Van 
ibrahim Arva« 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
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[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Rıfkı Atay 
tsmet inönü (Be. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Türkan ö r s 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Mümtaz Kaynak 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Osman Niyazi Burcu 
Yahya Sezai Uzay 
(M.) 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Salih Bozok (M.) 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (H.) 

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

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Ba<ha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan 
(M.) 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 

Eskişehir 
İzzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Fikret Atlı 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aukurd 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. Tuğamiral Hakiki 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele (M.) 

İbrahim Alâettin Güvsa 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kocaeli 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
İzzet Erdal 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen 
(V.) 
Mustafa Bacak 

Sadri Ertem 
Malatya 

Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (M.) 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 

Maraş 
Hasa-n Reşid Tankud 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 

irfan Ferid Alpaya (l.Â.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırn TaTcan 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kâmi 

Samsun 
,Hüsnü Çakır (V.) 

Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkm 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
İsmail Safa özler 
Şemsa Işçen (M.) 
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Siird 
Hulki Aydm (M.) 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet* Kerim îneedayı 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 

t : 36 6-7 
Necmettin Sadak 
Remzi Çin er (M.) 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Resai Erişken 

Trabeon 
Halil Nihad Boztepe 

1939 C : 2 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırn Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Brkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 

Sami tşbay (H.) 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 

Yozgad 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

inhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahimr 
Berç TÖrker 
Cemal Akc.ni 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak > 
thsan Tav 

Atmaya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Fevzi Daldal 
Muammer J?rtş 
Mümtaz ökpıen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 2Q0 

Kabul edenler : 2Q0 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler 0 

Reye iştirak etmeyenler 132 
Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanb 

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

Refet Canrtez 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırîı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmı örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tökad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Beki t 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma M.emik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ-
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyütepe 
Sabit Sağıroglu 

Erzincan 
Abdülhak Fırart 
Aziz Samih llter 
İskender Artan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Al^ürek 
Gl. Pertev Demirhan 
GL Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Salim, Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdaraar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me-

Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünaal 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızuldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Kfkntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hilmi Çoruk 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoghı 
Reşid özaoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ür«üblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Aîi Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebeaoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tirijdöpu 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 

I Emrullah Barkan 
I Gl. Osman Koptagel 
I Mahmud Nedim Zabeı 
I Memed Şevket özpaaar-
I başı 

Mihri Pektaş 
Muttalib öker 

I Manisa 
I Asım Tümer 
E Dr. Saim {tat 
[ Hüsnü Yaman 
t Kani Kaeaoaman 
E Kâzım Nami Duru 
[ Kenan Örer 
i Refik İnce 
I Rıdvan Nafia Edgfier 
[ Yaşar özey 
[ Mataş 

Dr. A. KemaM Bayi^t 
I Hasan Reşid Tankud 

Mansur Bozdoğan 
I Memed Erten 
i Ziya Sayran 
î Mardin 
I Dr. Rıza Levent 
i Edib Ergin 

Gl. Seyfi Btzgoren 
I Hasan Menemenciağhı 
I Muhittin Birgen 
i Muğla 
I Cemal Karamuğla 
I Hüanü Kitaba 
I Saduîîah Güney 
I Mus 

Hakkı Kihcogîu 
Niğde 

I Faik Soylu 
I Naim Eresr 

Ordu 
I Ali Caıtîb Töırfcem 
I Dr. Vehbi Demir 
l Hamdi Yalman 
I İsmail Çamaş 
| Şefim Sirrı Tarean 
[ Rize 
I Dr. Saim Aö Dflemre 
I Kemalettin Kamu 
| Raif Dinç 
I Samsun 
\ Amiral Fahri iE&gra 
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Hüsnü Çakı 
Meliha Ulaş 
Naşlt Fırat 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegeıia 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
ismail Safa özler 
Sina«n Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
NakiBekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 

Afyon Karahisat 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel . 
tzzet Akosman 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
(M.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Palih Rıfkı Atay 
ismet inönü (BM. O.) 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cenni Ercin (V.) 
Numan Aksoy (M.) 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes ; 

Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı (M.) 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Yahya Sezai Uzay (M.) 

Hulusi Oruçoğlu 
Sivas 

Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrafc 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Hasta) 

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

Bursa 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Zeki Mesud Alsan (M.) 

Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Ref et Ulgen 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (V.) 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Fusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Yusuf Ziya Zarbun 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 

Van 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Gl. Ref et Bele (Mazur) 
Salâh Cimcoz 

îzmfr 
Celâl Bayar (M.) 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
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î : 36 6-7-1939 O : 2 
Ali Muzaffer GÖker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbndak 
Galip Gükekin 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Brkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (M.) 
Hikmet Bayur 

Osman Ercin 
Mardin 

îrfan Ferid Alpaya (î. 
A.) 
Rıza! Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Menigi (M.) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Şemsa îşcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 

Sinol) 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mazur) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Srtkı Üke 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

TJrfa 
Meıned Emin Yurdakul 
Sami Işbay (M.) 
Şeref TJluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled îzbudak 

Ankara Orman ÇiftliğindeM bira fabrikası tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İnhisar
lar umum müdürlüğüne devri hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

. 
Afyon Karahisar 

Bere, Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Akösman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ar % adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 234 

Kabul edenler : 234 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 188 
Münhaller 2 

/ Kabul edenler ] 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 
Şakir Kınaeı 

Antalya 
Dr. Münir Soykan 
Dr. Münir Soykam 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
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Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Bahkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

$ -

Bilecik 
Dr. Gl. Besim 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 

ö mer 



Ctttfî Gören 
Burdur 

Dr. Ahmed Ruhi Yeşdl 
yurt 
İbrahim Neomi Dilmen 
Memftd Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nasmıi örkün 
Mustafa Abdûlhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Atıf Tûzün 
Mazhar Müfid Kansu 

f Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça/ 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

t : 36 6-7 
Elâzığ 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
FuadAğralı ^ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
AbdüThak Fırafc 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
İzzet Arukan 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
y&rek 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Kemal Ünal 
Mükerrem Ünsaî 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Raya Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin TJraz 

1939 C : 2 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursa? 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hüsnü Açrksöz 
Nuri TamaJç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Salih Turgay 

Kirklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Drblan 
İbrahim Tolon 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Ga'lip Gültekin 
Gl. A. Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilba)şı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğhı 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
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Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
İhsan Tav 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (V.) 
Numan Ajksoy (M.) 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs **•? 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Mümtaz Kaynak 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
İsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Muzaffer Akpmar 

t : 06 6? 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytunaı 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Ataç 

-1939 C : 2 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Yahya Sezai Uzay (M.) 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Hasta) 

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

Bursa 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tmaz (V.) 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
liüşad Nuri Oftutokin 
Ziya Gevher Etili 

Çanktrt 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 

Necib Ali Küçüka 
Diyarbakır 

Cahit Çubukçu 
Zeki Mesud Alsan (M.) 

Elâzığ 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Memed Şahin 
(Nuri Pazarbaşı (M.) 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya/ Zarbun 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 

'Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele (M.) 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızddoğan 
Kahraman AnfrU 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çorak 
Muharrem Celâl Bayar 

Kayseri 
Faik Baysal 
Reşid özsoy 
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Sadettin Serim 
Suat, Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Dr. Fua'd Umay 

Kırşehir 
II azim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemaletthı Olpak 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 
Vedit Uzgören 

t : 36 6-7-
Malatya 

Memed Şevket özpazar-
başı 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (M.) 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman (M.) 
Osman Ercin 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya (I. 
A.) 
Muhittin Birgen 
Rıza1 Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
HalidMengi (M.) 

1939 C : Ö 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı TaTcan 

Rize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 
men 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
ismail Safa özler 
Şemsa Işcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengirşemk 

Sivas 
Atıf Esenbel 

Gl. Akif Öztekin & -
demgil 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (M.) 

Tekirdağ 
Cemil UybadHi 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
Sami Işbay (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Sırrı Içöz 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 



İ : 36 Mim C : 6 
Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik edevat mubayaası için gelecek fulara geçita ta
ahhüde girişilmesine ve Haydarpaşa - Sirkeci arasmda feribot tesisi ve işletilmesi hakkmdald 

kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Fevzi Daldal 
Rif at Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler 248 

Kabul edenler : 248 
Reddedenler 0 
MtLıtenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 174 
Münhaller 2 

/ Kabul edenler ] 
Bilecik 

Dr. Gl. Besim Ömer Ak
alın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kameri 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 
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Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf id Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali öngören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fıraft 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 

>9 -

Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçafe 

Eskişehir 
İzzet Arakan 

Gazkmteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 

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

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tür 
Hasan Fehmi Aıtac, 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

İstanbul 
Ali Kami Akyüz 
Ali Rana Tarha*) 
Atıf Baymdır 
Dr. Refik Saydam 



bakine Öymen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursa'l 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esa'd Bozkurd 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Eeşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Puad Köprülü 
Öl. Muhittin Akyüz 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Şeraf ettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hüsnü Açıksöz 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Çoçkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

t: m et-
Kırşehir 

Dr. Yusuf Ziya Somer 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr, Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Ragıb Akça1 

Salâh Yargı 
Konya 

Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galib Gültekin 
Kâzım Okay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
öl. Osman Koptagel 
Maüımud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Hüsnü Yaman 
Kâzını Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yasar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

im e: i 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasam Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
SadulMı Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Faik Soylu 
Naim Erem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 

Mergube Gürİeyuk 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Gtinaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırn Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Ali Saib Ursavaş 
Gl. Ahmed Yazgan 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hassan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özengi 

Afyon Karahüar 
Ali Çetinkaya (V.) 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Haydar Çerçel Ağn 

Halid Bayrak (1. Â.) 
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Ankara 

Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel (M.) 
Falih Rrfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (V.) 
Numan Aksoy (M.) 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Baltkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım özaüp 
İsmail Hakkı Uzonçarşılı 
Muzaffer Akpmar 
Yahya Sezai Uzay 
(M.) 

BUeeik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Hasta) 

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

Bursa 
Gl. Naci Tmaz (V.) 
Muhittin Baha Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
Resad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çanktrt 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Çorum 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Zeki Mesul Alsan (M.) 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağrroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osmaln Işm 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı (M.) 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 

Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele (M.) 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Memed Aldemir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Hüsrev Kızıldoğan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 
Muharrem Celâl Bayar 

Kayseri 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. Ali Said Afcbay-
tuğ&n 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.y 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad GÖkbudak 
GL Ali Fuad Cebesoy 
W.) 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfîk Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Ataîay 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâ? 
Osman Taner 
Vasıf Çrnay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (M.) 
Hikmet Bayur 
Kani Karaosman 
(M.) _.!-. ; 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
İrfan Ferid Alpaya 
(t A.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can (M.) 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
HalidMengi (M.) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan (Mezun) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İsmail Safa özler 
Şemsa Işcen (M.) 

Siird 
HulkiAydm(M.) 
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Şefik Özdemir 

Sinob 
Cemal Aüş 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf İsenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (M.) 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

C : 2 
Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Brkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Ref et Ülgen 

Sami îşbay (M.) 
Van 

Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 

Tozgad 
Sırn îçöz 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Hüsamettin Okan 

Hazineye aid ecrimisillerin aranmaması hakkmdaki kanuna verilen reylerin neticesi 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Tfefcer 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunea 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler 247 

Kabul edenler : 247 
j Reddedenler : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 175 

Mûnhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Lûtfi Gören 
Burdur 

Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Naami örkün 
M. Abdülhalik Renda 

Ziya Esen 
Çoruh 

Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müf id Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekm 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça1 

Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necded Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 
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Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fasıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıratt 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurwm 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
01. ZM Soydenttir 
Münir Büsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Ahuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
îzzet Arakan 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Memed Ali Ağakay 

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

Gümüşme 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

İçM 
Dr. Muhtar Berker 
Gl. Geanal Meî«inli 

İsparta, 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

istanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
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Ali Kana Tarhan 
A lif Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe Oymen 
Galib Bahtiyar Gökor 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ügel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

ş Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Haeer Dicle 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

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

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
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İbrahim Tolon 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludajg 
Galib Gültekin 
Kâzım Okay 
Vehbi Bilgin 

Küttâıya 
Altettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Balkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Ttimer 
Dr. Saim Uzel 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar Öaey 

Maraş 
Dr. Abdülkadir Kemali 
Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Cemal Karamttğla 
Hüsnü Kitabcı 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasfrn F*rid Talay 

Faik Soylu 
Naim Erem 

Urdu 
Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tareun 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Süleyman Necmi Selmen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tefceiİ0glu 
Tevfik Tarman 

Snrd 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
tnirağ 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Ayetem 
Salise Abaoozoğlu 
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Sırrı Day 
Tunceli 

Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Halid Beyrak 
fhsan Tav 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Demire! (M.) 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet tnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (V.) 
Nııman Aksoy (M'.) 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Muzaffer Akpınar 
Yahya Sezai Uzay 
(M.) 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Hasta) 

Bolu 
Dr. Dmin Cemal Suda 

(M.) 
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Gl. Ahmed Yazgan I 
Şeref Uluğ 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur | 

/ Reye iştirak 
Fethi Okyar (V.) I 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Gl. Naci Tınaz (V.) 
Muhittin Balıa Pars 
Refet Canıtez (Rs. V.) 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalgnı 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Çorvı« 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Zeki Mesud Alsan (M.) 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özda'mar 
Osman Işm 
Yusuf Ziya özer | 

Gazianteb \ 
Ahmed Aksu 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı (M.) | 
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I Celâl Arat 

Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

I Hasan Karabacak 

c etmeyenler ] 
I Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 

Gümüşane 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Tuğamiral Hakkı 

I Şinasi Erel (M.) 
Gl. Refet Bele (M.) 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar (M.) 
Hali! Menteşe 
Hasan Ali Yücel 
(V.) 

Memed Aldemir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

j Zihni Orhon 
I Kastamonu 

Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
I Reşid özsoy 

Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Suad Hayri Urgüblü 
Kırklareli 

D»*. Fuad Umay 
Kırşehir 

Hazim Börekçi 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 
Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 

Hüseyin Rahmi Gürpmar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (M.) 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
(M.) 
Osman Ercin 



Refik İnce 
Maraş 

Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya 
(t A.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
(M.) 
Sadullah Güney 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran (M.) 
Halid Mengi (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
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Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Da'mar Ankoğlu 
61. Naci Eldeniz 
İsmail Safa özler 
Şemsa Işcen (M.) 

Siİrd 
Hulki Aydın (M.) 
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Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Alış 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (Mezun) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

Resai Erişken 
Trabzon 

Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Süleyman Sırrı Gedik 

Tunceli 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Ref et Ülgen 
Sami îşbay (M.) 

Yan 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Sırn Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerde Devlet ve belediyelerce almmakta olan damga, tayyare ve 
belediye resimlerile darülaceze hissesinin mikdarına ve sureti istifasma dair kanuna verilen rey

lerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Bere, Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 

Aza adedi : 424 
Reye iştirak edenler : 248 

Kabul edenler : 248* 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 174 

Münhaller : 2 

/ Kabul edenler ] 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr, Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Memed Emir 

Osman Niyazi Burcu 
Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 
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Burdur 

])r. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Simli 

Burm 
Aftrf Akgöş 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Gıüran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Üyas 
Refet Camtez 

Atıf Kamçri 
Hilmi Ergenen' 
Rusuhi Bulayırh 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

§muh 
Ali Rum İEhPBm 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Münir Çağıl 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdı Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Ynsıif Bankaya 

Diyarbakır 
Dr. îbralnm Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüfctekin 
Rüştü Befcit 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiferel 

Sdirm 
Dr, Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 

Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Faîzıl Ahmed Aykaç 
Fethi Altay 
Fuad Ağra 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağrroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
izzet Arukan 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 

İsparta 
Kemal Ünal 
Mükerrem unsal 

istanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 

Atıf Bayındır 
Dr. Refik Saydam 
Fakihe öymon 
Gl. Kâzım Karabekir 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Kâmil Dursun 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hacer Dicle 
Hüsnü Açıksöz 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim 
Sölih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zühtü Akn 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
îbrahim Dıblan 
îbrahim Tolon 
Ragıb Akça 

Salâh Yargı 
Konya 

Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekm 
Kâzım Okay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaişı 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza' Erten 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Naim Erem 
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Ordu 

Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 

lüze 
Dr. Sainı Ali Dilenire 
Fııad kirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

..' Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Süleyman Neemi Seknen 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tfekelioğlu 
Tevfik Tarman 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

ı Ağrı 
Halid Bayrak (1. Â.) 

Ankara 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Eşref Dsmirel <M.) 
Palih Rıi'kı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz öknıen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (V.) 
Numan Aksoy 
(M.) 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 

Siird 
Ali RızaiEsen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Gftnaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muasaner ©eveli 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Salise Abaaozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

'Vtfa 
Ali Saib Ursavaş-

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı (M.) 
tsmail Hakkı Uzunçarşıb 
Muzaffer Akpınar 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 
(M.) 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 
Salih Bozok <M) 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli (Hasta) 

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

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Gl. Naci Tmaz (V.) 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Avni Yukaruç (M.) 
Reşad Nuri Güntekin 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hüseyin .Cahid Yalçın 

Qorwm 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail -Kemal Alpsar 
tsmet Eker 
Nvm "Kayflalp 

Benizli 
Dr. Kâzım* Samanlı 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Zeki Mesud Alsan 
(M.) 

Erzincan 
Aziz Samih îlter 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı (M.) 

Gl. Ahmed Y&ıgan 
Şeref mtiğ 

ıW>an 
Münib'üoya 

i Y&zgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Atat 
Ekrem -Pekel 
Salim Kfoskmaz 
Sırrı lçöz 
Ziya Arfcant 

Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin1 '©kan 
İbrahim Btem'Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi ftevrin 
Rifat Vardar 

Ömer* Asım Aksoy 
Giresun 

^Mkret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Talât Oaay 

Gitomşane 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya iZarbun 

htçel 
Ahmed Ovacık 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Tuğamiral Hakk 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele (M.) 
İbrahim Alâettin Gövsı 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Benal Aranan 
Celâl Bayar (M.) 

167 — 



1 : 36 6-7-1939 C : 2 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Reşid özsoy 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
(M.) 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 

Ali Muzaffer Göker 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
îzzet Erdal 

Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
FaikKurdoğlu(M.) 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
(M.) 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
îrfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Ercan 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan (M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı TaTcan 

Bize 
Ali Zırh 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İsmail Safa özler 
Şemsa îşcen (M.) 

Siird 
Hulki Aydın (M.) 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 

Cevdet Kerim lncedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner (M.) 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 
Sami Işbay (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim ArvaS 

Yozgad 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Yusuf Ziya özençi 

>s«^< 

T. B. M. M. Matbaası, 



S. Sayısı: 152 
Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 1939 malî yılı 

bütçe kanununa ek kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/197) 

T. C. 
Başvekâlet 26 - VI - 1939 

Karay'lar müdürlüğü 
Sayı : 6/3378 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçe kanununa ek olarak Münakalât 
vekilliğince hazırlana'ıı ve îcra Vekilleri Heyetince 19 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka 
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı ıııucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

P. T. T. Umum Müdürlüğünün 1939 analı yılı bütçe kanununa ek kanun lâyihasının esbabı 
mucibesi , 

Varidat 

3560 sayılı kanunla P. T. T. İdaresine intikal eden adlî tebliğ işlerinin, kanunun meriyet tarih 
olan 1 kânunusani 1940 dan itibaren ifası için bu teşkilâtın (3) üç ay evvel yani 1 teşrinievvel 193 
tarihinde tatbikine başlanması zarurî görülmüş ve bu sebeble mezkûr müddete aid hizmet karşılığı ola 
rak Maliye vekâletince nısfı adi diğer nısfı da fevkalâde bütçeden yardım suretile verilecek ola: 
500 000 lira ile 1 kânunusani 1940 tarihinden itibaren senei maliye gayesine kadar tesbit edilen mi' 
raselât adedine ve baihsi geçen kanunun drdüncü maddesine nazaran ihzar olunub icra Vekilleri Hc 
yetinin tasdikine arzedilmiş bulunan tarife mucibince alınacak posta ücretleri olarak tahmin edile 
1 025 000 lira ki ceman 1 525 000 liranın varidat bütçesinde ayrıca açılacak 7 ve 8 nci fasıllara ira 
kaydedilmesi teklif olunmuştur. 

Adliye, Nafia vekâletlerile Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü murahhaslarından mürekke 
komisyon tarafından istatistikler üzerinde yapılan t edkikat neticesinde : Şehirler dahilinde yapık 
cak tebligata aid evrakın 7 444 404 ve şehirler harici tebliğ evrakının 1 861 101 adedden ibaret o 
duğu tesbit edilmiş, yapılan tarifeye nazaran şehir dahilinde tebliğ edilecek evrakın beherinde 
21 ve şeihirler haricinde tebliğ edilecek evrakın beherinden 24 kuruş ve her iki evraktan da ayrıca bees 
kuruş sürtaks tabsil edileceğine göre senelik muhaammen gelir 2 475 263 lira olarak hesab oluj 
muştur. 

. Bu hesaba nazaran 3560 saydı kanunun meriyet tarihi olan 1 kânunusani 1940 tarihinden sen 
maliye sonuna kadar ki beş ay zarfında tahsil edileceği tahmin olunan varidat 1 025 000 lira olan 
teklif edilmiştir. 

Masraf 

Bu hizemtin istilzam ettiği sekiz aylık masraf, merbut bir numa'ralı cedvelde yazılı olduğu vr 
hile 1 525 000 liradan ibaret olub bundan 1 163 000 lirası maaş ve unvanları merbut iki numarı 
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cedvelde gösterilen 2200 müvezzi ile teşkilât kanununa' ek olarak ayrıca tanzim ve teklif olunan ka
nun lâyihasına bağlı kadro cedvelinde maaş ve adedleri yazılı ceman 694 memurun aynı müddete 
aid maaş ka'rşılığını teşkil etmektedir. 

Süvari müvezzii eri : Halen rnevcud P. T. T. Merkezlerinin adedi 689, köylerimizin adedi de 
44142 dir. Her merkeze 64 köy isabet etmektedir. 32 köy için bir süvari müvezzii hesab edilmiş ve 
bu merkezlere tahsisi icab eden müvezzi adedi 1378 den iba'ret bulunmuştur. 

istatistiklere nazaran adlî tebliğ işleri çok mühim yekûnlara baliğ olan Ankara, İstanbul, İzmir 
ve Adana! gibi büyük şehirlerimize civar köylerle muamelâtı daha çak olan merkezlerimize bağlı köy
lere aynı nisbet dahilinde müvezzi kadrosu tahsisi bu hizemtin sürat ve intizamla ifasını selbedece-
ğinden mütebaki 122 müvezziin bu esas ve ihtiyaca göre tevzii derpiş edilerek süvari müvezzilerinin 
adedi 1500 olarak tesbit olunmuş ve bunlara, hayvan beslemeleri mecburiyeti dolayisile ayda beş 
lira hayvan yem bedeli verilmesi muvafık görülerek (1) numaralı eedveldeki tertibi mahsusuna 
ona göre tahsisat konulmuştur. 

Piyade müvezzileri : İda'remizin müvezzi kadroları, servisin ihtiyacına güçlükle cevab verebil
mekte olduklarından bunlara munzam iş verilmesine imkân bulunamamıştır. Yalnız adlî tebliğ iş
leri az olan merkezlerimizde bu hizmetin kendi müvezzileri miz marifetile ifasını da göz önüne ala
rak işleri fazla olalı merkezlere bir veya iki ve Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyük şehirlerimize 
20 - 40 müvezzi kadrosu tahsis etmek suretile yapılan hesaba naza'ran 700 piyade müvezzii istih
damı lâzım geldiğinden kadrosu buna göre teklif edilmiştir. 

Müstahdemler : Adlî tebliğ işleri müdürlüğü kadrosunda istihdamı icab eden daktilolar, mer
but 3 numaralı cedvelde gösterildiği veçhile 3 kişiden ibaret olup sekiz aylık istihkaklarını teşkil 
eden 1 800 lira (1) numaralı eedveldeki tertibi mahsusuna vazolunmuştur. 

Ayni müddet zarfında ifası icab eden hizmetlerin istilzam ettiği mikdarlar göz önünde tu
tularak (1) numaralı cedvelde gösterilen tertiblere ona göre tahsisat ilâvesi arzolunmuş ve mu
amelâtın usûl ve kanun dairesinde ve azamî sürat ve emniyetle yapılabilmesi için istihdam olu
nacak 75 murakıbin devir harcırahlarına. karşılık olmak üzere ayrıca açılan 41/1 fasla lüzumlu 
olan tahsisat konulmuştur. 

Bu teşkilâta girecek memurların vazifelerini bihakkın yapabilmeleri için tebliğe müteallik 
kanunî mevzuatımızla buna ınüteferri muamelelerin kendilerine Öğretilmesi için muhtelif mınta-
kalarda bir defaya mahsus olmak üzere kurs açılabilmesi ve kurslara iştirak edeceklere maktuan 
verilecek yol masrafı ve yevmiyelerile kurs muallimlerine verilecek ücretlerin ve bu hizmete mü
teallik bilûmum masarifin tediye edilebilmesi için kezalik bütçede yeniden açılması arzolunan 
41/2 fasla lüzum görülen tahsisat vaz ve teklif edilmiştir. 

Nakil vasıtaları : istanbul, izmir ve Ankara gibi şehirlerimizde adlî tebliğ evrakının zamanın
da alâkadarlara verilebilmesi için kullanılması zarurî görülen motosiklet ve bisiklet gibi nakil 
vasıtalarının kadroları bağlı (3) numaralı cedvelde gösterilmiş ve bunların mubayaa, tamir ve iş
letmesi için muktazi tahsisat taallûk ettiği tertibe konulmuştur. 

(S . Sayısı : 152) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

•T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 3 - VII - 1939 

Mazbata No. 76 
Esas No. 1/197 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçe kanununa ek kanun olarak 
hazırlanıb Başvekâletin 26 - VI - 1939 tarih ve 
6/3378 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Encümenimize verilmiş olmakla 
Münakalât vekâleti müsteşarı ve mezkûr idare 
memurları hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu: 

Adlî tebligat işlerinin posta, telgraf ve telefon 
idaresi vasıtasile yapılması 3560 sayılı kanun ica
bından olmakla bu işlerin ifası için teşkilât kanu
nuna ek olarak ihzar ve Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilen lâyiha ile bazı memuriyetler ihdası mu
karrer bulunmuş ve yine ayni sebeble Bütçe ka
nununda tadilât icrası zarurî görülmüş olduğun
dan Umum müdürlüğün 1939 malî yılı bütçesinin 
muhtelif tertiblerine munzam ve fevkalâde olmak 
üzere 1 525 000 liralık tahsisat istenilmekte ve 
bunun da işlerin hazırlanması devresine aid mas
raflar karşılığı olarak 500 000 lirasının umumî 
muvazeneden yapılan muavenetle ve 1 025 000 
lirasının da adlî tebligat işlerinden dolayı almacak 
ücretlerle karşılanabileceği tahmin edilmekte bu
lunmuştur. Bu şekilde tevzin edilen bu tahsisatın 
kabulü eass itibarile Encümenimizce muvafık gö
rülmüştür. 

Posta idaresince bu teşkilâta teşrinisani 1939 
başından itbaren başlanarak 1 kânunusani 1940 
tarihinde filen adlî tebligat işleri posta idaresine 
intikal etmiş bulunacaktır. 

Posta idaresi bu munzam hizmet vesilesile adî 
muhabere evrakını da köylere kadar teşmile im

kân temin etmekle bu serviste yeni ve çok hayırlı 
bir inkişaf vücud bulmuş olacaktır. Bu sebeble 
servislere 2200 müvezzi ve başmüvezzi iltihak et
miş olacaktır. Buna mukabil Adliye teşkilatındaki 
356 ücretli ve 580 adet aylıklı mübaşir 1 kânunu^ 
sani 1940 tarihinden itibaren vazifeden ayrılmış 
olaeaktır 

Bunlardan hizmete elverişli evsafı haiz olan
ların posta idaresince istihdamı keyfiyeti Encü
menimizde mevzubahs olmuş ve memuriyetlerinin 
ilgası suretile bunların sunu taksiri olmaksızın 
açıkta kalmasının bu aileleri ve ayni zamanda ma
aşlı kısmı için Hazineye mucib olabileceği külfette 
derpş edilmiştir. Münakalât vekâletinin bu me
murlarından mümkün olduğu kadar istifadeye 
çalışacağı şeklinde vaki olan beyanat Encümeni
mizce maksadı temine yeter görülmüştür. 

Lâyiha şekle aid bazı tadillerle Umumî Hey
etin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 

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

M. Unsal F. Baysal S. Bay 
Kâtib 
İstanbul Çanakkale Elâzığ 

F. Öymen R. Bulayırlt M. F. Altay 
Gümüşane İstanbul Kastamonu 

D. Sakarya G. B. Göker T. Coşkan 
Kırklareli Konya Kütahya 

8. ödül R. Türel A. Tiritoğlu 
Malatya Muş Maraş 

M. öker Ş. Ataman M. Bozdoğan 
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HÜKÜMETİN TEKLlFÎ 

1939 malî yılı posta, telgraf ve telefon umumî 
müdürlüğünün 1939 bütçe kanununa ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yüı Posta, telgraf ve 
telefon umumî müdürlüğü bütçesinin ilişik 1 nu
maralı cedvelde yazdı tertiblerine 1 525 000 lira 

munzam ve fevkalâde tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — 1939 malî yılı Posta, telgraf ve 
telefon umumî müdürlüğü varidat bütçesinde ye
niden açılan ilişik cedvelde yazılı 7 - ve 8 nci 
fasıllar varidatı 1 525 000 lira olarak tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 — 1939 malî yılı Posta, telgraf ve 
telefon umumî müdürlüğünün bütçe kanununa 
bağlı C cedveline ilişik 3 numaralı cedvelde ya
zılı kadrolar ilâve edilmiştir. 

1VCADDE 4 — 1939 malî yüı Posta, telgraf ve 
telefon umumî müdürlüğünün bütçe kanuna bağ
lı D cedveline, ilişik 4 numaralı cedvelde yazılı 
müstahdemlerle nakil vasıtaları kadroları ilâve 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanun 30 - IX - 1939 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya münakalât ve Maliye vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. Y. 
Faik Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. Y. 
Dr. H. Alataş 

Ad. Y. 

Ha. Y. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. Y. 

19 - VI - 1939 
M. M. Y. 
N. Tınaz 
Mal. Y. 

F. Ağralı 
îk. Y. 

A. F. Cebesoy H. Çakır 
G. î. Y. Ad. Y. 
R. Karadeniz 

Mu. Mü. Y. 
A. Çctink rya 

Y. Zr. Y. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

1939 malı yılı Posta, telgraf ve telefon umum 
müdürlüğü bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü bütçesinin ilişik (1) 
numaralı cedvelde gösterilen tertiblerine 
1 435 096 lira munzam tahsisat verilmiştir. 

, MADDE 2 — 1939 malî yılı Posta, telgraf ve 
telefon umum müdürlüğü bütçesinin ilişik (2) 
numaralı cedvelde gösterilen ve yeniden açılan 
fasıllarına 89 404 lira fevkalâde tahsisat konul
muştur. 

MADDE 3 — Mezkûr umum müdürlüğün 
1939 malî yılı varidat bütçesinde yeniden açılan 
ve ilişik (3) numaralı cedvelde gösterilen 7 ve 8 
nci fasıllara ceman 1 525 000 lira tahmin edilen 
varidat konulmuştur. 

MADDE 4 — Mezkûr umum müdürlüğün 
1939 malî yılı bütçe kanununun 3 ncü maddesi
ne bağlı (C) işaretli cedvele bu kanuna bağlı 
(4) numaralı cedveldeki kadrolar ve 4 ncü 
maddesine bağlı (D) işaretli cedvele de bu ka
nuna bağlı (5) numaralı cedveldeki müstah
demlerle nakil vasıtaları eklenmiştir. 

MADDE 5 — 5 nci madde aynen 

MADDE 6 — 6 nci madde aynen 

( S. Sayısı : 152 ) 



F. M. 

11 
12 

13 
14 
18 

20 

23 

_ 6 — • 

Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı cedveller 

[1] NUMARALI OEDVEL 

Muhassasatm nevi 

Memurlar maaşı 
Daimî müstahdemler 
Muvakkat tazminat 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
Merkez levazımı 
Tenvir ve teshin 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

8 
9 

10 

Merkez müteferrikası 
Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Vilâyet levazımı 

1 Tenvir ve teshin 
2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Vilâyetler müteferrikası 
1 İcar bedeli 
3 Defatir ve matbu evrak 
6 Melbusat 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcırahı 

2 Pul aidatı beyiyesi 
3 Reddiyat 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

2 Bendiye 
5 Havale, taahhüdlü. veya kıymetli mektub ve paket tazminatı 

Nakil vasıtaları masrafı 
1 Mubayaa 
2 Tamir 
3 İşletme, hayvan yem bedelleri ve sair masrafları 

Lira 

1 163 000 
1 800 

22 796 
3 000 

500 
ı ooo 

1 500 

500 
10 200 

1 000 
4 000 

5 000 

1 500 
4 '800 

20000 
77 000 

101 800 

50 000 
5 000 
4 000 
1 000 

5 000 

5 000 
5 000 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

10 000 

5 000 
500 

47 000 

52 500 
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Muhassasatm nevi Lira 

3335 sayılı kanun mucibince verilecek tedavi, yol ve sair masrafları 

[2] NUMARALI OEDVEL 

Murakiblerin devir harcırahı 
Kurs masarifi umumiyesi 
[Maktuan verilecek yevmiye ve yol paralarile bilûmum ücret ve masraflar 
dahildir] 

YEKÛN 

2 000 

YEKÛN 1 435 096 

30 000 
59 404 

89 404 

[3] NUMARALI OEDVEL 

Varidatın nevi 

Adlî tebligat icrası için yapılacak teşkilât masrafları karşılığı olarak umu
mî muvazeneden yardım 
3560 sayılı kanunun 4 ncü maddesi mucibince tahsil edilecek ücretler 

YEKÛN 

Lira 

500 000 
1 025 000 

1 525 000 

[4] NUMARALI CEDVEL 

Memuriyetin nevi 

Başmüvezzi 
» 
» 

Müvezzi 
» 
» 
» 

Aded 

75 
340 
450 
490 
340 
225 
280 

Maaş 
Lira 

20 
15 
13 
10 

9 
8 
7 

Baliği 
Lira 

60 
50 
46 
41 
38 
34 
30 

2 200 
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[5] NUMARALI CEDVEL 

Ücret 
Aded Lira 

Daktilo 75 

Aded Nevi 

2 Motosiklet 
50 Bisiklet 

Nakil vasıtaları 

*m^ 
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S. Sayısı: 153 
Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ve mercilerine ve 
vergi ihbarnamelerinin tebliğ suretine dair kanun lâyihası 

ve Muvakkat encümen mazbatası 0/181) 

T.C. 
Başvekâlet 12 - VI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3106 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ve mercilerine ve vergi ihbarnamelerinin tebliğ suretine dair 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 9 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe ! 

Vergi kanunlarımızın hemen kâffesinde itiraz ve temyize aid müddetler ve merciler ayrı ayrı ta
yin edilmiş olduğu için bir kaç vergi ile mükellef olan vatandaşların ve kanunları tatbik ile tavzif 
edilmiş olan memurların maruz kaldıkları müşkülât nazarı dikkate alınarak, dört beş senedenberi, 
vüeude getirilen vergi kanunlarında itiraz ve temyize aid merci ve müddetlerin mümkün mertebe 
birleştirilmesine çalışılmış ve bu sayede, mevcud müşkülâtın binnisbe izalesi temin edilmiş olmakla 
beraber bu vadide yapılması kab eden ıslahata tamamlanmış nazarile bakılamaz. 

Bundan başka vergi itiraz ve temyiz taleb ve tedkiklerinin tarzı icrası, kararların tebliği ve saire 
gibi usule taallûk eden hususlarda, en mufassal hükmü ihtiva eden kazanç vergisi kanununda da 
bu cihetlerden bazı boşluklar ^hissedilmekte ve temyiz komisyonlarının teşekkül tarzına aid hüküm
ler de tatbikatta bazı mahzurlar tevlidinden hali kalmamaktadır. 

îşte bilhassa bu arzedilen müşkülât ve mahzurları bertaraf ederek tatbikatta kolaylık ve birlik te
min etmek üzere hazırlanmış.olan vasıtasız vergiler kanun lâyihası Büyük Millet Meclisinin beşinci 
içtima devresinin son senesinde Yüksek Meclise takdim kılınmıştı. Ancak bu projeye yukarıda arzedi
len hususlardan başka muhtelif vergi kanunlarının esas hükümleri de zeyil ve tadillerie birleştiril
mek suretile dercedilmiş olduğundan lâyiha 337 maddeyi muhtevi büyük bir kod halini ihtisab 

etmiştir. 
vergilerin itiraz ve temyiz usullerine a'id hükümlerin birleştirilmesi suretile arzu edilen yekne

saklığın ve kolaylığın bir an evvel temini için, bu kısmın ayrı bir lâyiha halinde takdim edilmesi 
müzakerede kolaylık temini bakımından da faydalı olacağı düşünüldüğünden bu lâyiha vücude ge
tirilmiştir. 

Lâyiha üç kısımdan müteşekkildir: Birinci kısım tebligata, ikinci kısım itiraz ve temyiz usul
lerine üçüncü kısımda komisyonların tarzı teşekkülüne aid hükümleri ihtiva etmektedir. 

Şimdiye kadar vergi kanunlarımızda, tebligatın ne suretle icra olunacağına dair hüküm konulmı-
yara'k, tebligatın hukuk muhakemeleri usulü kanununa göre yapılacağının zikri ile iktifa edilmiş 
ise de Maliye memurlarının tatbikatta bu hükümleri vergi mevzularına kıyak suretile tatbik et
mekte müşkülât çektikleri ve alelekser hatalara düştükleri anlaşılmış olduğundan, yine mezkûr ka
nundan iktibas edilmekle beraber vergi işlerinin hususiyeti ve tatbikatta tesadüf olunan zorlukları 
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da göz Önünde tutulmak suretile bir usûl kanunu olan bu lâyihaya1 tebligat hakkında sarih hüküm

ler konulmuştur. 
Muhtelif vergi kanunlarında ayrı ayrı olarak kabul edilmiş olan itiraz ve temyiz müddetleri 

lâyihada birleştirilmiş ve itiraz için (30) ve temyiz için de (15) günlük müddet kabul edilmiş, müd
detlerin hangi tarihden başlayacağı, idare namına kimlerin itiraz ve temyiz salâhiyetini kullanacak
ları, itiraz ve temyiz arzuhallerinin nereye verileceği komisyonlarca ne suretle jtedkikat yapılacağı, 
kararların ne suretle tatbik olunacağı, temyiz komisyonunca nakzedilen kararlar üzerine ne gibi mu
ameleler cereyan edeceği, lâyihanın ikinci kısmında hükme bağlanmıştır. 

Elyevm carî mevzuata göre itiraz komisyonlarınca, temyizin nakzına ittiba mecburî bulunmaktadır. 
Temyiz komisyonlarının da bazı hallerde, zuhuledebilecekleri tabiî olub bu kabîl hallerde de itiraz 
komisyonlarını nakza ittiba mecburiyetinde bırakmak, mükellefi veya idareyi lüzumsuz yere Devlet 
Şûrasına müracaata mecbur etmek demek olub bundan amelî bir fayda da beklenemiyeceğinden ve 
esasen itiraz komisyonlarının lüzumsuz İsrarlarına karşı, temyiz komisyonları resen karâr vermek 
salâhiyetile mücehhez oldukları cihetle bu yüzden her hangi bir mahzur tevellüd etmesi de varid 
bulunmadığından, itiraz komisyonlarına temyiz kararlarına karşı ısrar hakkı tanınması muvafık 
görülmüş ve bu hallerde, hâdisenin kararı veren daire yerine komisyonun umumî heyetinde müza
keresi ve varılacak neticenin hem temyiz daireleri, hem itiraz komisyonları için ittiba mecburiyetini 
haiz olması esası kabul edilmiştir. 

Yine mevcud mevzuata göre, temyiz komisyonunca nakzolunan itiraz kotfiisyonu karârları itiraz eden 
tarafa tebliğ edilerek diğer tarafa bir gûna tebligat yapılmamakta ve nakz üzerine verilen kararlar, 
taraflarca taleb edilsin, edilmesin temyiz komisyonunun tasdikma arzolunmaktadır. itiraz komisyon
ları nakza ittiba mecburiyetinde bulundukları cihetle, (bu hususun murakabesini temin maksadile ko
nulmuş olan ibu hükmün lâyihada ipkasına lüzum görülmemiş buna mukabil gerek nakız kararları
nın gerek nakız üzerine itiraz komisyonunca ittihaz edilecek kararların mükellef ve idarenin ıttıla
ına isal edilmesini temin edecek hüküm konulmuştur. Bu suretle temyizin nakzından, her iki 
taraf haberdar edilmiş olacağından, buna karşı oir diyecekleri varsa itiraz komisyonuna bildirmek 
imMnını bulacakları gibi itiraz komisyonunun ıakız üzerine vereceği karardan haberdar olacakları 
cihetle, <bu karara kanaat etmedikleri takdirde nüddetinde temyiz etmek imkânını elde edecekler
dir. Şu vaziyete göre;îtiraz komisyonunun nakız üzerine vereceği karar taraflarca kabul edildiği 
takdirde bunun tekrar temyiz komisyonunca görülerek tasdik edilmesi, lüzumsuz yere işleri çoğaltan 
bir formalite olmaktan ileri geçemeyeceğinden lâyihada bu usul kaldırılmıştır. * 

itiraz komisyonunun bütün kararlarının kabili temyiz olması işleri son derece çoğaltmaktadır. 
Muamele vergisi kanununun 16 ne ımaddesinde yüz liraya kadar olan itiraz kararlarının kabili temyiz 
olmadığına dair olan ve buğdayı koruma ve istihlâk vergilerinde de cari bulunan hüküm ipka ve 
diğer vergiler için de (25) liraya tenzil edilmek suretile bilûmum vergilere teşmil olunmuş yalnız 
hayvanlar vergisinde, itiraz kararlan bir mikdar ile mahdud olmaksızın tamamen kabili temyiz ad
dedilmiş ve bina ve arazi vergilerinde de (25) li »alık irad ve kıymetin temyizi kaldırılmıştır. Tem
yiz komisyonuna, mühim işleri daha iyi bir şekilde ve daha geniş bir zamanda tedkik imkânını vere
ceği tabiî olan bu hükmün lâyihaya derci lüzumlu görülmüştür. 

Komisyonların teşekkül tarzlarında değişiklikler yapılmıştır. Bu gün cari mevzuata göre bina 
ve arazi vergilerinde bina' vergisi itiraz tedkikatım icra eden istinaf komisyonları beşer kişiden 
mürekkeb olub iki azasının en büyük mülkiye ve maliye memurları teşkil etmekte, diğer vergilerin 
itiraz tedkikatı da Ankara', istanbul ve izmir ile Maliye vekâletinin lüzum göreceği diğer şehirlerde 
muvazzaf komisyonlar ve bunlar haricinde kalan yerlerde, yine en büyük mülkiye memurunun re
isliğinde vilâyetlerde varidat müdürleri ve kazalarda varidat memurlarile ticaret odası ve bulunma
yan yerlerde belediyece seçilecek birer azadan terekküb etmektedir. Muvazzaf komisyonların reis
leri Adliye vekâletince seçilmektedir. Komisyonların bu tarzda teşkili tatbikatta beklenilen fayda
ları temin etmemektedir. Zira: 

1 — En büyük mülkiye memurları ekseriyetle diğer işlerini bırakrb bu komisyonlara riyaset etme
mekte ve yerlerine tevkil ettikleri memurlarla, vergi işlerine vakıf olmadıkları gibi esas vazifele-
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rmden kolaylıkla ayrılamamakta ve bu yüzden komisyonları muntazaman içtima ettirmeğe imkân 
hâsıl olamamaktadır. 

2 — Varidat müdür ve memurları, Maliye teşkilât kanunu mucibince, tahakkuk hatalarından 
mesul ve vilâyet ve kazanın vergi tahakkukatım katranları mucibince ve zamanında yapmakla mü
kellef oldukları cihetle; bunların, tahakkuk ettirdikleri vergilere vaki itirazları tedkik etmeleri netice-
itibarile kendi muameleleri hakkrndna rey vermeleri demek olacağından muvafık bulunmamaktadır. 

3 — Ayni zamanda varidat müdürleri, itiraz komisyonları kararlarına karşı idare namma itiraz 
salâhiyetini de haiz olduklarından bu noktadan da komisyonlarda rey sahibi olmaları caiz değildir. 

4 — Komisyon reisliklerinin Adliye vekâletince hâkimler arasından seçilmesi umulan faydayı hâ
sıl edememiştir. 

5 — Bina vergisi istinaf komisyonları da teşekkül tarzları itibarile kolayca içtima edememekte ve 
işler süratle intaç olunamamaktadır. 

Bu sebeblere binaen muvazzaf itiraz komisyonları reislerinin Maliye vekâletince seçilmesi, diğer 
komisyonların da mahallin en büyük maliye memurunun reisliğinde kurulması bina ve arazi vergileri 
için !bu işlerle filen iştigal etmekte olan ve tahakkuk muamelelerile alâkası bulunmayan hususî idare 
müdür ve memurlarının reisliklerinde kurulması ve muameleleri çok oaln istanbul şehri ile Maliye 
vekâletince lüzum ve ihtiyaç görülecek yerlerde, bina ve arazi vergileri için de muvazzaf komisyon
lar teşkil edilmesi esasları kabul edilmiştir. 

Temyiz komisyonuna gelince, halen biri bina ve arazi vergilerine aid olmak üzere yekdiğerinden 
müstakil üç temyiz komisyonu Ankarada vazife görmektedir. Temyiz komisyonlarının yekdiğerinden 
müstakil olması, bazı hallerde içtihadlarm taaddüdünü mucib olduğu gibi bunların bir heyet halinde 
toplanmasına ve bir elden idare edilmesine mâni teşkil etmekte bulunduğu nazarı dikkate alınarak, 
vergiler için bir temyiz komisyonu kurulması ve bunun müteaddid dairelere ayrılması daha muva
fık görülmüştür. 

Elyevm cari mevzuata göre bina ve arazi vergileri temyiz komisyonu reis ve azaları Maliye, Adliye 
ve Dahiliye vekâletlerince gönderilecek namzedle arasından icra Vekilleri Heyetince seçilmekte,diğer 
temyiz komisyonlarının reisleri Adliye vekâletince ve birer azası Maliye ve Iktısad vekâletlerince seçil
mektedir. Temyiz mahkemesi reis ve azalarının tayin dahi, Adliye vekâletince yapıldığı halde bina temyiz 
komisyonu reis ve azalarının icra Vekilleri Heyeti tarafından seçilmesinde amelî bir fayda mutasav
ver, bulunmadığı gibi, itiraz, komisyonları bahsinde arzu olunan mahzurlar temyiz kamisyonu reislerinin 
Adliye vekâletince seçilmesinde de aynen varid bulunduğundan bu komisyonların birinci reisile daire re
islerinin Maliye vekâletince iıftihab ve tayini ve azalarının da Adliye, Dahiliye ve Ticaret vekâletlerince 
seçilmesi ve Maliye vekâletince tayini işin icabma daha uygun bulunarak lâyihaya ona göre hüküm
ler konulmuş ve ayrıca bütün dairelerin içtimaile vücude gelecek olan Temyiz umumî heyetinin vazi
feleri tayin olunmuştur. 

Gerek itiraz, gerek temyiz komisyonlarının mesaisinde esas, komisyonlara gelen evrakın kısa bir 
zamanda tedkik ve intacı ve bu suretle her seneye aid vergilerin zamanında kabili tahsil hale getiril
mesi olub bu maksadla itiraz ve temyiz komisyonlarına, evarkın tedkik ve ihzarcndaki mesaiyi tezyid 
ve takviye etmek maksadile ücretli raportörler verilmiştir, itiraz ve temyiz komisyonları, esaslı ve 
daimî birer teşekkül olmalarına mebni bu komisyonlar kadrosunun da genç ve müstaid elemanlarla 
takviyesi için gerek raportörlerin gerek kalem heyetinin maaşlı olarak teşkili ve yeni şekilde kurula
cak olan temyiz komisyonu birinci reisinin, daire reislerine nazaran bir derece yüksek addedilmesi 
zarurî bulunduğundan komisyonların maliye teşkilâtı kanununa bağlı kadrolarında bunu temin edecek 
değişiklik yapılmıştır. 
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Adliye, Bütçe ve Maliye encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekekb Muvakakt encümen 

mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümeni 3 - VII - 1939 

EsasNo.l/lBl 
Karar No. 2 

Yüksek Beisliğe 

icra Vekilleri Heyetinin 9 - VI - 1939 tarihli 
kararile Yüksek Meclise arzolunub umumî heyetin 
22 - VI - 1939 tarihli inikadında vatandaşlar le
hine kolaylık temin eden hükümleri ihtiva etmesi 
hasebile bu devrede intacı için Maliye vekili tara
fından yapılan temenni kabul buyurularak Bütçe, 
Aldliye, ve Maliye encümenlerinden ayrılacak be
şer kişiden mürekkeb muvakkat bir encümende 
müstacelen müzakeresi karar altına alınmış olan 
(vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ve merci
lerine ve vergi ihbarnamelerinin tebliğ suretine 
dair ) kanun lâyihası umumî heyetin kararı veç
hile teşekkül eden muvakkat encümenimizde Ma
liye vekili hazır olduğu halde tedMk ve müzakere 
olundu. 

Vergi mevzuatımızın vatandaşlara bahşettiği 
en mühim teminattan birini hiç şübhesiz, tarho-
lunan vergilere karşı itiraz ve temyiz hakkı veril
miş olması teşkil eder. Bu teminattan beklenen 
neticenin alınabilmesi, itiraz ve temyiz haklarının 
kolayca kullanabilecek bir usule bağlanmasile 
mümkün olacağı aşikârdır. Hükümet esbabı 
mueibesinde de beyan olunduğu üzere muhtelif ver
gi kanunlarımızda mevcud itiraz ve temyiz müd
detleri yekdiğerinin ayni olmadığı gibi tedkik 
mercileri de son senelerde meriyete konulmuş olan 
kanunlarla kısmen birleştirilmiş olmasına rağmen 
henüz bu tevhid işi tamamlanmamıştır. Temyiz 
mercilerinin teaddüdü, içtihadlarm birliğini ihlâl 
edecek bir mahiyet arzetmektedir. itiraz ve tem
yiz tedkikatının sureti icrasına müteallik hüküm
lerin tatbikatta gayri kâfi olduğu anlaşılmıştır. 
Tarhoolunan vergilerin ve komisyon kararlarının 
tebliğinde takib olunacak kaideler, bir kısım ver
gi kanunlarında hukuk usulü muhakemeleri ka

nununa atfedilmiş bazılarında meskût bırakılmış ol
duğundan büyük bir vatandaş kütlesini alâkadar 
eden bu kaidelerin vergi işlerinin hususiye
tine intibak ettirilmiş olarak toplu bir 
halde bir kanunda bulunması vatandaşlar için 
çok faydalı görülmüştür . 

Cumhuriyetin vergi mevzuatımızda vücude ge
tirdiği en mühim yeniliklerden birini teşkil eden 
malî kaza sisteminin, kendisinden beklenen huzur 
ve emniyeti tesis edebilmesi bu sistemin iyi iş
leyebilmesini temin edecek usul ve kaidelerin ted-
vinile beraber bunun bir mesleki mahsus haline 
getirilmesine de mütevakkıf olduğuna Encümeni
miz kani bulunmaktadır. Vatandaşı iktidar dere
cesine göre Devlet masrafına iştirak etirmek gibi 
çok nazik ve halkın Devlet idaresile pek sıkı te
mas halinde bulunduğu vergi tarhı muamelele
rinde kazaî murakabeyi ifa edeeok uzuvların bü
tün vatandaşlara emniyet telkin edecek bir hali 
mükemmeliyette bulunmasındaki zaruret göz ö-
nünde tutulacak olursa bu teşkilâtın, intisab eden
leri tatmin ve bu işlerde ehliyet ve ihtisas sahibi 
olanları celbedecek bir hale getirilmesi lüzumu 
kolaylıkla anlaşılabilir. 

Bu itibarla Hükümetçe, geqen içtima devresin
de takdim edilmiş olan vasıtasız vergiler kanun 
lâyihasının en mühim fasıllarından birini teşkil 
eden vergilerde itiraz ve temyiz usullerinin tevhi
dine dair olan kısmı ayrılmak ve buna vergi teb-
lğatına aid hükümler de hukuk muhakemeleri 
usulü kanunundaki esaslardan iktibasen ilâve edil
mek suretile vücud bulmuş olan lâyiha Encümeni-
mizce de esas itibarile muvafık görülerek madde
lerin müzakeresine geçilmiştir. 

Maddeler üzerinde yapılan değişiklikler sıra-
sile aşağıda arzolunmuştur : 

Birinci madde : Hükümet teklifindeki kanu
nun şümulü ibaresi, kanunun mevzuu olarak ve 
madde matlabı da (bu kanuna tâbi vergiler) şek-
lind düzeltilmiş ve maddede ufak bir kelime tas
hihi yapılmıştır. 

ikinci madde : Bu maddede velayet veya ve
sayet altında bulunanlara aid tebliğlerin kimlere 
yapılacağı gösterilmiş ise de kendisine kayyım ta
yin edilmişi olanlara ve müteaddid veli ve va
sisi bulunanlara aid tebliğlerin kimlere yapıla
cağı meskût kalmış olduğundan bu cihetler ikmal 
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edilmiş ve maddede bazı kelime ve ibare tashih
leri yapılmıştır. 

Üçüncü madde : Aynen kabul edilmiştir. 
Dördüncü madde : Bu maddede tebliğ yapıla

cak kimsenin ikametgâhında bulunmaması halin
de tebliğin hizmetçilerinden yetişmiş birine de 
yapılacağı hükme bağlanmaktadır. Hukuk mu-
hakeemleri usulü kanununun 126 ncı maddesinde 
de mevcud olan yetişmiş tabirile kanunu medeni
mizin bahsettiği mümeyyiz olan şahıs kasdedil-
miş olduğundan bunun, kanunî tabirile ifade edil
mesi faydalı görülmüş ve tabir bu suretle düzeltil
miş ve maddeye vuzuh vermek maksadile bazı iba
relerde takdim ve tehirler yapılmıştır. 

Beşinci madde : İkametgâh veya ticarethane
sine usulü dairesinde tebliğ yapılmış olan kimse
nin bu yerleri değiştirdiği ve keyfiyetten varidat 
dairesini haberdar etmediği takdirde kendisine 
ilân yolile tebligat yapılmadan evvel, yeni adre
sinin komşularından ve o civarda kendisini ta
nıyanlar varsa onlardan bir defa sorulması ve 
açık adresi öğrenilebildiği takdirde tebliğin o ma
halde yapılması muvafık olacağı düşünüldüğün
den, maddeye buna dair bir fıkra eklenmiştir. 

Altıncı madde : Aynen kabul edilmiştir. 
Yedinci madde : Aynen ka'bul edilmiştir. 
Sekizinci madde : Muvakkaten başka bir ma

halle gitmiş olduğu cihetle ikametgâh veya iş 
yerinde bulunamayanlara aid evrakın maddede 
sayılı makamlara bırakılması suretile tebligat 
icrasını müteakib müddetler işlemeğe başlayaca
ğından ve bazı ahvalde, bu kimsenin itiraz ve 
temyiz müddetleri içinde avdet etmemiş olması 
da varid bulunduğundan bu kaîbîl hallerde itiraz 
veya temyiz haklarından mahrum kalmamasını 
temin için kendisine mahallin en büyük Maliye 
memuru tarafından itiraz ve temyiz hakkını kul
lanmak üzere münasib bir mehil verilmesi mu
vafık görülerek bu maksadla1 maddeye bir fıkra 
eklenmiştir. 

Dokuzuncu madde : Bazı kelime tashihlerile 
aynen kabul edilmiştir. 

Onuncu madde : Bazı kelime tashihlerile ay
nen kabul edilmiştir. 

On birinci madde : Gazete intişar etmeyen 
yerlerde ilân yolile yapılacak bütün tebliğlerin 
Ankara ve îstanbulda münteşir birer gazete ile 
icrasının amelî bir faydası olmayıb bu ilânların 
belediye dairelerine ve köylerde köy odalarına 
asılması suretile icrası vatandaşların daha kolay-

( S. Sa, 

ca ıttılaını temin edecek mahiyette görüldüğün
den bu maddenin ikinci fıkrası bu şekilde tadil 
ve bazı kelime takdim ve tehirleri icra olun
muştur. 

Onuncu madde : Talik suretile yapılan teb
liğ müddetinin ne zamandan başlayacağı da 
maddeye dercedilmiştir. 

On üçüncü ma'dde : Aynen kabul olunmuştur. 
On dördüncü madde : İtiraz ve temyiz müd

detlerinin de vergi ihbarnamelerinde gösterilmesi 
faydalı görüldüğünden bu cihet maddeye ilâve 
olunmuştur. 

On beşinci madde : Aynen kabul edilmiştir. 
On altıncı madde : Aynen kabul edilmiştir. 
On yedinci madde : Aynen kabul edilmiştir. 
On sekizinci madde : İdare namına yapılacak 

itirazlar, kanunları mucibince bina ve arazi ver
gilerinde takdir olunan kıymetlerle gayri safi 
iradlara ve diğer vergilerde alelûmum resen tak
dir hallerine maksur olub bu itirazı idare namına 
yapmağa kanunen salahiyetli kılınmış olanlara 
mükellefler gibi ihbarname tebliği de mutad bu
lunmadığından, idarenin itiraz müddeti, tahrir 
ve tahmin cedyellerinin veya resen takdir, itiraz' 
ve temyiz komisyonları kararlarının kendilerine 
teslim tarihinden başlaması cari mevzuatta kabul 
edilmiş bir esastır. İdare kendisine teslim olunan 
bu kararları takdir olunan kıymet ve iradları bir 
taraftan mükellefe tebliğ eder, diğer taraftan 
bunlara muttali olmuş bulunduğundan, itirazı 
mucib bir cihet görürse itiraz ve temyiz hakkım 
istimal eyler. Ancak bu kararların itiraza salahi
yetli olan memurlara teslimi için maddede bir 
müddet gösterilmemiş olduğundan bunların azamî 
on beş gün içinde teslimini mecburî kılacak bir 
hükmün maddeye ilâvesi faydalı görülmüştür. 

On dokuzuncu madde : Resmî tatillerle bay
ramların bazan yekdiğerini takib eden günlere 
rastlaması dolayısile uzunca bir müddet tatil ya
pılmaktadır. Bu hal nadir olmakla beraber on beş 
gün olarak kabul edilmiş olan temyiz müddetini 
azaltabileceği düşünüldüğünden temyiz müddeti 
içinde altı günden fazla resmî tatil günü tesadüf 
ettiği takdirde bu günlerin müddetin hesabında 
nazara alınmayacağına dair maddeye bir fıkra 
eklenmiş ve 18 nci madde hakkında verilen izahat
taki esbabı mucibe aynen bu madde hakkında 
mevcud olduğundan itiraz komisyonu kararlarrnm 
idarece itiraza salahiyetli olanlara azamî on beş 
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gün içinde verilmesi mecburiyetine dair bir hü
küm konulmuştur. 

Yirminci madde : Aynen kabul edilmiştir. 
Yirmi birinci madde : Itraz ve temyiz taleb-

lerinin hangi mercilere verileceğini tayin eden 
bu maddede nüfusu iki yüz binden fazla şehirlerde 
bu taleblere aid istidalann tahakkuk şube şeflik
lerine verileceği yazılıdır. Lâyihanın yirmi ikinci 
maddesinde bu mahallerde idare namına itiraz 
salâhiyetinin de tahakkuk şube şefliklerine veril
miş olması dolayısile ona mütenazır bir hüküm 
olduğu anlaşılmıştır. Halen bu evsafı yalnız İs
tanbul şehri haiz olub Hükümetçe verilen izahatta 
da bununla îstanb-ulun maksud olduğu ve esasen 
kazanç ve muamele vergisi kanunlannda da İstan
bul olarak tasrih edildiği cihetle encümenimiz, bu
nun cari mevzuatta olduğu gibi İstanbul olarak 
yazılmasını daha muvafık gördüğünden meseleyi 
o yolda tadil etmiştir. 

Yirmi ikinci maded : Bu maddede yapılan ta
dil de, yukarıki maddede izah olunan sebeblere 

mebni nüfusu iki yüz binden fazla mahaller tabiri 
yerine İstanbul tabirinin ikame edilmiş olmasın
dan ibarettir. 
• İdare namına itiraz ve temyiz haklanın ta
hakkuk şubesi şeflerine verilmesinin yalnız İstan
bul şehrine hasredilmeyerek şube teşkilâtı olan 
bilûmum mahallere veya hiç değilse nüfusu 100 
hinden fazla yerlere teşmili fikri, müzakere esna
sında mevzubahs edilmiş ise de, prensib olarak, 
mükellefler tarafından yapılan itirazlan ilk defa 
idarî bir tedkikden geçirerek maddî hataları 
düzelttirmek vazifesi vilâyetlerde varidat ve ika-
zalarda malmüdürlerine verilmiş ve bu suretle ida
rî bir murakabe de tesis edilmiş olması itibarile 
idare namına itiraz hakkmm da bunlar tara
fından kullanılması murakabenin zarurî icabın
dan görülmüş olduğu gibi Maliye vekâleti teşkilât 

kanunile varidat müdürleri tahakkuk hatalarından 
mütevellid Hazine zararlarını, tahakkuk memurla-
rile müştereken tazmine mecbur tutulmuş olduk
larından bu bakımdan itiraz hakkınm bu memur
lara bırakılması lüzumlu bulunmuştur. Istanbul-
da mükellef ve tahakkuk şubesi adedlerinin faz
lalığı varidat müdürlerinin bu salâhiyeti kullan
malarına filen imkân bırakmadığından Maliye 
teşkilât kanununda tahakkuk hatalarından doğan 
Hazine zararlarının tazmini mükellefiyeti tahak
kuk memurlarile tahakkuk şube şeflerine müşte
reken tahmil edilmiştir. Istanbulda idare namma 

itiraz hakkmm tahakkuk şube şeflerine verilmesi 
bu kaideye' mütenazır bir hüküm vücude getirme
si itibarile de yerinde görülmüş ve Hükümetin 
cari mevzuata uygun olan teklifine Encümenimiz-
ce de iştirak edilmiştir. 

Yirmi üçüncü madde : Nüfusu 200 000 den 
fazla yerler tabiri yerine İstanbul kelimesi ika
me edilmek suretile aynen kabul olunmuştur. 

Yirmi dört, yirmi beş ve yirmi altıncı mad
deler aynen kabul edilmiştir. 

Yirmi yedinci madde : Mükelleflerin itiraz
larını todkiki itiraz komisyonlarında bizzat veya 
tasdikli vekâletname ile bir avukat veyahud mü
kellefin kanunî mümessilleri tarafından izah ede
bilmeleri encümence ittifakla tasvib edilmiştir. 
Ancak lâyihada müstahdemleri tarafından da bu 
izahatın verilebileceğine dair hüküm azadan Sa
lâh Yargı, Riza Türel ve Suad Hayri tarafların
dan avukatlık kanununa aykırı olduğundan ko
misyon huzurunda' müstahdem namile mükellef 
namına bir şahsın izahatta bulunmasına cevaz 
verilmesi muvafık o'amıyacağmdan raddeden bu 
cümlenin tayyı teklif olunmasına ka'rşı encümen 
ekseriyeti mükellefin unuhasib ve kâtib gibi da
imî müstahdemi, hizmet erbabı vergilerine tâbi 
kimseler olacağından bunların nezdlerinde bu
lunduğu ve çalıştığı mükellef hakikî ve hükmî 
şahısların vergiye tâbi muameleleri hakkında 
kayda müstenid bilgilerini komisyon huzurunda 
kolaylıkla' izah edebilmeleri maslahat namına 
faydalı ve mükellef için de azamî koaylık ve mas
rafsız iş görülmesini temin edeceği düşünülmüş 
yoksa mükellefin nezdinde daimî müstahdem ol-
mıyan her hangi bir şahsın mükellef namına ko
misyon huzurunda izahat vermesinin caiz olmama
sı pek tabii olduğu ve izah edilen şekilde bir müs
tahdemin yanında daimî çalıştığı mükellef namına 
şifahî beyanatta' bulunmasının avukatlık kanunu
nun kabul ve tesbit etiği ihtilâf ve nizaı müs-
telzim hususlarda idarî ve adlî her hangi bir mer
ci, makam ve heyet huzurunda bir şahsı temsil 
etmeyeceği hükmüne mugayir olmayacağını be
yan etmelerile müstahdem kelimesinin evveline 
daimî kaydinin ilâvesi ve akraba tabirinin de usul 
ve furuu ile ikinci dereceye kadar civar kısım
ları ve karı veya kocası şeklinde tadili suretile 
mükellef lehine olmak üzere ekseriyetle kabul 
olunmuştur. 

Yirmi sekizinci madde : 200 000 nüfuslu yer-
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ler. kaydi, istanbul şeklinde tadil edilerek aynen 
kabul edümitşir. 

Yirmi dokuzuncu madde : Aynen kabul edil
miştir. 

Otuzuncu madde : Bina ve arazi vergilerin
de, vergiye matrah olacak gayri safi irad veya 
kıymet hakkındaki kararların temyizi halinde, 
temyiz komisyonu mahallinden alacağı malûmat
tan ve mevcud evrak ve vesaikten hâsıl edeceği 
kanaate göre tahmin olunan irad veya kıymet 
hakkında da karar vermek salâhiyetini haiz bu
lunmaktadır. Her ne kadar temyizin takdire ta
allûk eden mesaile sari olmaması.umumî bir kaide 
ise de, bina ve arazi vergilerinde temyiz komis
yonuna bu salâhiyetin verilmesi mükellefler için 
mühim bir fayda temin edeceği muhakkak bulun
masına ve halen cari mevzuatla da kabul edil
miş bir esas olmasına mebni Encümenimiz bu esa
sın ipkasını muvafık görerek maddeye buna dair 
bir hüküm ilâve etmişıtir. 

Otuz birinci madde : itiraz komisyonlarının 
ısrar kararları üzerine cereyan edecek muamele 
lâyihanın 37 nci maddesinde yazılı olduğundan, 
ayni hükmün bu maddede yer almasına lüzum 
görülmeyerek maddenin üçüncü fıkrasından bu 
hükümler tayyedilmiştir. 

Otuzuncu maddede temyiz komisyonuna tak
dire taallûk eden hususa da bakmak salâhiyeti ve
rilmiş olduğundan maddede temyiz komisyonu
nun nihaî karar da verebileceğine dair. olan fık
radaki (takdire taallûk eden hususun müstesna 
olmak üzere) kaydi tayyolunmuştur. 

Otuz ikinci madde : 200 000 nüfuslu yerler 
kaydi, istanbul şeklinde tadil ve bazı kelime ve 
ibareler tashih olunarak kabul edilmiştir. 

Otuz üçüncü madde : Temyiz talebi itiraz ko
misyonu kararile tahsili vacib hale gelen vergile
rin tahsilini tehir etmeyeceğinden, mükelleflerce 
esbabı kanuniye gösterilerek temyiz komisyonun
dan tehiri icra kararı istenildiği takd j i le mükel
lefe Ankarada bulunan temyiz komisyonundan bu 
talebi hakkında bir karar alınıncaya kadar müna-
sib bir mehil verilmesi muvafık görülerek mad
deye bunu temin edecek bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Vergi kanunlarında mükelleflere ıtarholunan 
•vergiye karşı verilmiş olan itiraz hakkı bu ver
ginin mikdar ve nisbetine ve sureti hesabına ta
allûk ettiği kadar vata'ndaşın, o vergile mükellef 
olub olmadığına, kanundaki muafiyetlerden is
tifade edib edemiyeceğine, ne suretle vergiye 

tâbi tutulması lâzımgeleceğine yani beyanname, 
gayrisafi irad, gündelik gayrisafi kaza'nç, mu
amele ve buğday.1 koruma vergilerinde mabtuiyet 
gibi usullerden hangisine tâbi olacağına!, vergi 
nisbeti kanunda yazılı olmıyan işlerde salahiyetli 
makamlarca temsil olunduğu iş ve teşebbüs ne
vine karşı da! itiraz ve temyiz hakkını tazammuıi 
eylediği halde bazı mükelleflerin itiraz ve tem
yiz mercilerine gitmeden Devlet şûrasına müra
caat ettikleri ve bu yüzden bu mercileri de mu
rakabe edecek yüksek bir kaza heyeti ola'n Dev
let şûrasının işleri de lüzumsuz yere çoğaldığı 
görüldüğünden ve esasen bu kanunla itiraz ve 
temyiz komisyonnları ihtiyaca ceva'b verecek, ih
tisas ve ehliyeti müsellem zevattan mürekkeb bi
rer , heyet haline getirilmiş ve yüksek maaşlar 
tahsis edilmiş olub vergi niza ve ihtilâflarının 
bu komisyonlarda incelenmeden Devlet şûrasına 
gitmesi prensib itibarile de muvafık bulunmadı
ğından maddeye ıbu mercilere müraca'at edilme
den Devlet şûrasına gidilemiyeceği hakkında 
bir hüküm ilâve olunarak Devlet şûrası kanunun
da kabul edilmiş olan prensib teyid olunmuştur. 

Otuz 'dördüncü madde : Ankara, İstanbul, 
izmir gibi memleketin iktisadî ve ticarî faaliyet
leri mütekâsif ve vergi kanunlarının en geniş 
tatibik sahası bulduğu mühim merkezlerinden ku
rulmuş olan muvazzaf itiraz komisyonlarının fa
aliyetlerinden istihsal olunan faydalar izahtan 
müstağnidir. Bu komisyonların bina ve arazi ver
gileri işleri için dahi kurulması, bu gün mevcud 
istinaf komisyonlarından daha iyi neticeler vere
ceği de muhakkak bulunduğundan Istanbuda 
ve Maliye vekâletinin lüzum göresceği yerlerde 
bina ve arazi işleri için muvazzaf komisoyn ku
rulması Encümenimizce de muvafık bulunmuş
tur. Ancak bu komisyonların reislerinin Adliye, 
Maliye, Ticaret ve Dahiliye vekâletlerinde yük
sek dereceleri ihraz etmiş olan zevat arasından 
Maliye vekâletince intihab ve tayini yerine bu 
vekaletlerce namzed gösterilerek bunlar arasın
dan icra Vekilleri Heyetince seçilmesi bu ko
misyonların mahiyetlerine daha uygun olacağı 
mülâhaza edilerek maddede reislerin intihab ve 
tayin şekline aid hükümler buna göre tadil olun
muştur. 

Muvazzaf itiraz komisyonları kurulan yerler 
haricindeki vilâyet ve kazalarda kurulacak gayri 
muvazzaf itiraz komisyonlarının, halen olduğu 
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gibi en büyük mülkiye âmirinin reisliğinde se
çilmesi işin icabına daha uygun görülmekle be
raber, bu zevatın vergi komisyonlarına devam et
melerini temin edecek müeyyide konulmuş ve en 
büyük maliye memurunun da komisyonda bulun
ması zarurî görüldüğünden, buna aid hükümler 
de bu yolda tadil olunmuştur. 

Otuz beşinci madde : Temyiz komisyonunun 
sureti teeşkkülüne taallûk eden bu maddede mu
vazzaf itiraz komisyonları hakkındaki mülâhaza
ları temyiz komisyonu hakkında da varid gören 
encümenimiz ayni usulün bu komisyon reis ve aza
ları hakkında kabulünü muvafık bularak maddeyi 
bu yolda tadil etmiştir. Bundan başka temyiz da
irelerinde evrakın tedkik ve ihzarında yardım et
mek ve azadan birinin mazereti halinde heyete 
iltihak eylemek üzere üç yedek aza bulunması mu
vafık görüldüğünden maddeye buna dair bir fıkra 
eklenmiştir. 

Otuz altıncı madde : Ayni maksadı daha kısa 
ifade edecek bir şekle konulmuştur. 

Otuz yedinci madde : Temyiz umumî heyeti
nin teşekkülüne ve vazifelerine taallûk eden bu 
madde, birinci reisin bulunmadığı zamanlarda 
yedek azalardan birinin heyeti tamamlayacağı 
mülâhaza edilerek, raportörlerin heyete alınması 
hakkındaki kayid tayyedilmiş, dairelerin umumî 
heyete iş tevdii mahzurlu görülerek bu cihetin 
birinci reis tarafından tanzimini temin edecek şe
kilde ibare tashihi yapılmış, Maliye vekâletince 
kanuna muhalif görülen temyiz kararlarının Dev
let şûrasında idarî dava yolile bozdurulması müm
kün bulunduğundan umumî heyetin vazifelerine 
aid dördüncü fıkra kaldırılmıştır. 

Otuz sekizinci madde : Temyiz umumî heyeti 
için bir karar nisabı tayin edilmesi lüzumlu gö
rüldüğünden bu madde bu yolda tadil edilmiş ve 
bir içtimada karar nisabı hâsıl olamazsa, müte-
akib içtimada bunun temini mümkün bulundu
ğundan, bu kabîl hallerde ne yolda hareket edile
ceğine dair olan hükme lüzum görülmeyerek mad
deden çıkarılmıştır. 

Otuz dokuzuncu madde: İtiraz ve temyiz ko
misyonları için tayin olunan tedkik müddetinin 
Maliye vekâletince uzatılabilmesi, tedkik müddeti 
tayininden beklenen faydayı ihlâl edebileceği dü
şünülerek maddeden buna dair olan fıkra tayye-
dilmiştir. 

Kırk ve kırk birinci maddeler aynen, kırk iki? 

kırk üç, kırk dört, kırk beş ve kırk altmcı mad

deler de esasa müessir olmayan bazı tadillerle ka
bul olunmuştur. 

Kırk yedinci madde: Bu maddede muvazzaf iti
raz komisyonları kadrolarında encümenimizee 
noksanlık görülmüştür. Lâyihanın 34 ncü mad
desi mucibince bu komisyonların azası da, reisleri 
gibi daimî olarak vazife görmek ve hariçte hiç 
bir iş deruhde etmemekle mükellef oldukları ci
hetle bunlara da kadroda yer verilmesi lâzrmge-
leceği tabiidir. Gerçi Hükümetçe verilen izahat
ta, bu komisyon âzalarmm hiç Devlet memuriye
tinde bulunmamış olan zevat arasından seçilmesi 
de mümkün olduğu cihetle elyevm icra Vekilleri 
Heyetinden tasdikli ücretli kadrolarla istihdam 
edildikleri ve bu itibarla bu maddede yazılı kad
rolara idhal edilmediği beyan olunmuş ise de 

sayılı kanun ücretli memurları da barem 
esasına idhal etmiş olmasına ve lâyihada Ankara, 
istanbul, ve izmir şehirlerinden maada lüzum 
görülecek yerlerde de muvazzaf komisyonlar Jnı-
rulması ve komisyonların ledelicab taaddüd et
tirilmesi salâhiyeti verilmiş bulunmasına mebni, 
komisyon azalarının da kadroya alınması ve ica
bı halinde komisyon kurulmuş olan şehirlerden 
maada yerlede komisyon teşkil veya bazı şehir-
lerdekilerin adedini tezyid ettirebilmek imkânı
nı verecek şekilde itiraz komisyonu kadroların
da değişiklik yapılması zarurî görülmüştür. 

İtiraz komisyonları reislikleri halen 90 ve 80 
lira maaşlı olarak tayin edilmiş olduğu halde tem-
yi zkomisyonu azalarının maaşları seviyyen 80 
lira olarak tayini muvafık bulunmamış ve ta-
kib edilen maksada göre bu komisyonların reis 
ve azalıklarmın bir mesleki mahsus haline getiril
mesini esas kaide olarak kabul eden Encümeni
miz temyiz azalıklarından bir kısmı için de 90 lira 
maaş tayin edilmesi suretile hem itiraz komisyo
nu reisliklerinden bu azalıklara geçilebiliri esin i, 
hem de temyiz komisyonu azalrkları arasında bir 
terfi imkânı hâsıl edilmesini muvafık görerek 
kadrolarda buna göre değişiklikler yapmıştır. 

Kırk sekiz ve kırk dokuzuncu maddeler aynen 
ve muvakkat birinci maddede ufak bir tashih ile 
kaibul edilmiştir. 

Muvakkat ikinci madde : Halen mevcud tem
yiz ve muvazzaf itiraz komisyonlarında istihdam 
edilmekte olub bu kanunun aradığı tahsil şart
larını ve ehliyet ve ihtisası haiz zevatin yeni ko
misyonlar teşkil edilmesi yüzünden bu haklarını 
kaybedecekleri Hükümetçe izah edilmiş ve yeni 
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komisyonlarda ihtisaslarından istifade edilmesi 
faydalı olan ve sayılı kanunun muvak
kat onuncu maddesile mükteseb haklan da kabul 
edilmiş bulunan bu zatların münhasıran yeni bir 
teşekkül vücude getirilmesi yüzünden mükteseb 
haklarından mahrum edilmeleri muvafık olama
yacağı düşünülerek lâyihaya muvakkat ikinci 
madde ilâve edilmiştir. 

Muvakkat üçüncü madde : Halen bina vergisi 
istinaf komisyonlarında bulunan evrakın yeni 
teşekkül eden itiraz komisyonlarına devredilece
ğine dair bir muvakkat maddeye lüzum görüldü
ğünden bu madde lâyihaya eklenmiştir. 

Muvakkat dördüncü madde : İkametgâh veya 
ticarethanesini değiştirenlerin bundan varidat da
iresini haberdar etmelerini temin için kendileri
ne bir mühlet verilmesini tazammun eden Hükü
metin muvakkat ikinci maddesi, dördüncü mu
vakkat madde olarak aynen alınmıştır. 

Ellinci madde aynen kabul edilmiş ve elli bi
rinci madde, yukanki maddelerde yapılan tadille
re göre kanun hükmünü icraya îcra Vekilleri He
yetinin memur olduğu şeklinde değiştirilmiştir. 

Lâyihanın ihtiva ettiği esaslı ve mükellefler 
için mühim kolaylık temin eden hükümlerin bir 
an evvel meriyet mevkine geçirilmesi faydalı gö
rüldüğünden müstacelen müzakeresi dileğile 
Umumî Heyetin tasvibine arzerilmek üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 
Muvakkat E. Rs. M. M. Kâtib 

Muş 
Ş. Ataman 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Konya 

Ali Rıza Türel 
Sinob 

Cemal Atay 

Erzurum Kayseri 
M. Hüsrev Göle S. H. Ürküplü 

İstanbul 
Galib Bahtiyar 

Konya 
Galib Gültekin 

Van 
İbrahim Arvas 

Kocaeli 
Salâh Yargı 

Mardin 
Rıza Erten 

Trabzon 
Sırrı Bay 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Vergilerde itiraz ve temyiz usullerine ve mercilerine ve ver-
gi ihbarnamelerinin tebliğ suretine dair kanun lâyihası 

Kanunun şümulü 
Hangi vergiler bu BÎRÎNCÎ MADDE — Bu kanunun hükmü, kazanç, (asgarî 

kanuna tabidir mükellefiyet dahil), hayvanlar, veraset ve intikal, iktisadî buh
ran, muvazene, hava kuvvetlerine yardım, muamele, buğdayı 
koruma karşılığı, dahilî istihlâk (şeker, glikoz, ham petrol ve 
müştakkatı), muhtelif maddelerden alman istihlâk, arazi ve bina 
vergilerine şamildir. 

Tebligat 
Tebligat kimlere ÎKÎNCÎ MADDE — Tebligat mükellefin şahsına ve hizmet 

yapılır erbabı vergileri dolayısile yapılacak tebliğler bunları istihdam 
edenlere yapılır. Mükellef vesayet ve velayet altında ise tebli
gat veli ve vasilerine yapılır. Hükmî şahıslara yapılacak teb
liğ bunların müdürlerine veya kanunî mümessillerine yapılır. 
Hükmî şahısların müteaddid mümessilleri veya müdürleri var
sa tebliğin bunlardan her hangi birine yapılması kâfidir. 

Sınaî ve ticarî müesseselere tarholunan vergilerin bu mü
esseselerde işleri tedvir edenlere de tebliği caizdir. 

Kara, deniz ve hava erlerine ve küçük zabitlerine yapılacak 
tebliğler kıta kumandanı veya müessese âmiri gibi en yakın 
mafevkine yapılır. Ticarî gemilerin tayfa, ve müstahdemlerine 
yapılacak tebliğler geminin süvarisine ve süvari bulunmadığı 
takdirde nöbette bulunan en büyük âmire yapılır. Mekteb, 
hastane, hapisane gibi umumî müesseselerde bulunanlara yapı
lacak tebliğler bu müesseseleri idare edenlere yapılır. Bun
lar, tebliğ olunan evrakı derhal tebliğ olunacak şahsa verme
dikleri takdirde bu yüzden o şahsa gelebilecek zarar hükmen 
kendilerinden istenilebüir, 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Umumî muvazeneye dahil dairelere; 
yapılacak tebligat, bina ve arazi vergilerine müteallik ise vi
lâyetlerde millî emlâk müdür veya muavinine ve millî emlâk 
teşkilâtı bulunmayan yerlerde varidat müdür veya muavinle
rine, kazalarda en büyük maliye memuruna yapılır. Bunun 
haricindeki vergilere müteallik tebligat, aid olduğu dairenin 
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ADLİYE, BÜTÇE VE MALÎYE ENCÜMENLERİNDEN 

SEÇİLEN 5 ER AZADAN MÜREKKEB MUVAKKAT 
ENCÜMENİN DE&İŞTİRİŞİ 

Vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve itiraz ve temyiz 
usullerine dair kanun lâyihası 

Kanunun mevzuu 
BİRİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümleri kazanç (asgarî Bu kanuna tâbi 

mükellefiyet dahil) hayvanlar, veraset ve intikal, iktisadî buh- vergiler 
ran, muvazene, hava küvetlerine yardım, muamele, buğdayı koru
ma karşılığı, dahilî istihlâk (şeker, glikoz, ham petrol ve müştak-
katı), muhtelif maddelerden alman istihlâk, arazi ve bina vergi
lerine şamildir. 

Tebligat 
İKİNCİ MADDE — Tebligat, mükellefin şahsına ve hizmet Tebligatın kimlere 

erbabı vergileri dolayısile yapılacak tebliğler bunları istihdam yapılacağı 
edenlere yapılır. Velayet veya vasayet altında olanlarla kendisine 
kayyım tayin edilmiş bulunanlara yapılacak tebligat veli - vasi 
ve kayyımlarına yapılır. Ana ve babanın velayeti müştereken 
devam ettikçe tebligatın bunlardan birine yapılması kâfidir. 

Kendisine birden ziyade vâsi tayin edilmiş olan kimseye yapı
lacak tebligat, eğer vâsiler vesayeti müştereken icra etmekte 
iseler bunlardan birine ve eğer her biri ayrı ayrı vazifeleri görmek 
üzere tayin edilmiş iseler bu takdirde vergi tarhını icab ettiren 
işleri idare eden vâsiye yapılır. 

Hükmî şahıslara yapılacak tebliğ, bunların müdürlerine veya 
kanunî mümesillerine yapılır. Hükmî şahısların müteaddid mü
messilleri veya müdürleri varsa tebliğin bunlardan birine yapıl
ması kâfidir. 

Sınaî veya ticarî müesseselere yapılacak tebligat, bu müessese
lerde işleri tedvir edenlere de yapılabilir. 

Kara, deniz ve hava erlerine ve onbaşılarla erbaşlara yapıla
cak tebliğler kıta komutanı veya müessese âmiri gibi en yakın 
mafevkine yapılır. Ticarî gemilerin tayfa ve müstahdemlerine 
yapılacak tebliğler o geminin süvarisine ve süvari bulunmadığı 
takdirde nöbette bulunan en büyük âmire yapılır. Mekteb, has
tane, ceza evi gibi umumî müesseselerde bulunanlara yapılacak 
tebliğler, bu müesseseleri idare edenlere yapılır. Bunlar tebliğ 
olunan evrakı derhal tebliğ olunacak şahsa vermedikleri takdir
de bu yüzden o şahsa geçebilecek zararı tazmin ile mükellef tutu
lurlar. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi aynen 
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Tebligatın yapıla
cağı yerler, ika
metgâhında bulun

mayanlar 

Ticaretgâh veya 
ikametgâhhını de

ğiştirenler 

veya müessesenin en büyük âmirine veya muavinine yapılır. 
Mülhak bütçeli dairelere yapılacak her türlü tebligat bu da

irelerin en büyük âmirine veya muavinine, mülhak vakıflar 
da, mütevellilerine veya mütevelli kaymakamlarına yapılır. 

Vilâyet hususî idarelerine yapılacak tebligat, vilâyetlerde 
hususî muhasebe müdür veya muavinine, kazalarda hususî mu
hasebe memuruna, bulunmazsa kaza kaymakamına yapılır. 

Belediyelere yapılacak tebligat, belediye reis veya muavini
ne yapılır. 

Tebliğ, mülhak bütçeli idarelerle vilâyet hususî idarelerine 
ve belediyelere bağlı müesseselere taallûk ettiği takdirde bu 
müesseselerin en büyük âmirine veya muavinine yapılır. 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Hayvanlar, veraset ve intikal, bi
na ve arazi vergilerine aid tebligatta ikametgâh, diğer tebli
gatta ticaretgâh esastır. Ancak cemiyetlere yapılacak her tür
lü tebligat, idare merkezinde ve eğer idare merkezi başka bir 
kaza dahilinde ise, tebligatın yapılacağı mahaldeki şubesinde 
icra olunur. 

ikametgâhta yapılacak tebliğlerde, tebliğ yapılacak şahıs 
ikametgâhında bulunmazsa tebliğ kendisile birlikte oturan ai
lesi efradından veya hizmetçilerinden yetişmiş birine yapılır. 
Apartımanlarm vergisine aid tebligat, apartıman kapıcısına 
dahi yapılabilir. Bu şahıslardan biri bulunmadığı takdirde, 
o hanede ikamet eden mucire ve tebliğ yapılacak şahıs otel 
veya pansiyonda oturuyorsa, bu mahalleri idare edenlere, ka
bul etmeleri şartile, tebligat yapılabilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Şahsına veya ikametgâhına veyahud 
ticarethanesine usulü dairesinde tebliğ yapılmış olan kimse 
bu mahalli değiştirirse keyfiyetten varidat idaresini yazı ile 
haberdar etmeğe ve eğer varidat dairesinin rmntakası haricin
de bir mahalle nakletmişse mezkûr mıntaka dahilinde tebli
gatı kabule salahiyetli bir kimse göstermeğe mecburdur. An
cak şube teşkilâtı olan yerlerde, bu yerin belediye hududlan 
içinde bir semtten diğerine vaki nakillerde, şube mmtakası de
ğişmiş olsa bile, eski şube mıntakasında tebliğe salahiyetli bir 
kimsenin gösterilmesi mecburî değildir. 

Tebliğe memur olan kimse, mükellefin ikametgâhını veya 
ticarethanesini değiştirmiş olduğunu anlarsa keyfiyeti bir za
bıt varakasile tesbit ederek, tebliğ olunacak evrakı zabıt vara-
kasile birlikte, varidat dairesine iade eder. Varidat dairesi 
dosyasını bittedkik mükellefin yeni mahalli bildirmediğini ve
ya tebelhiğa salahiyetli bir kimseyi göstermediğini anlarsa 
keyfiyeti evraka şerheder. Bu takdirde mükellef tarafından 
bu madde hükmü yerine getirilinceye kadar kendisine yapı
lacak tebliğler ilânen yapılır. 
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DÖRDÜNCÜ MADDE — Bina, arazi, hayvanlar, veraset ve 
intikal vergilerine aid tebligatta ikametgâh, diğer vergilere aid 
tebligatta ticaretgâh esastır. Ancak cemiyetlere yapılacak her tür
lü tebliğler, idare merkezinde ve eğer idare merkezi başka bir kaza 
dahilinde ise tebligatın yapılacağı mahaldeki şubesinde icra olu
nur. 

İkametgâhta yapılacak tebliğlerde, tebliğ yapılacak şahıs 
ikametgâhında bulunmazsa tebliğ, kendisile birlikte oturan ailesi 
efradından veya hizmetçilerinden mümeyyiz olan birine yapılır. 
Bu şahıslardan biri bulunmadığı takdirde o hanede ikamet eden 
mucir gibi kimselere ve tebliğ yapılacak şahıs otel veya pansiyon
da oturuyor ise, bu mahalleri idare edenlere kabul etmeleri şartüe 
tebligat yapılabilir. Apartımanların vergisine aid tebligat apar-
tıman kapıcısına dahi yapılabilir. 

BEŞİNCİ MADDE — Şahsına veya ikametgâhına veyahud 
ticarethanesine usulü dairesinde bir kere tebliğ yapılmış olan kim
se bu mahalli değiştirir ise keyfiyetten varidat idaresini yazı ile 
haberdar etmeğe ve eğer varidat dairesinin mıntakası haricinde 
bir mahalle nakletmiş ise mezkur mrntaka dahilinde tebligatı ka
bule salahiyetli bir kimse göstermeğe mecburdur. Ancak şube 
teşkilâtı olan yerlerde bu yerin belediye hududları içinde bir 
semtten diğerine vaki nakülerde şube mıntakası değişmiş olsa bi
le eski şube mıntakasında tebellüğe salahiyetli bir kimsenin gös
terilmesi mecburî değildir. 

Tebliğe memur olan kimse, mükellefin ikametgâhım veya tica
rethanesini değiştirmiş olduğunu anlarsa, komşularından ve o ci
darda kendisini tanıyanlardan yeni ikametgâh veya ticarethane
si adresini tahkik eder. Bu tahkikat neticesinde mükellefin yeni 
ikametgâh veya ticarethanesinin açık adresini öğrenebildiği tak
dirde tebliğ orada yapılır, öğrenemidiği takdirde keyfiyeti bir 
zabıt varakasile tesbit ederek tebliğ olunacak evrakı zabıt 
varakasile birlikte,, varidat dairesine iade eder. Varidat dairesi 
dosyasını tedkik ederek mükellefin yeni mahalli bildirmediğini 
veya tebellüğe salahiyetli bir kimseyi göstermediğini anlarsa, 
keyfiyeti evraka şerheyler, bu takdirde mükellef tarafından bu 
madde hükmü yerine getirilinceye kadar kendisine yapılacak teb
liğler ilân yolile yapılır. 
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cağı yerler ikamet
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Sanat mahallinde 
bulunmayanlar 

Birden ziyade kim
selerin mümessili 
olanlara tebligat 

Tebelluğdan im
tina 
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ALTINCI MADDE — Tebliğ, muayyen bir mahalde sanatı

nı icra edenlerin şahsına yapılamazsa o mahaldeki müstahdem
lerinden birine yapılabilir. 

Hükmî şahıslar namuıa kendilerine tebliğ yapılacak olan
lar iş saatlerinde yerlerinde bulunmazlar veya evrakı bizzat 
kabul edecek halde olmazlarsa tebliğ, müdür muavini, muha-
sib veya muavinine yapılır, bunlar da bulunmadığı takdirde 
tebliğ, evrakın orada bulunan memur veya müstahdemlerden 
birine bırakılmak suretile yapılır ve bu takdirde keyfiyet bir 
zabıt varakasile tesbit olunur. 

YEDİNCİ MADDE — Bir kimse, birden ziyade kimsele
rin vekili veya mümessili ise, bu kimselere aid evrakın kâf-
f esi bu şahsa tebliğ olunabilir. 

SEKİZİNCİ MADDE — Tebelluğdan imtina halinde, tebliğ 
olunacak evraklar tebelluğa salahiyetli kimsenin önüne bıra
kılır ve keyfiyet bir zabıt varakasile tesbit olunur. Zabıt va
rakası, o mahalde maruf bir şahsa veya zabıta memurlarından 
birine de imza ettirilir. 

ikametgâh veya iş yerinde tebliğ yapılacak bir kimse bu
lunmadığı takdirde, evrak mahallî polis komiser veya muavi
nine ve polis teşkilâtı bulunmayan yerlerde jandarma merkez 
kumandanlığına ve köylerde muhtar veya ihtiyar heyeti aza
sından birine bırakılır ve evrakın bunlardan hangisine bırakıl
dığını mübeyyin ve bırakılan kimsenin adresini muhtevi bir 
varaka ikametgâh veya iş yerinin kapısına yapıştırılır ve key
fiyetin tebliğ yapılacak şahsa bildirilmesi en yakın komşusuna 
tenbih olunur. 

Eoıebi memleket
lerde bulunanlara 

tebliğ 

ilânen tebliğ 

DOKUZUNCU MADDE — Ecnebi memlekette bulunanlara 
o memleketin salahiyetli makamı veya ora Türkiye şehbende
ri veyahud siyasî memuru vasıtasile yapılır. 

Ecnebi bir memlekette resmî vazife ile bulunan Türk me
murlarına tebliğ, ora Türki}'e şehbenderi veya siyasî memuru 
vasıtasile yapılır. 

ONUNCU MADDE — ikametgâhı veya meskeni meçhul olan
lara veya ikametgâh veya meskenini değiştirdiği halde beşin
ci madde mucibince bundan varidat dairesini haberdar etme
miş veya tebelluğa salahiyetli bir kimseyi göstermemiş olan
lara tebliğ ilânen yapılır. 

Ecnebi memleketlerde 9 ncu madde hükmüne göre tebliğ 
yapılması mümkün olmadığı takdirde tebliğ ilânen yapılır. 
Bu takdirde tebliğ olunacak evrakın birer musaddak sureti 

i S. Sayısı: 153). 
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ALTINCI MADDE — Hükümetin teklifi aynen Sanat mahallinde 

bulunmayanlar 

YEDÎNCÎ MADDE — Hükümetin teklifi aynen Birden ziyade kim
selerin mümessili 
olanlara tebligat 

SEKÎZÎNCÎ MADDE — Tebellüğden imtina halinde teb- Tebellugdan imtina' 
liğ olunacak evraklar, tebellüğe salahiyetli kimsenin önüne bıra
kılır ve keyfiyet bir zabıt varakasile tesbit olunur. Zabıt vara
kası o mahalde tanınmış bir şahsa veya zabıta memurlarından 
birine de imza ettirilir. 

İkametgâh veya iş yerinde tebliğ yapılacak bir kimse bulun
madığı takdirde, evrak mahallî polis komiser veya muavinine ve 
polis teşkilâtı bulunmayan yerlerde jandarma merkez komutan
lığına ve köylerde muhtar veya ihtiyar heyeti azasından birine 
bırakılır ve evrakın bunlardan hangisine bırakıldığını mübey-
yin ve bırakılan kimsenin adresini muhtevi bir varaka ikamet
gâh veya iş yerinin kapışma yapıştırılır ve keyfiyetin tebliğ ya
pılacak şahsa bildirilmesi en yakın komşusuna tenbih olunur. 

Muvakkaten başka bir mahalle gitmiş olan kimseye yukarıki 
fıkrada yazılı şekilde4 tebligat yapılmış ve avdeti tarihinde 
itiraz veya temyiz müddeti bitmiş olduğu takdirde ika
metgâh veya ticarethanesine avdetinden başlamak üzere, itiraz ve
ya temyiz için mahallin en büyük maliye memuru tarafından 
münasib bir mehil verilir. Bu mehil itiraz için on beş günden az 
ve bir aydan fazla ve temyiz için de beş günden az ve on beş gün
den fazla olamaz. 

DOKUZUNCU MADDE — Yabancı memleketlerde bulunan
lara o memleketin salahiyetli makamı veya o mahal Türkiye kon
solosu veyahud siyasî memuru vasıtasile yapılır. 

Yabancı bir memlekette resmî bir vazife ile bulunan Türk me
murlarına tebliğ, o mahal Türkiye konsolosu veya siyasî memuru 
vasıtasile yapılır. 

ONUNCU MADDE — İkametgâh veya meskeni meçhul bu- İlân yolile tebliğ 
lunan ve ikametgâhını veya ticarethanesini değiştirdiği halde 
beşinci madde mucibince bundan varidat dairesini haberdar et
memiş veya tebellüğa salahiyetli bir kimseyi göstermemiş olan
lara tebliğ, ilân yolile yapılır. 

Yabancı memleketlerde 9 ncu madde hükmüne göre tebligat 
yapılması mümkün olmadığı takdirde tebliğ, ilân yolile yapılır. 
Bu takdirde tebliğ olunacak evrakın tasdikli birer sureti, taah-

Yabancı memleket
lerde bulunanlara 

tebliğ 
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taalıhüdlü olarak posta ile tebliğ yapılacak şahsın adresine 
gönderilir ve posta ilmühaberi dosyasına roptalunur. 

ON B Î R Î N C l MADDE — Îlânen tebliğ aşağıdaki şekilde ya
pılır: 

1) Mükellefin adını ve soy adını, sanat veya meslekini, ver
ginin matrahını, bina ve arazide takdir olunan irad ve kıyme
tin mikdarını, verginin ve misil ve ceza zamlarının mikdarmı, 
taallûk ettiği seneyi, nevini ve ilân daveti mutazammın ise ne
rede, ne için, hangi gün ve saatte bulunması lâzımgeldiğini 
gösterecek surette tanzim olunacak bir ilân o mahalde çıkan ve 
resmî ilânları kabul eden gazetelerden birisile neşrolunur. 

2) Grazete intişar etmeyen yerlerde ilânen yapılacak tebliğ
ler istanbul ve Ankarada münteşir gazetelerden birer tanesin
de neşrolunur. 

3) Tebliğ yapılacak şahsın muayyen ikametgâhı varsa, ilâ
nın bir sureti taahhüdlü mektubla ikametgâhına da gönderilir. 

î lânen yapılan tebliğe muttali olan mükellefe, müracaatın
da, tebliğ olunacak evrak derhal tevdi edilir, 

îlânen yapılan teb- ON İKİNCİ MADDE — Îlânen yapılan tebliğ, gazetede 
ligin mebdei ilânın intişar ettiği günün ertesinde yapılmış addolunur. 

Kanuna muhalif ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükmüne muhalif ola-
tebliğler r a k yapılmış olan tebliğler, tebliğ yapılmış olan şahsın muttali 

olduğunu beyan ettiği tarihten itibaren muteber addolunur. 
İhbarnamelerin İh- ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi tarhiyatma aid ihbar-
tiva edeceği malû- namelerde mükellefin adı, soy adı, hayvanlar, veraset ve inti-

m®t kal, arazi ve bina vergilerinde ikametgâh ve diğer vergilerde 
iş yerinin adresi, verginin taallûk ettiği malî yıl ve kıstelyevm 
ise müddeti, matrahı, verginin ve misil ve yüzde zamlarının 
nisbeti, mikdarı, adiyen, ikmalen veya resen yapıldığı, misil ve 
yüzde zamlarının sebebi, bina ve arazi vergilerinde bina ve 
arazinin mevkii, kapı veya mevki numarası, nevi (apartıman, 
ev, dükkân, tarla, bağ, bahçe gibi) arazide vüsati ve takdir 
olunan kıymet ve binalarda gayrisafi irad ve bu irada göre 
bulunan safi irad ve vergi mikdarları ve zamları ile nisbetleri-
gösterilir. Resen tarholunan vergilere aid ihbarnamelere resen 
takdir komisyonu kararının bir sureti bağlanır. Muhtelif sene
lere aid vergilerin her biri hakkında ayrı ayrı ihbarname tan
zim olunur. Bina ve arazi vergilerinde bir kimsenin müteaddid 
bina ve arazisinden her birine aid malûmat ayrı ayrı gösteril
mek üzere cümlesi için bir ihbarname tanzim olunabilir. İh
barnamelere derci icab ettiği halde eksik yazılan malûmat esa
sa müessir olmadıkça yapılan tebliğ muteber sayılır. 

İtiraz ve temyiz üzerine komisyonlarca verilecek kararla
rın tebliğine mahsus ihbarnamelerde yukarıda yazılanlara ilâ
veten itiraz veya temyiz komisyonları kararma göre taayyün 
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hüdlü oİarak posta ile tebliğ yapılacak şahsın adresine gönderilir 
ve posta ilmühaberi dosyasına raptolunur. 

ON BlRlNCl MADDE — ilân yolile tebliğ aşağıdaki şekilde Hân yolile yapıla-
yapılır: c a k tebliğ şekli 

1) Mükellefin adını ve soyadını, sanat veya meslekini, verginin 
matrahını, bina ve arazide takdir olunan gayri safi irad ve kıy
metin mikdarını, verginin misil ve ceza zamlarının mikdarını, 
taallûk ettiği seneyi, nevini, ve ilân daveti mutazammın ise 
nerede, ne için hangi gün ve saatte bulunması lâzım geldiğini gös
terecek surette tanzim olunacak bir ilân o mahalde çıkan ve resmî 
ilânları kabul eden gazetelerden birisile neşrolunur. 

2) Gazete intişar etmeyen yerlerde ilân yolile yapılacak tebliğ
ler şehir ve kasabalarda belediye dairesine ve köylerde köy oda
larına asılmak suretile yapılır ve ehemmiyetli hallerde istan
bul ve Ankarada münteşir gazetelerden birer tanesinde neşro
lunur. 

3) Tebliğ yapılacak şahsın muayyen ikametgâhı varsa, ilânın 
bir sureti taahhüdlü mektubla ikametgâhına da gönderilir. 

ilân yolile yapılan tebliğe muttali olan mükellefe, müracaatın
da, tebliğ olunacak evrak derhal tevdi edilir. 

ON İKİNCİ MADDE — ilân yolile yapılan tebliğin müd- Hân yolile yapı-
deti gazetede ilânm intişar ettiği veya talikin yapıldığı günün er- lan tebliğin müd-
tesinden başlar. deti 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi aynen Kanuna muhalif 
tebliğler 

ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Vergi tarhiyatma aid ihbar
namelerde mükellefin adı, soyadı, veraset ve intikal, arazi, bi
na ve hayvanlar vergilerinde ikametgâh ve diğer vergilerde 
iş yerinin adresi, verginin taallûk ettiği malî yıl ve kıstelyevm 
ise müddeti, matrahı, verginin misil veya yüzde zamlarının 
nisbeti, mikdarı, adiyen, ikmalen veya resen yapıldığı, misil ve 
yüzde zamlarının sebebi, bina ve arazi vergilerinde bina ve 
arazinin mevkii, kapı veya mevki numarası, nevi (apartıman, 
ev, dükkân, tarla, bağ, bahçe gibi) arazide vüsati ve takdir olu
nan kıymet ve binalarda gayri safi irad ve bu irada göre bulunan 
safi irad ve vergi mikdarları ve zamları ile nisbetleri, itiraz ve 
temyiz müddetleri gösterilir. Resen tarholunan vergilere aid 
ihbarnameler resen takdir komisyonu kararının bir sureti bağla
nır. Muhtelif senelere aid vergilerin her biri hakkında ayrı ayrı 
ihbarname tanzim olunur. Bina ve arazi vergilerinde bir kimse
nin müteaddid bina ve arazisinden her birine aid malûmat ayrı 
ayrı gösterilmek üzere hepsi için bir ihbarname tanzim olunabilir. 
ihbarnamelere derci icab ettiği halde eksik yazılan malûmat esa
sa müessir olmadıkça yapılan tebliğ muteber sayılır. 

itiraz ve temyiz üzerine komisyonlarca verilecek kararların 
tebliğine mahsus ihbarnamelerde yukarıda yazılanlara ilâveten 
itiraz veya temyiz komisyonları kararma göre taayyün eden ver-

Ibbarnamelerm ih
tiva edeceli malû

mat 
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ecten verginin ve zamlarının matrah, nisbet ve mikdarları gös
terilir. Bu ihbarnamelere itiraz ve temyiz komisyonu kararla
rının birer sureti bağlanır. 

İhbarnameler vergiyi tahakkuk ettiren memur ile şube teş
kilâtı olan yerlerde şube şefinin ve diğer yerlerde varidat ve
ya hususî muhasebe müdür veya memurunun imza ve resmî 
mühürünü ihtiva eder. 

ON BEŞlNCl MADDE — ihbarnameler tebliğe memur olan 
tarafından üzerine tebliğ edildiği tarih işaret ve kendisi tara
fından da imza edilerek tebellüğ edecek şahsa verilir ve mez
kûr şahsa da suretleri yine tarih konulmak suretile imza etti
rilir. Tebellüğ edecek şahıs yazı bilmediği takdirde sol eli
nin baş parmağı bastırılır ve keyfiyet o mahalde yazı bilen, 
tanınmış bir şahsa da imza ettirilmek suretile bir zabıt varaka-
sile tevsik ve zabıt ihbarname dip koçanına raptolunur. 

Tebliğe memur o- ON ALTINCI MADDE — Vergi işlerine aid tebligat vilâ-
lanlar yetlerde varidat müdürünün ve kazalarda malmüdürünün, bi

na ve arazi vergilerinde hususî muhasebe müdür veya memu
runun tensib edeceği memurlardan biri ve köylerde tahsil
darlar marifetile yaptırılır. 

Müddetlerin hesabı 
ON YEDlNCl MADDE — Gerek bu kanunda, gerekse alelû-

mum vergi ve resme müteallik kanunlarda yazılı müddetler 
aşağıdaki şekilde hesab olunur. 

1 - Müddet gün olarak tayin edilmişse tebliğin yapıldığı 
gün hesaba katılmaz ve son günü tatil saatinde biter. 

2 - Müddet hafta olarak tayin edilmişse başladığı güne er
tesi haftada tekabül eden günün tatil saatinde biter. 

3 - Müddet ay olarak tayin edilmişse başladığı güne son 
ayda tekabül eden günün tatil saatinde biter. Müddet ayın 
nihayetine doğru başlamış olup ta son ayda buna tekabül eden 
gün yoksa müddet son ayın sonuncu günü tatil saatinde biter. 

4 - Tatil günleri müddetin hesabına dahildir. Şu kadar ki 
müddetin son günü resmî tatile tesadüf ederse tatili takib eden 
ilk iş günü akşamı tatil saatinde biter. 

îtiraz ve temyiz müddetleri 
itiraz müddeti ON SEKÎZÎNCl MADDE — Bu kanunun birinci maddesin

de sayılan vergilere aid kanunlarda; itiraz hakkı verilmiş 
olan muamelelere karşı yapılacak itirazların müddeti 30 gündür. 

Bu müddet, mükellefler için, tebliğ, tarihinden ve maliye 
ve hususî idare varidat deireleri için de kararların veya tah
rir ve tahmin cedvellerinin itiraza salahiyetli memurlara zim
metle teslimi tarihinden ve karar veya cedveller posta ile gön
derilmiş olduğu takdirde yine ayni memurlara teslim tarihin
den başlar. 

Gündelik gayrisafi kazanç üzerinden kazanç ve buhran ver-
( S. Sayısı : 153 ) 
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ginin ve zamlarının matrah, nisbet ve mikdarları gösterilir. Bu 
ihbarnamelere itiraz ve temyiz komisyonu kararlarının birer su
reti bağlanır. 

İhbarnameler, vergiyi tahakkuk ettiren memur ile şube teşki
lâtı olan yerlerde şube şefinin ve diğer yerlerde varidat veya hu
susî muhasebe müdür veya memurunun imza ve resmî mührünü 
ihtiva eder. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi aynen Tebligatın icra şek
li 

ON ALTINCI MADDE — Hükümetin teklifi aynen Tebliğe memur o-
lanlar 

ON YEDİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi aynen Müddetlerin hesa
bı 

İtiraz ve temyiz müddetleri 
ON SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu kanunun birinci maddesin- itiraz müddeti 

de sayılan vergilere aid kanunlarda; itiraz hakkı verilmiş olan 
muamelelere karşı yapılacak itirazların müddeti 30 gündür. 

Bu müddet, mükellefler için, tebliğ tarihinden ve maliye ve 
hususî idare varidat daireleri için de kara-rlarm veya tahrir ve 
tahmin cedvellerinin itiraza salahiyetli memurlara zimmetle 
teslimi tarihinden ve karar veya cedveller posta ile gönderilmiş 
olduğu takdirde yine ayni memurlara teslim tarihinden başlar. 
Bu evrakın itiraza salahiyetli memurlara azamî on beş gün içinde 
verilmesi mecburidir. 

( S. Sayısı : 153 ) 
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gisine tâbi olan mükellefler için itiraz müddetinin başlangıcı, 
ilk taksiti ödedikleri gündür. 

Temyk müddeti ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 29 ncu madde
si mucibince cevaz olan hallerde itiraz komisyonu kararlarına 
karşı yapılacak temyiz taleblerinin müddeti on beş gündür. Bu 
müddet, mükellefler için itiraz komisyonu kararlarının tebliğ 
ve maliye ve hususî idare varidat daireleri için de kararların 
teslimi tarihinden itibaren bu kanunun 17 nci maddesine göre 
hesab edilir. 

YlRMlNCl MADDE — idare namına yapılan itiraz ve tem
yiz taleblerine karşı mükelleflerin yapacakları müdafaaların 
müddeti bunların tebliğ tarihinden itibaren on beş gündür. 

İtiraz ve temyiz taleblerinin şekli ve verileceği yerler 
YIRMÎ BİRİNCİ MADDE — Mükelleflerin itiraz ve tem

yiz talebleri istida ile yapılır. Bu istidalar en büyük maliye veya 
hususî idare memurlarına ve 200 000 den fazla nüfuslu yerlerde 
tahakkuk şubesi şeflerine pulsuz bir makbuz mukabilinde ve
rilir. Taahhüdlü olmak şartile posta ile ayni makamlara gönde
rilmesi de caizdir. Bu takdirde postaya teslim tarihi bu makam
lara teslim tarihi addolunur . 

idare namına yapılacak itirazların müddetinde verilib veril
mediğinin tayinine itiraz veya temyiz yazısının idare namına 
itiraz ve temyiz hakkını kullanacak makamın sadıra defterine 
mukayyed tarihi esas olur. Bu yazılar hiç bir resme ve harca tâbi 
değüdir. 

idare namına yapılan itiraz ve temyiz taleblerinin bir nüshası 
mükellefe tebliğ olunur. Mükelleflerin bunlara karşı verecekleri 
müdafaanameler de, yukarıki usul dairesinde ve ayni mercilere 
verüir. 

İdare namına itiraz ve temyiz hakkını haiz olanlar 
YlRMl iK lNCl MADDE — idare namına itiraz ve temyiz 

hakkı : 
A) Bina ve arazi vergilerinde : 
1 - Vilâyetlerde hususî muhasebe varidat müdürü, olmayan 

yerlerde varidat memuru; 
2 - Kazalarda hususî muhasebe varidat memurları, 
3 - Nüfusu 200 000 den fazla olan yerlerde hususî idare ta

hakkuk şubesi başmemur veya şefleri. 
B) Diğer vergilerde : 
1 - Vilâyetlerde varidat müdürleri, 
2 - Kazalarda malmüdürleri, 
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Gündelik gayri safi kazanç üzerinden kazanç ve buhran vergi

sine tâbi olan mükellefler için itiraz müddetinin başlangıcı, ilk 
taksiti ödedikleri gündür. 

ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun 29 ncu maddesi Temyiz müddeti 
mucibince kabil olan hallerde itiraz komisyonu kararlarına 
karşı yapılacak temyiz taleblerinin müddeti 15 gündür. Temyiz 
müddeti içinde altı günden fazla resmî tatil günü tesadüf etti
ği takdirde bu günler müddetin hesabında nazarı itibare alınmaz. 
Bu müddet, mükellefler çin itiraz komisyonu kararlarının tebliğ 
ve maliye ve hususî idare varidat daireleri için de kararların 
teslimi tarihinden itibaren bu kanunun 17 nci maddesine göre 
hesab edilir. Bu kararların temyize salahiyetli memurlara azamî 
on beş gün içinde verilmesi mecburidir. Temyiz talebi icrayı 
durdurmaz. 

YÎRMlNCÎ MADDE — Hükümetin teklifi aynen 

îtiı 'az ve temyiz taleblerinin şekli ve verileceği yerler 
YlRMl BlRÎNCÎ MADDE — Mükelleflerin itiraz ve temyiz 

talebleri istida ile yapılır. Bu istidalar en büyük mülkiye veya 
hususî idare memurlarına ve îstanbulda tahakkuk şubesi şefleri
ne pulsuz bir makbuz mukabilinde verilir. Taahhüdlü olmak şar-
tile posta ile ayni makamlara gönderilmesi de caizdir. Bu tak
dirde postaya teslim tarihi bu makamlara teslim tarihi addolunur. 

îdare namına yapılacak itirazların müddetinde verilip ve
rilmediğinin tayüıine itiraz veya temyiz yazısının idare namına 
itiraz ve temyiz hakkını kullanacak makamın sadıra defterine mu-
kayyed tarihi esas olur. Bu yazılar hiç bir resme ve harca tâbi 
değildir. 

îdare namına yapılan itiraz ve temyiz taleblerinin bir nüshası 
mükellefe tebliğ olunur. Mükelleflerin bunlara karşı verecekleri 
müdafaanameler de, yukarıki usul dairesinde ve ayni mercilere 
verilir. . . . . !iiâjl! 

îdare namına itiraz ve temyiz hakkını haiz olanlar 
YÎRMÎ IKÎNCÎ MADDE — idare namına itiraz ve temyiz 

hakkı: 
A) Bina ve arazi vergilerinde: 
1 - Vilâyetlerde hususî muhasebe varidat müdürü, olmayan 

yerlerde varidat memuru; 
2 - Kazalarda hususî muhasebe varidat memurları; 
3 - Istanbulde hususî idare tahakkuk şubesi başmemuru. 
B) Diğer vergilerde: 
1 - Vilâyetlerde varidat müdürleri, 
2 - Kazalarda malmüdürleri, 
3 — îstanbulda tahakkuk şube şefleri tarafından kullanılır. 
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3 - Nüfusu 200 000 den fazla olan yerlerde tahakkuk şube 

şefleri tarafından kullanılır. 

İtirazların komisyonlara şevki 
YlRMl ÜÇÜNCÜ MADDE — Mükellefler tarafından veri

len itiraz ve temyiz istidaları alâkalı varidat memurları tara
fından 15 gün içinde, vilâyetlerde varidat veya hususî muhasebe 
müdürlerine ve kazalarda malmüdürü veya hususî muhasebe 
memuruna ve nüfusu 200 000 den fazla olan yerlerde tahakkuk 
şube şeflerine mütaleası ilâve edilmek suretile ve dosyasile birlikte 
tevdi olunur. 

itiraz arzuhallerini alan memurlar itirazın aşağıdaki maddî 
hatalardan mütevellid olduğunu gördükleri takdirde düzeltilme
sini vergiyi tahakkuk ettirmiş olan memura yazı ile emreder 
ve neticesini mükellefe tebliğ eyler. 

1 - Verginin veya vergi matrahının veyahud misil ve yüzde 
zamlarının yanlış hesab edilmesi, 

2 - Verginin mükerrer olması, 
3 - Mükellef bulunmayan bir şahsa vergi tarhedilmesi, 
4 - Kanunî tenzilâtın eksik yapılması veya hiç yapılmaması, 
5 - Bir kimseye mükellefiyet devresinden az veya çok bir 

devre için vergi tarholunması, 
6 - Tarhiyatta yanlış nisbet tatbik edilmesi. 
Bu noktaların haricinde kalan hususlara müteallik itirazlara 

aid evrakı alâkadar eden komisyona gönderir. 
Nüfusu 200 000 den fazla olan yerlerde yukarıki fıkrada 

yazılı yanlışların düzeltilmesini emretmek salâhiyeti varidat 
veya malmüdürlerile hususî muhasebe müdür veya memurlarına 
aid olan tahakkuk şube şefleri bu kabîl hallerde, itiraz arzuhalile 
dosyasını bunlara tevdi ederler. 

Maddî hatalar 
Mükelleflere itiraz YlRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Mükelleflere itiraz hakkı 
hakkı tanımayan verilmemiş olan tarhiyatta yukarıki maddede yazılı maddî ha-
vergilerdeki mad- talardan birinin vukuu halinde mükellefler bu hatanın düzel

di hatalar turnesini, bir istida ile istemek hakkını haizdirler. Bu istidalar 
21 nci maddede yazılı makamlara verilir. 

Yapılacak tedkikat neticesinde tarhiyatta hata yapıldığı 
tebeyyün ederse bu hata 23 ncü maddede yazılı şekilde düzeltilir 
ve neticesi mükellefe yazı ile bildirilir. 

İtiraz müddetinin YÎRMl BEŞÎNCl MADDE — Mükelleflere itiraz hakkı ve-
geçmesinden son- rilmiş olan muamelelerde, 23 ncü maddede yazılı neviden bir hata 
ra görülecek mad- vukua getirilmiş olduğu itiraz müddetinin bitmesinden sonra 

dî hatalar gerek mükellefin müracaati, gerek tedkik ve teftiş neticesinde 
anlaşıldığı takdirde, tarhiyat itiraz veya temyiz komisyonları ka-
rarile katğileşmiş olmamak veya komisyonlarca esastan tedkik 
edilmeksin müruru müddet sebebile reddedilmiş bulunmak şar-
tile, itiraz müddeti geçtikten sonra da 23 ncü maddedeki usul da-
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İtirazların komisyonlara şevki 
YÎRMÎ ÜÇÜNCÜ MADDE — Mükellefler tarafından veri

len itiraz ve temyiz istidaları alâkalı varidat memurları tarafın
dan on beş gün içinde, vilâyetlerde varidat veya hususî muhase
be müdürlerine ve kazalarda malmüdürü veya hususî muhasebe 
memuruna ve îstanbulda tahakkuk şube şeflerine mütaleası ilâve 
edilmek suretile ve dosyasile birlikte tevdi olunur. 

îtiraz arzuhallerini alan memurlar itirazın aşağıdaki maddî 
hatalardan mütevellid olduğunu gördükleri takdirde düzeltilme
sini vergiyi tahakkuk ettirmiş olan memura yazı ile emreder ve 
neticesini mükellefe tebliğ eylerler. 

1 - Verginin veya vergi matrahının veyahud misil ve yüzde 
zamlarının yanlış hesab edilmesi, 

2 - Verginin mükerrer olması, 
3 - Verginin hakikî mükelleften gayri bir şahıs namına tarhe-

dilmesi, 
4 - Kanunî tenzilâtın eksik yapılması veya hiç yapılmaması, 
5 - Bir kimseye mükellefiyet devresinden az veya çok bir devre 

için vergi tarohlunması, 
6 - Tarhiyatta yanlış nisbet tatbik edilmesi; 
Bu noktaların haricinde kalan hususlara müteallik itirazlara 

aid evrakı alâkalı komisyona gönderirler. 
îstanbulda dahi yukarıki fıkrada yazılı yanlışların düzeltil

mesini emretmek salâhiyeti varidat veya mülmüdüıierile hususî 
muhasebe müdür veya memurlarına aid olup tahakkuk şube şefle
ri bu kabîl hallerde, itiraz arzuhalile dosyasını bunlara tevdi 
ederler. 

Maddî hatalar 
YÎRMÎ DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin teklifi aynen Mükelleflere itiraz 

hakkı tanınmayan 
vergilerdeki mad

dî hatalar 

YÎRMÎ BEŞÎNCÎ MADDE — Hükümetin teklifi aynen İtiraz müddetinin 
geçmesinden sonra 
görülecek maddî 

hatalar 
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iresinde düzeltilebilir. 

Komisyon kararma iktiran etmiş olan vergilerde 23 ncü mad
dede sayılan maddî hatalar bulunduğu takdirde, bunlar hakkmda 
komisyonlarca bir karar verilmemiş olmak şartile bu hatalar 
karar katğileşmiş olsa bile düzeltilebilir 23 ncü maddede yazılı 
neviden idare aleyhine vaki hatalar dahi bu maddede yazılı şart
lar dairesinde düzeltilebilir. Ancak bu takdirde, ikmalen tarho-
lunacak vergilerin mükellefe tebliği şarttır. Mükellef bu tarhi-
yata karşı 18, 19 ve 21 nci maddelerde yazılı şekilde itiraz ve 
temyiz talebinde bulunmak hakkını haizdir. 

Maddî hataların Y l R M l ALTINCI MADDE — 24 ve 25 nci maddelerde yazılı 
düzeltme müddeti düzeltmeler vergide tahakkuk müruru zamanı hadis olduktan 

sonra yapılamaz. 

İtiraz tedkikleri 
YÎRMÎ YEDİNCİ MADDE — İtiraz komisyonlarının ted

kikleri itiraz olunan noktalara münhasırdır. Ancak tedkik sıra
sında, itiraz arzuhalinde dermeyan edilmemekle beraber 23 ncü 
maddede sayılan maddî hatalardan birine tesadüf edildiği tak
dirde bunlar hakkmda da karar verilebilir, i t iraz arazi ve bina
lara takdir edilen kıymet ve irad mikdarma, resen tarhiyatta, 
resen takdir komisyonunca takdir olunan matraha taallûk eder, 
ve komisyon da yaptığı tedkikatta bu mikdarm az veya çok 
olduğu neticesine varır ise bu mikdarları kendisi tayin ve takdir 
eder. 

Komisyonlar tedkiklerini itirazlara, memurun mütaleasına, 
tarhiyatm dayandığı evrak zabıt ve vesikalara ve sair delillere 
ve lüzum gördüğü takdirde resmî ve hususî bilûmum teşekkülden 
alacağı malûmata istinaden yaparlar. 

Muterizler şifahî izahat vermeği itiraz hakkında komisyonca 
bir karar verilmeden evvel yazı ile isterlerse komisyonca dinlen
meleri mecburidir. Bu izahat bizzat muteriz veya vekâletname 
ile musaddak vekili tarafından verilebileceği gibi mükellefin 
tanınmış imzasını havi bir istida ile göndereceği akrabası veya 
müstahdemi tarafından da verilebilir. Komisyonun tayin ve tebliğ 
ettiği günde hazır bulunmayanların dinlenme hakları düşer. 

Komisyon lüzum görürse veya muteriz tarafmdan yukarıki 
şekilde istenilmiş olursa, azası arasından tayin edeceği bir zatın 
nezaret ve mesuliyeti altmda yeminli vukuf ehli marifetile arazi 
ve binaları gözden geçirmek, mükellefin defter ve vesikalarını 
tedkik etmek, mükellefleri ve sair lüzum gördüğü kimseleri da
vet edib izahat almak suretile tedkiklerini genişleterek varacağı 
neticeye göre kararını verir. 

Komisyon kararlarının mucib sebeblere dayanması şarttır. 
Komisyonca mükellefin haksızlığına karar verilen hallerde 

itirazın münhasıran verginin tahsilini tehir maksadile yapıldığı 
kanaati hâsıl olursa verginin aslına % 5 ten ona kadar zam yapıl
ması karar altma alınır. Bu fıkra hükmü bina ve arazi itirazla-
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YİRMİ ALTINCI MADDE — Hükümetin teklifi aynen 

İtiraz tedkikleri 
Y l R M l YEDİNCİ MADDE — İtiraz komisyonlarının tedkik- ttirass komisyonla-

leri itiraz olunan noktalara münhasırdır. Ancak tedkik sırasın- rmm salâhiyeti ve 
da, itiraz arzuhalinde dermeyan edilmemekle beraber 23 ncü tedbikm şekli 
maddede sayılan maddî hatalardan birine tesadüf edildiği takdir
de bunlar hakkında da karar verilebilir. İ t iraz arazi ve binalara 
takdir edilen kıymet ve irad mikdarma, resen tarhiyatta, resen 
takdir olunan matraha taallûk eder ve komisyon da yaptığı tedki-
katta bu mikdarlarm az veya çok olduğu neticesine varır ise bu 
mikdarları kendisi tayin ve takdir eder. 

Komisyonlar tedkiklerini itirazlara, memurun mütaleasrna, 
tarhiyatm dayandığı evrak, zabıt ve vesikalara ve sair delillere 
ve lüzum gördüğü takdirde resmî ve hususî bilûmum teşekküller
den alacağı malûmata istinaden yaparlar. 

Muterizler, şifahî izahat vermeği itiraz hakkında komisyonca 
bir karar verilmeden evvel yazı ile isterlerse komisyonca diaılen-
meleri mecburidir. Bu izahat bizzat muteriz veya vekâletname 
ile musaddak vekili tarafından verilebilir. Mükellefin tanınmış 
imzasını havi bir istida ile göndereceği usul ve füruu ile ikinci 
derceye kadar civar hısımları ve karı veya kocası ile daimî müs
tahdemi tarafından da komisyona izahat verilebilir. Komisyo
nun tayin ve tebliğ ettiği günde hazır bulunmayanların dinlenme 
hakları düşer. 

Komisyon lüzum görürse veya muteriz tarafından yukarıki 
şekilde istenilmiş olursa, azası arasından tayin edeceği bir zatin 
nezaret ve mesuliyeti altında yeminli vukuf ehli marifetile arazi 
ve binaları gözden geçirmek, mükellefin defter ve vesikalarını 
tedkik etmek, mükellefleri ve sair lüzum gördüğü kimseleri davet 
edib izahat almak suertile tedkiklerini genişleterek varacağı ne
ticeye göre kararını verir. 

Komisyon kararlarının mucib sebeblere dayanması şarttır. 
Komisyonca mükellefin haksızlığına karar verilen hallerde 

itirazın münhasıran verginin tahsilini tehir maksadile yapıldığı 
kanaati hâsıl olursa verginin aslına yüzde ona kadar zam yapıl-

Maddî hataların 
düzeltme müddeti 
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rma şamil değildir. 

İtiraz komisyonu kararlan 
YİRMİ S E K Î Z l N C l MADDE — î t i ra zkomisyonunca veri

len kararlar üç nüsha olarak tanzim ve iki nüshası işe aid dosya 
ile birlikte vilâyetlerde varidat veya hususî muhasebe müdürlü
ğüne ve kazalarda malmüdürlüğüne veya hususî muhasebe me
murluğuna, nüfusu 200 000 den fazla olan yerlerde tahakkuk 
şubesi şefliklerine teslim tarihi gösterilmek suretile imza muka
bilinde teslim olunur. Bu kararların bir nüshası mükellefin dos
yasına konularak diğer nüshası ihbarname ile birlikte muterize 
tebliğ edilir. Üçüncü nüshası komisyonda saklanır. 

Kararların komisyonda kalan nüshası reis ve aza tarafından 
imzalanır. Diğer nüshaları komisyonun resmî mührü ile mühür
lenerek reis tarafından imzalanır. 

Katği olan komisyon kararlan 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Aşağıdaki hallerde itiraz 

komisyonu karar ı katği olub temyiz edilemez. 
1 - Gründelik gayri safi kazançları üzerinden vergiye tâbi mü

kellefler tarafından smıf ve derecelerine ve mükelleflerle idare 
tarafından gündelik gayri safi kazanç mikdarlarma karşı yapı
lan itirazlar, 

2 - Bina ve arazi vergilerinde 25 lira ve daha aşağı mikdar-
lardaki gayrisafi irad veya kıymete karşı yapılan itirazlar, 

3 - Muamele, istihlâk ve buğdayı koruma karşılığı vergile
rinde aslî mikdarı 100 ve hayvanlar vergisi hariç olmak üzere 
diğer vergilerde 25 lirayı geçmeyen tarhiyata karşı yapılan iti
razlar. 

19 ncu maddede yazılı müddet içinde temyiz edilmeyen itiraz 
komisyonu kararları katğileşir. Şu kadar ki, taraflardan biri 
müddeti içinde temyiz eylediği takdirde, diğer taraf müddeti 
geçmiş olsa da, temyiz komisyonunca ilk defa karar verilinceye 
kadar, temyiz talebinde bulunabilir. 

OTUZUNCU MADDE ~ Temyiz tedkikatı evrak üzerinde 
icra olunur . Temyiz komisyonunun salâhiyeti temyizen itiraz 
olunan noktalara matuf olub bidayeten itiraz komisyonuna der-
meyan olunmayan iddialar temyiz komisyonuna dermeyan oluna
maz. Temyiz komisyonu aşağıda beyan oluan sebeblerden dolayı 
itiraz komisyonu kararını nakzeder. 

A) Vazife ve salâhiyet dışında bir işe bakılmış olması, 
B) Kanun ve nizamname hükümlerine aykırı karar verilmesi, 
C) İk i taraftan birinin iddiasını isbat için serdettiği delille

rin kanunî sebebe müstenid olmayarak kabul edilmemesi; 
D) Usule müteallik hüküm ve kaidelere riayet edilmemiş bu-
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ması karar altına alınır. Bu fıkra hükmü bina ve arazi itiraz
larına şâmil değildir. 

İtiraz komisyonu hararları 
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — İtiraz komisyonunca veri

len kararlar üç nüsha olarak tanzim ve iki nüshası işe aid dosya 
ile birlikte vilâyetlerde varidat veya hususî muhasebe müdür
lüğüne ve kazalarda mal müdürlüğüne veya hususî muhasebe 
memurluğuna İstanbulda tahakkuk şubesi şefliklerine teslim ta
rihi gösterilmek suretile imza mukabilinde teslim olunur. Bu 
kararların bir nüshası mükellefin dosyasına konularak diğer 
nüshası ihbarname ile birlikte muterize tebliğ edilir. Üçüncü 
nüshası komisyonda saklanır. 

Kararların komisyonda kalan nüshası reis ve aza tarafmdan 
imzalanır. Diğer nüshaları komisyonun resmî mührü ile mühür
lenerek reis tarafından imzalanır. 

Katği olan komisyon kararlan 
YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Hükümetin teklifi aynen 

İtiraz komisyonu 
kararlarının tan

zim ve tebliği 

Temyizi kabil ol
mayan kararlat 

Temyiz 
OTUZUNCU MADDE — Temyiz tedkikatı evrak üzerinde 

icra olunur. Temyiz komisyonunun salâhiyeti temyizen itiraz olu
nan noktalara maksur olub bidayeten itiraz komisyonuna derme-
yan olunmayan iddialar temyiz komisyonuna dermeyan olu

namaz. Temyiz komisyonu aşağıda beyan olunan sebeblerden 
dolayı itiraz komisyonu kararını nakzeder. 

A) Vazife ve salâhiyet dışında bir işe bakılmış olması, 
B) kanun ve nizamnameler hükümlerine aykırı karar veril

mesi, 
C) İki taraftan birinin iddiasını isbat için serdettiği delillerin 

kanunî sebebe ınüstenid olmıyarak kabul edilmemesi, 

Temyiz kamisyo-
nunım bakabilece

ği hususlar 
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lunması; 
îtiraz komisyonu kararının usule riayetsizlikten dolayı bozu-

labilmesi işbu kusur ve hatanın hükmü tağyir edecek derecede 
bulunmasına bağlıdır. 

Temyiz 
Tedkikatm «ekli OTUZ BÎRÎNCÎ MADDE — Komisyona gelen evrak alâka

dar daireye verilir. Daire reisi işin ehemmiyetine göre evrakı 
azadan veya raportörlerden birine havale eder. Havale olunan 
zat nihayet üç gün içinde iki tarafın iddia, müdafaa ve delille
rinin ve temyizen tedkikı istenilen hükmün neden ibaret olduğu
nu ve hükmün müstenid bulunduğu esbabı mucibeyi. hulasaten 
beyan ettikten sonra müdellel mütaleasını havi imzası,altında bir 
takrir tanzim ederek reise verir. 

Temyiz komisyonu yapacağı tedkik neticesinde itiraz komis
yonu kararının usul ve kanuna uygun olduğunu görürse kararı 
tasdik ve aksi halde nakzeder. 

îtiraz komisyonları temyizin bozma kararına karşı İsrar ede
bilir. Israr kararı temyiz umumî heyetinde tedkik olunarak ka
rara bağlanır. Bu karara itiraz komisyonu ittibaa mecburdur. 

Temyiz komisyonu kanuna ve usule uygun görmediği hal
lerde takdire taallûk eden hususlar müstesna olmak üzere re
sen nihaî karar da verebilir. 

Temyiz kararları- OTUZ ÎKÎNCÎ MADDE — Temyiz komisyonu kararları üç 
nrn tebliği nüsha olarak tanzim ve bir nüshası komisyonda saklanarak iki 

nüshası işe aid dosya ile birlikte vilâyetlerde varidat veya hu
susî muhasebe müdürlüğüne, kazalarda malmüdürlüğüne veya 
hususî muhasebe memurluğuna ve nüfusu iki yüz binden fazla 
olan şehirlerde tahakkuk şubesi şefliğine gönderilir. Bu ma
kamlar kararların birer nüshasını mükellefe tebliğ eder. Di
ğer nüshasını dairede saklarlar. Kararların temyiz komisyo
nunda kalan nüshası daire reisile aza tarafından imza olunur. 
Diğer nüshaları komisyonun resmî mühürile mühürlenir ve bi
rinci reis veya ikinci reislerden biri tarafından imza edilir. 

Temyiz kararı, itiraz komisyonu kararının bozulmasını mu-
tazammm bulunduğu takdirde bu kararın bir nüshası mükel
lefe tebliğini müteakib dosyasile birlikte itiraz komisyonuna 
gönderilir. Taraflar nakız kararma karşı bir diyecekleri varsa 
mükellefler tebliğ tarihine ve idare namına itiraza salahiyetli 
olanlar da karararm daireye vurudu tarihinden itibaren on 
gün içinde yazı ile itiraz komisyonuna bildirirler. Temyizin 
bozma kararları üzerine itiraz komisyonunca bozma kararın
da gösterilen esaslar dairesinde tedkikat yapılarak karar ve-
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D) Usule müteallik hüküm ve kaidelere riayet edilmemiş bu

lunması. 
i t iraz komisyonu kararının usule riayetsizlikten dolayı bozula-

bilmesi işbu noksan ve hatanın hükmü tağyir edecek derecede 
bulunmasına bağlıdır. 

Bina ve arazi vergilerinde tahmin olunan kıymete itiraz edil
miş ise temyiz komisyonu gerek mevcud vesikalardan gerek ma
hallinden sormak suretile elde edeceği malûmattan hâsıl olacak 
kanaatlere göre tahmin edilen irad veya kıymetin hakikate uygun 
bulunup bulunmadığını da araştırmağa salahiyetlidir. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Komisyona gelen evrak alâka- Temyiz 
dar daireye verilir. Daire reisi işin ehemmiyetine göre evrakı, 
azadan veya raportörlerden birine havale eder. Havale olunan 
zat nihayet üç gün içinde iki tarafın iddia, müdafaa ve delillerini 
ve temyizen tedkiki istenilen hükmün neden ibaret olduğunu ve 
hükmün müstenid bulunduğu esbabı mucibeyi hulasaten beyan 
ettikten sonra müdellel mütaleasım havi imzası altında bir tak
rir tanzim ederek reise verir. Temyiz komisyonu yapacağı tedkik 
neticesinde itiraz komisyonu kararının usul ve kanuna uygun ol
duğunu görürse kararı tasdik ve aksi halde nakzeder. 

İtiraz komisyonları temyizin bozma kararma karşı ısrar edebi
lirler. 

Temyiz komisyonu kanuna ve usule uygun görmediği hallerde 
resen nihaî karar da verebilir. 

tedkikatı-
nın sekli 

ÖTLT2 İ K İ N C İ MADDE — Temyiz komisyonu kararları üç 
nüsha olarak tanzim ve bir nüshası komisyonda saklanarak iki 
nüshası işe aid dosya ile birlikte vilâyetlerde varidat veya hususî 
muhasebe müdürlüğüne kazalarda malmüdürlüğüne veya hususî 
muhasebe memurluğuna ve İstanbul da tahakkuk şubesi şefliğine 
gönderilir. Bu makamlar kararların birer nüshasını mükellefe 
tebliğ ederler. Diğer nüshasını dairede saklarlar. Kararların 
temyiz komisyonunda kalan nüshası daire reisile aza tarafından 
imza olunur. Diğer nüshaları komisyonun resmî mührile mühür
lenir ve birinci reis veya ikinci reislerden biri tarafından imza 
edilir. 

Temyiz kararı, itiraz komisyonu kararının bozulmasını muta-
zammm bulunduğu takdirde bu kararın bir nüshası mükellefe 
tebliğini müteakib dosyasile birlikte itiraz komisyonuna gönderi
lir. Taraflar nakız kararma karşı bir diyecekleri varsa, mükel
lefler tebliğ tarihinden ve idare namına itiraza salahiyetli olan
lar da kararların daireye vürudu tarihinden itibaren on gün için
de yazı ile itiraz komisyonuna bildirirler. Temyizin bozma ka
rarları üzerine itiraz komisyonunca bozma kararında gösttrilen 
esaslar dairesinde tedkikat yapılarak karar verilir ve 28 nci md-

Temyiz kararları
nın tanzim ve. teb

liği 
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rılir ve 28 nci maddedeki şekil dairesinde alâkadar daireye 
gönderilir. Bu kararlar mükelleflere tebliğ olunur. Bu karar
lara karşı taraflar 19 ucu maddede yazılı müddet içinde tem
yiz talebinde bulunabilirler. Temyiz edilmeyen kararlar kat-
ğileşir. 

İcranın tehiri OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz komisyonları, itiraz 
komisyonlarınca verilmiş olan kararların icrasını temyiz isti
dasında istenilmiş olmak şartile tehire karar verebilir. 

Temyizce icranın tehirine karar verilebilmesi için tehiri 
istenilen vergi ve varsa misil ve yüzde zamları mikdarmca te
minat gösterilmiş olması şarttır. Teminat, para, Hazine bono ve
ya tahvilâtı ve banka teminat mektubu olabilir. Tehiri icra 
taleblerinde teminat olarak verilecek şeylerin evvelemirde 
malsandığma teslim edilerek makbuzun temyiz arzuhaline bağ
lanması icab eder. Teminat makbuzu bağlı olmayan tehiri icra 
talebleri reddolunur. 

Tehiri icra talebleri her işe tercihan karara bağlanır. 

İtiraz komisyonları 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — İtiraz komisyonları iki kı

sımdır. Biri münhasıran bina ve arazi vergilerine, diğeri bun
lar haricinde kalan ve bu kanunun birinci maddesinde yazılı 
bulunan vergilere aid itirazların tedkikile iştigal ederler. Bina 
ve arazi vergileri için îstanbulda ve Maliye vekâletinin lüzum 
göreceği diğer vilâyet merkezlerinde ve bunlar haricindeki ver
giler için de Ankara, istanbul ve İzmir şehirlerinde ve Maliye 
vekâletinin lüzum göreceği diğer vilâyet merkezlerinde muvaz
zaf itiraz komisyonları teşkil olunur. 

Bu komisyonlara mülkiye veya hukuk veya iktısad fakül
telerinden veyahud ticaret mektebinin yüksek kısmından veya 
muadili ecnebi mekteblerinden mezun bulunan ve Maliye, Ad
liye, Ticaret (bina ve arazi komisyonları için Dahiliye) vekâlet
lerinde A serisine kadar çıkmışa olan memurlar arasından Ma
liye vekâletince intihab ve tayin olunacak bir reis ile Maliye 
vekâletinin talebi üzerine biri ticaret odası ve diğeri belediye 
tarafından intihab ve Maliye vekâletince tayin edilecek birer 
azadan terekküb eder. Ticaret odasından seçilecek azanın dahi, 
yukarıda yazılı yüksek mekteblerin birinden mezun olması şart
tır. Bu azaların ticaret odası ve belediye meclisi azası arasın
dan veya hariçten • seçilmesi caizdir. Muvazzaf komisyonların 
reis ve azası ile raportörleri muallimlik te dahil olduğu halde 
komisyondaki vazifelerinden başka bir iş deruhde edemezler. 
Komisyon raportörleri Maliye vekâletince ve diğer memur ve 
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de mucibince mükelleflere tebliğ edilmek üzere alâkadar daireye 
gönderilir. Bu kararlara karşı taraflar 19 ncu maddede yazılı 
müddet içinde temyiz talebinde bulunabilirler. Temyiz edilme
yen kararlar katileşir, 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Temyiz komisyonu itiraz ko- İcranın tehiri 
misyonlarmea yerilmiş olan kararların icrasını temyiz istidasında 
istenilmiş olmak şartile tehire karar verebilir. 

Temyizce icranın tehirine karar verilebilmesi için tehiri iste
nilen vergi ve varsa misil ve yüzde zamları mikdarınca teminat 
gösterilmiş olması şarttır. Teminat, para, Hazine bono veya tah
vilâtı ve banka teminat mektubu olabilir. Tehiri icra taleblerinde 
teminat olarak verilecek şeylerin evvel emirde mal sandığına tes
lim edilerek makbuzunun temyiz arzuhaline bağlanması icab eder. 
Teminat makbuzu bağlı olmıyan tehiri icra talebleri reddolunur. 

Tehiri icra talebleri her işe t er cihan karara bağalanır. Yııka-
rıki şartlar dairesinde tehiri icra talebinde bulunan mükelleflere 
bu karar ı getirmek üzere yirmi gün mühlet verilir. 

Bu kanunun birinci maddesinde yazılı vergilerde mükellefiyet, 
muafiyet, mükellefiyet şekli, kanımda nisbeti gösterilmeyen iş 
ve teşebbüslerin nisbeti yazılı olanlara temsilî muamelelerinden 
dolayı hâsıl olacak ihtilâflar hakkında itiraz ve temyiz komis
yonlarına müracaat olunmadan evvel Devlet şûrasına gidilemez. 

İtiraz komisyonları 
OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — İtiraz komisyonları iki ki- İtiraz komisyonla-

sımdır. Bjri münhasıran bina ve arazi vergilerine, diğeri bunlar m ı m sureti teşek-
haricinde kalan ve bu kanunun birinci maddesinde yazılı bulu- k u l ü 

nan vergilere aid itirazların tedkikile iştigal ederler. Bina ve ara
zi vergileri için İstanbulda ve Maliye vekâletinin lüzum göreceği 
diğer vilâyet merkezlerinde ve bunlar haricindeki vergiler içn de 
Ankara, İstanbul ve İzmr şehirlerinde ve Maliye vekâletinin lü
zum göreceği diğer vilâyet merkezlerinde muvazzaf itiraz komis
yonları teşkil olunur. 

İtiraz komisyonları bir reis ve iki azadan terekküb eder. 
Bu komisyonların reisleri, adliye, maliye, ticaret ve bina ve 

arazi komisyonları için Adliye, Maliye1 ve Dahiliye vekâletlerin-
ce gösterilecek birer namzed arasından İcra Vekilleri Heyetince 
iutihab ve tayin olunur. Namzed gösterilecek kimselerin hukuk 
veya İktısad fakültelerinden veya Siyasal bilgiler okulundan ve
ya ticaret mektebinin yüksek kısmından veyahud bu mekteblere 
muadil ecnebi mektebi erinden mezun bulunmaları ve . . . . sayılı 
kanun mucibince en az beşinci derecevi ihraz etmiş olmaları şart
tır. 

Komisyonların bir azası ticaret odası ve diğeri belediyece 
kendi azaları arasından veya hariçten gösterilecek namzedler 
meyaıımdan Maliye vekâletince intihal) ve tayin olunur. Ticaret 
odası azasının yukarıda yazılı yüksek mekteblerin birinden mezun 
bulunması şarttır. 
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müstahdemleri de defterdarın inhasile vilâyetçe tayin olunur. 

Lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde muvazzaf itiraz komis
yonlarının taaddüd ettirilmesine Maliye vekâleti salahiyetlidir. 

Muvazzaf itiraz komisyonu kurulan vilâyet merkezleri ha
ricinde kalan vilâyetlerle kaza merkezlerinde itiraz komisyonu 
mahallinin en büyük maliye memurunun (bina ve arazi vergileri 
için en büyük hususî muhasebe memurunun) reisliği altında 
biri ticaret odasınca ve diğeri belediyece kendi azaları arasından 
veya hariçten seçilecek iki zattan terekküb eder. 

Gerek muvazzaf komisyon kurulan yerlerde gerek diğer ma
hallerde ticaret odası bulnmadığı takdirde ticaret odası namına 
seçilecek aza dahi belediyece intihab olunur. 

Vilâyet itiraz komisyonları bulundukları vilâyet merkez ka
zasına ve kaza komisyonları da bulundukları kazaya ve bu ma
hallere bağlı köylere aid vergi itirazlarını tedkike salahiyetli 
olub bu j^erler haricindeki kaza ve vilâyetlerde tarholunan ver
gileri tedkik edemezler. Ancak Maliye vekâleti, bir vilâyetin 
kazalarına aid itiraz işlerinin tedkikatmı muvakkaten veya daimî 
şekilde vilâyet merkezinde kurulu olan komisyona tevdi edebilir. 
İtiraz işleri, daimî şekilde vilâyet komisyonuna tevdi olunan ka
zalarda komisyon kurulamaz. 

Lüzum görülen yerlerde her iki nevi itiraz komisyonlarını 
taadüd ettirmeğe Maliye vekâleti salahiyetlidir, 

Temyiz komisyonu 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Temyiz komisyonunun merkezi 

Ankaradır. Temyiz komisyonu bir birinci reisle ve iki daire 
reisi ve altı azadan müteşekkil ve üç daireye münkasemdir. Birinci 
reijs ayni zamanda dairelerden birinin reisidir. Temyiz dairele
rinden birisi münhasıran bina ve arazi ve bina buhran vergiler ile 
iştigal eder. Bunlar haricinde kalan vergilere aid işlerin iki 
daire arasında taksimi Maliye vekâletine aididir. 

Temyiz komisyonu reis ve ve azalarının Mülkiye Hukuk ve
ya İktisad fakülteleri veya ticaret mektebinin yüksek kısmından 
veyahud muadili ecnebi mekteblerinden mezun olmuş bulunma
ları şarttır. Komisyon reisleri beşinci ve daha yukarı derece
lerdeki maliye memurluklarında en az beş yıl çalışmış olanlar 
arasından Maliye vekâletince tayin olunur. Azalardan üçü 
Adliye, ikisi Ticaret ve biri Dahiliye vekâleti erince bu vekâlet
ler teşkilâtından beşinci veya daha yukarı derecelerde en az beş 
yıl çalışmış ve ticaret ve hesab işlerine vâkıf bulunmuş olanlar 
arasından bu vekaletlerce intihab ve Maliye vekâletince tayin 
olunur. Dahiliye azası bina ve arazi vergilerile' iştigal eden 
dairede vazife alır. Komisyon raportörleri doğrudan doğruya 
ve bunlardan maada memurlar birinci reisin inhası üzerine Ma
liye vekâletince taym olunur. 
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Muvazzaf komisyonların reis ve azası ile raportörleir mual

limlik de dahil olduğu halde komisyondaki vazifelerinden başka 
bir iş deruhde edemezler. Komisyon raportörleri Maliye vekâ
letince ve diğer memur ve müstahdemleri de defterdarların in-

hasile vilâyetçe tayin olunur. 
Lüzum ve ihtiyaç görülen yerlerde muvazzaf itiraz komisyon

larının taaddüd ettirilmesine Maliye vekâleti salahiyetlidir. 
Muvazzaf itiraz komisyonu kurulan vilâyet merkezleri hari

cinde kalan vüâyet ve kaza merkezlerinde itiraz komisyonu ma
hallinin en büyük mülkiye memurunun reisliği altında, en büyük 
Maliye memuru, bina ve arazi vergileir için en büyük hususî mu
hasebe memuru ve ticaret odasınca, bulunmayan yerlerde beledi
yece kendi azaları arasından veya hariçten seçilecek bir zatten 
terekküb eder. 

En büyük mülkiye memurları, iş bulundukça, haftada en az 
üç defa komisyonu toplamağa ve kendiside komisyonda bizzat 
bulunmağa mecburdur. 

Vilâyet itiraz komisyonları bulundukları vilâyet merkez ka
zasına ve kaza komisyonları da bulundukları kazaya ve bu ma
hallere bağlı köylere aid vergi itirazlarını tedkike salahiyetli 
olub bu yerler haricindeki kaza ve vilâyetlerde tarholunan ver
gileri tedkik edemezler. Ancak Maliye vekâleti, bir vilâyetin 
kazalarına aid itiraz işlerinin tedkikatını muvakkaten veya daimî 
şekilde vüâyet merkezlerinde kurulu olan komisyona tevdi edebi
lir. itiraz işleri, daimî şeküde vüâyet komisyonuna tevdi olu
nan kazalarda komisyon kurulmaz. 

Temyiz komisyonu 
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Temyiz komisyonunun merkezi 

Ankaradır. Temyiz komisyonu bir birinci reisle iki daire reisi 
ve dokuz azadan müteşekkil ve üç daireden mürekkebdir. Birin
ci reis ayni zamanda dairelerden birinin reisidir. Temyiz daire
lerinden birisi münhasıran bina ve arazi ve bina buhran vergilerile 
iştigal eder. Bunlar haricinde kalan vergüere aid işlerin iki 
daire arasında ta*ksimi Maliye vekâletine aiddir. 

Temyiz daireleri birer reis ve ikişer azadan terekküb eder. 
Daireler haricinde kalan aza evrakın tedkik ve ihzarında yardım 
etmek üzere birinci reis tarafından bir daireye memur edilir. 
Temyiz komisyonu reis ve azaları Adliye, Maliye, Dahiliye ve 
Ticaret vekâletlerince gösterilecek altışar namzed arasından icra 
Vekilleri Heyetince intihab ve tayin olunurlar. Münhal vuku
unda münhal adedinin iki misli namzed gösterüir. 

Namzed gösterilecek kimselerin hukuk veya Iktısad fakülte
lerinden veya Siyasal Bilgiler Okulundan veya Ticaret mektebi
nin yüksek kısmuıdan ve yahud bu mekteblere muadil ecnebi 
mekteblerinden mezun bulunmaları ve reis seçilmek için 
sayılı kanun mucibince en az üçüncü ve aza seçilmek için de en 
az beşinci dereceyi ihraz etmiş olmaları şarttır. 

Komisyon raportörleri doğrudan doğruya ve bunlardan mâada 
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Temyiz komisyonu reis ve azaları ile raportörleri hariçte mu

allimlik te dahil olmak üzere başka hiç bir iş deruhde edemezler. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Temyiz komisyonuna gelen 
evrakın mesai taksimine göre dairelere tevdii bilûmum komisyon 
memurları mesaisinin tanzimi ve evrakın vaktinde intacı 
için lüzumlu görülen tedbirlerin ittihazı ibirinci reise aiddir. 
Daireler arasındaki mesai taksimine göre alâkadar daireye tevdi 
olunur. Raportör ve kâtiblerin ve daktiloların daireler ara
sında tevzii, icabı halinde işi çok olan dairelere işi az olan 
dairelerin yardımının temini ve evrakın zamanında çıkarılmasına 
aid lüzumlu görülen tedbirlerin ittihazı salâhiyeti birinci reise 
aiddir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Temyiz komisyonu umumî hey
eti birinci reisin reisliği altında üç dairenin birleşmesüe teşekkül 
eder. Birinci reisin bulunmadığı zamanlarda umumî heyete daire 
reislerinden en kıdemlisi reislik eder ve onun yerine azadan en 
kıdemlisi onun yerine de raportörlerden heyet reisi tarafından 
seçilecek bir zat alınarak heyet tamamlanır. 

Umumî heyet aşağıda yazılı işleri tedkik ve karara rapteder. 
1 - Dairelerin Umumî heyette müzakeresine lüzum gösterdik

leri işler, 
2 - Dairelerce yekdiğerine mübayin olarak verilen kararların 

birleştirilmesi ve tenakusun kaldırılması talebleri, 
ii - Dairelerden biri tarafından bozulmuş olan karar üzerine 

mahallî itiraz komisyonunca eski kararda israren karar verilmesi 
halinde bu kararlar, 

4 - Dairelerce verilib de kanun hükmüne muhalif görülmesin
den dolayı Maliye vekâletince Umumî heyette müzakeresi iste
nen kararlar, . 

Umumî heyet, tarafından verilen karararlara gerek temyiz 
daireleri gerek itiraz komisyonları ittibaa mecburdur. 

Müşterek hükümler 
Müzakere ve ka- OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — İtiraz ve temyiz komisyonları, 

rar nisabı azasının tamamile içtima eder. Kararlar ekseriyetle verilir. Tem
yiz umumî heyeti de azasının tamamile içtima eder. Kararlar 
azanın yarısmdan bir fazlasının reyile verilir. Reyler dağılırsa 
iş, ikinci bir içtimaa talik olunur. Yine mutlak ekseriyet temin 
olunmazsa birinci reisin bulunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

Tedkik müddeti OTUZ DOKUZUNCU MADDE — İtiraz ve temyiz komis
yonları kendilerine gelen işleri, en geç üç ay içinde karara bağ
lamağa mecburdurlar. Bu müddet Maliye vekâletince lüzumu 
halinde münasib mikdarda uzatılabilir. 
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memurlar birinci reisin inhası üzerine Maliye vekâletince tayin 
olunur. 

Temyiz komisyonu reis ve azaları ile raportörleri hariçte mu
allimlik de dahil olmak üzere başka hiç bir iş deruhde edemezler. 

OTUZ A.LTINCI MADDE — Temyiz komisyonunun dahilî 
mesaisini tanzim ve tevzi salâhiyeti birinci reise aiddir. 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Temyiz komisyonu umumî 
heyeti birinci reisin reisliği altında üç dairenin birleşmesile teşek
kül eder. Birinci reisin bulunmadığı zamanlarda umumî heyete 
daire reislerinden en kıdemlisi reislik eder. 

Umumî heyet aşağıda yazılı işleri tedkik ve karara rapteder: 
1 - Birinci reisin umumî heyette müzakeresine lüzum göster

diği işler, 
2 - Dairelerce yekdiğerine mübayin olarak verilen kararların 

birleştirilmesi ve tenakuzun kaldırılması talebleri, 
3 - Dairelerden biri tarafından bozulmuş olan karar üzerine 

mahallî itiraz komisyonunca eski kararda israren karar veril
mesi halinde bu kararlar, 

Umumî heyet tarafından verilen kararlara gerek temyiz 
daireleri gerek itiraz komisyonları ittibaa mecburdur. 

Müşterek hükümler 
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — İtiraz ve temyiz komisyon- Müzakere ve ka

lan, azasının tamamı ile içtima eder. Karar lar ekseriyetle verilir. ra*r nisabı 
Temyiz umumî heyeti karar lan azanm yarısmdan bir fazlasının 
reyile verilir. Şu kadar ki karar nisabı yediden aşağı olamaz. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — İtiraz ve temyiz komis-
yonlan kendilerine gelen işleri, en geç üç ay içinde karara bağ
lamağa mecburdurlar. 

Tedkik müddeti 
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KIRKINCI MADDE — İtiraz ve temyiz komisyonları bu 

kanunda yazılı vergilerden maada mülga vergilere müteallik 
itiraz ve temyiz tedkiklerini de hususî kanunlarında yazılı esas 
hükümlere ve bu kanunda muayyen usûl ve merasime göre ifa 
ve karar ittihaz ederler. 

K I R K B l R l N C l MADDE — Mükellefler, komisyon kararı 
kendilerine tebliğ edilmeden ve idare namına itiraza salahiyetli 
olanlar da tevdi edilmeden evvel birinci arzuhallerine ilâveten 
21 nci maddede yazılı usûl dairesinde itiraz ve temyiz komis
yonlarına mütemmim arzuhaller verebilirler. Bu arzuhallerin 
de tedkikı mecburidir. Ancak arzuhaller komisyonlara karar 
verildikten sonra vürud ettiği takdirde nazarı dikkate alınmaz. 

K I R K İKİNCİ MADDE — itiraz ve temyiz komisyonları-
nın reis ve az a lan üçüncü dereceye kadar (üçüncü dahil) ak
rabalarına taallûk eden işlerin müzakeresinde ve karara bağ
lanmasında bulunamazlar. Bu takdirde itiraz komisyonlarında 
o azanın yerine Maliye vekâletince seçilecek bir zat o işe aid 
müzakere ve kararda rey sahibi olur. Temyiz komisyonunda 
iş birinci reis tarafından diğer dairelerden birine tevdi olunur. 

Bulunmayan aza
ya vekâlet 

TicaTet odası ve 
belediye azalarının 
seçilmeleri ve müd

detleri 

Bina ve arazi iti
raz komisyonları 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE — Gayrimuvazzaf itiraz komis
yonlarının mürit eh ab azası mazeretsiz birbiri ardınca üç iç
timaa gelmedikleri takdirde istifa etmiş sayılırlar. Muvazzaf 
itiraz komisyonlarile temyiz komisyon reis ve azasından ma
zeretsiz vazifeye gelmeyenlerin aylıklarından gelmedikleri her 
gün için bir günlüğü kesilir. Fasılasız bir ay veya fasılalı da 
olsa senede iki ay, kabule lâyık mazereti olmaksızın gelmeyen
ler vazifelerinden affolunur. 

Muayyen çalışma zamanında gelmemek te devamsızlık sa
yılır. Maaş kesmek cezası doğrudan doğruya ve hizmetten af 
cezası inzibat komisyonunun kararile Maliye vekili tarafından 
tatbik olunur. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — Muvazzaf itiraz komisyon
larile temyiz komisyonunun reis ve azalarından mazeret dola-
yısile gelmeyenlerin yerlerine Maliye vekâletinin tensib edece
ği zat vekâlet eder. 

KIRK BEŞİNCİ MADDE — Ticaret odalarile belediyeler 
muvazzaf komisyon kurulan yerlerde Maliye vekâletinin ve di
ğer yerlerde mahallin en büyük maliye memurunun talebi üze
rine itiraz komisyonunda bulunacak azayı en geç 15 gün için
de intihab ederek bildirmeğe mecburdurlar. Bu azaların müd
detleri muvazzaf komisyonlarda daimî ve diğer komisyonlar
da üç sene olup hitamında yeniden seçilmeleri caizdir.' 

K I R K ALTINCI MADDE — Bina ve arazi vergileri için 
kurulacak muvazzaf itiraz komisyonları reis ve azasile gayri 
muvazzaf itiraz komisyonlarının müntehab azasına ve raportör 
ye kâtiblerile diğer müstahdemlerine aid aylık ve huzur ücret-
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KIRKINCI MADDE — Hükümetin teklifi aynen. 

K I R K BÎRÎNCÎ MADDE — Hükümetin teklifi aynen. 

İtiraz ve temyiz ko
misyonlarının mül
ga vergilere aid 

salâhiyetleri 

Mütemmim arzu
haller 

K I R K Î K Î N C l MADDE — it iraz ve temyiz komisyonları 
reis ve azaları usul ve furuile ikinci dereceye kadar civar hısım
larına ve karı veya kocaya taallûk eden işlerin müzakeresinde 
ve karara bağlanmasında bulunamazlar. Bu takdirde itiraz ko
misyonlarında mahallin en büyük mülkiye âmiri tarafından seçi
lecek bir zat o işe aid müzakere ve kararda azalık eder. Temyiz 
komisyonunda iş, birinci reis tarafından diğer dairelerden birine 
tevdi olunur. 

K I R K ÜÇÜNCÜ MADDE — Gayri muvazzaf itiraz komis
yonlarının müntehab azası mazeretsiz biri biri ardınca üç içti
maa gelmedikleri takdirde istifa etmiş sayılırlar. Muvazzaf itiraz 
komisyonlarile temyiz komisyonu reis ve azasından mazeretsiz 
vazifeye gelmeyenlerin aylıklarından gelmedikleri her gün için 
bir günlük kesilir. Fasılasız veya fasılalı olarak senede bir ay 
kabule lâyık mazereti olmaksızın gelmeyenler vazifelerinden af
folunur. 

Muayyen çalışma zamanında gelmemek te devamsızlık sayılır. 
Maaş kesmek cezası doğrudan doğruya Maliye vekili tarafından 
tatbik olunur. 

Akraba isleri 

Devamsızlık 

K I R K DÖRDÜNCÜ MADDE — Muvazzaf itiraz komisyon
larile temyiz komisyonunun reis ve azalarından mazeret dolayı-
sile gelemiyecekleri anlaşılır ve bu suretle heyet teşekkül edemez
se yerlerine Maliye vekâletinin tensib edeceği zat vekâlet eder. 

K I R K B E Ş İ N C İ MADDE — Ticaret odalarile belediyeler 
muvazzaf komisyon kurulan yerlerde Maliye vekâletinin ve diğer 
yerlerde mahallin en büyük mülkiye âmirinin talebi üzerine iti
raz komisyonunda bulunacak azayı en geç on beş gün içinde inti-
hab ederek bildirmeğe mecburdurlar. Bu azaların müddetleri 
muvazzaf komisyonlarda daimî: ve diğer komisyonlarda üç sene 
olup hitamında yeniden seçilmeleri caizdir. 

K I R K ALTINCI MADDE — Bina ve arazi vergileri için ku
rulacak muvazzaf itiraz komisyonları reis ve azasile raportör ve 
diğer müstahdemlerinin maaş ve ücretleri ve müntehab azanın hu
zur hakları ve komisyonların diğer masrafları, kuruldukları vilâ-

Bulunmayan aza
ya vekâlet 

Ticaret odası ve 
belediye azalarının 
seçilmeleri ve müd

detleri 

Bina ve arazi iti
raz komisyonları 
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leri ve komisyonların diğer masrafları, kuruldukları vilâyetin 
hususî idare bütçesinden ödenir. Bu komisyonların kadroları 
Maliye vekâletince tanzim olunur. 

KIRK YEDİNCİ MADDE —- 2996 numaralı Maliye vekâleti 
teşkilât kanununa bağlı kadro cedveliniıı vergi temyiz ve iti
raz komisyonları başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir: 
D. Aded Maaş Memuriyet unvanı 

2 
3 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

1 
2 

6 
6 
8 

12 
3 
3 
4 
5 

3 
2 
6 

10 
14 
5 
5 
8 
8 

125 
100 

80 
70 
60 

•50 
40 
35 
30 
25 

Temyiz komisyonu 
Temyiz komisyonu reisi (İhtisas mevkii) 
Temyiz komisyonu daire reisi (İhtisas mev
kii) 
Temyiz komisyonu azası (İhtisas mevkii) 
Temyiz komisyonu raportörü 

» ;» 
» » 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Memur 

Muvazzaf itiraz komisyonları 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
25 

İtiraz komisyonu reisi (İhtisas mevkii) 
İtiraz komisyonu reisi (İhtisas mevkii) 
İtiraz komisyonu raportörü 

» » 
» » 

Kalem şefi 
Birinci mümeyyiz 
İkinci » 
Katib 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — Bu kanunla hususî muhase
be müdür ve memurlarına mevdu vazife ve salâhiyetler bina 
ve arazi vergilerine münhasırdır. 

Mülga hükümler KIRK DOKUZUNCU MADDE — Bu kanunun birinci mad
desinde yazılı vergilere aid kanunlarla diğer kanunların bu ka
nuna muhalif hükümleri kaldırılmıştır. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Kanunun meriyete gir
diği tarihte bu kanuna göre komisyon kurulmamış olan yer
lerde evvelki hükümlere göre teşekkül etmiş olan itiraz ve tem
yiz komisyonlarının vazife ve salâhiyetleri yeni komisyon ku
ruluncaya kadar devam eder. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDT — Bu kanunun meriyete 
girdiği tarihte beşinci maddede yazılı hükmü yerine getirmek 
mecburiyetinde olanlara mezkûr tarihten itibaren 1 aylık müd-
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yetin hususî idare bütçesinden ödenir. Bu komisyonların kadrola
rı kuruldukları vilâyet hususî idarelerinin barem cedvellerine 
icra Vekilleri Heyetince ilâve olunur. 

K I R K YEDİNCİ MADDE — Sayılı kanuna bağlı 
( ) numaralı cedvelde Maliye vekâletine aid kadroların temyiz 
ve itiraz komisyonları başlıklı kısmı aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir : 

D. Aded Maaş Memuriyet unvanı 

Temyiz komisyonu 
2 1 125 Temyiz komisyonu reisi (İhtisas mevkii) 
3 2 100 Temyiz komisyonu daire reisi (ihtisas mev

kii) 
4 3 90 Temviz komisvonu azası (ihtisas mevkii) 
5 6 80 Temyiz komisyonu azası (ihtisas mevkii) 
6 6 70 Temyiz komisyonu raportörü 
7 8 60 » »" .» 
8 12 50 » » » 
9 3 40 Kalem şefi 

10 3 35 Birinci mümeyyiz 
11 4 30 ikinci » 
12 5 25 Memur 

Muvazzaf itiraz komisyonları 
• 4 3 90 İtiraz komisyonu reisi (ihtisas mevkii) 
5 9 80 İtiraz komisyonu reisi (ihtisas mevkii) 
6 24 70 i t iraz komisyonu azası (ihtisas mevkii) 
7 14 60 i t i raz komisyonu raportörü 
8. 18 50 » » » 
9 7 40 Kalem şefi 

10 12 35 Birinci mümeyyiz 
11 18 30 ikinci » 
12 12 25 Kâtib 
K I R K S E K İ Z İ N C İ MADDE — Hükümetin teklifi aynen Hususî muhasebe,me

murlarının salâhi
yeti 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Hükümetin teklifi aynen Mülga hükümler 

MUVAKKAT B l R l N C l MADDE — Bu kanunun meriyete Muvakkat maddeler 
girdiği tarihte evvelki hükümlere göre teşekkül etmiş olan 
itiraz ve temyiz komisyonlarının vazife ve salâhiyetleri yeni 
komisyon kuruluncaya kadar devam eder. 

MUVAKKAT İ K İ N C İ MADDE — Halen mevcud temviz 
ve muvazzaf itiraz komisyonları reis ve azalarından bu ka
nunda yazılı tahsil şartlarını haiz ve ehliyet ve ihtisası mu-
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de t verilmiştir. Bu gibiler hakkında beşinci maddenin son fık
rası hükmü, bu müddetin bitmesinden sonra tatbik olunur. 

Meriyet tarihi ELLİNCİ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
icraya memur olan- E L L l B lRÎNCl MADDE — Bu kanunun icrasına Adliye, 

lar Maliye, Dahiliye ve Ticaret vekilleri memurdur. 
9 - V I - 1 9 3 9 

Bş .V. 
Dr. B. Saydam 

Ha. V. 
S. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 
Qt. I. V. 

E. Karadeniz 

Ad. V. M. M. V. 
Fethi Okyar N. Tınaz 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
II. Çakır 

Zr. V. Mu. Mü. 

Da.V. 

Mı. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alatas 

V. Ti. V. 
Muhlis Erkmen A. Çetinkaya C. Ercin 
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saddak bulunanlar yeni komisyonlara sayılı kanun mu
cibince girebilecekleri derecelerle tayin olunabilirler. Bunlardan 
ücretle müstahdem bulunanların mezkûr kanunun muvakkat 
10 ncu maddesile kabul edilen mükteseb hakları mahfuzdur. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Bina vergisi istinaf 
komisyonlarında mevcud olub henüz karara bağlanmamış olan 
itiraz evrakı bu kanun mucibince teşkil olunacak bina ve arazi 
itiraz komisyonlarına devrolunur. 

MUVÂKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen. 

ELLİNCİ MADDE — Hükümetin teklifi aynen. Meriyet tarihî 
E L L l B l R l N C l M A D D E — B u Iramın hükümlerini İcraya İcraya memur olan-

Icra Vekilleri Heyeti memurdur. 1ar 

»+<t 
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S.Sayısı: |62 
Umumî nüfus sayımı hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/199) 

; " " T.C. " \ ':•..-.,.; ; ; 
Başvekâlet 

Kararlar Dairesi 26 -VI -1939 
müdürlüğü 
Sayı: 6/3375 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 
Umumî nüfus sayımı hakkmda istatistik umum müdürlüğünce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heye

tince 16 - VI -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

1940 nüfus sayımı kanununun esbabı mucibesi 

Bir memleketin en büyük kudret kaynağının nüfus olduğuna şüphe yoktur. İktisadî ve içtimaî ba
kımdan alınacak her türlü tedbirlerde, nüfusun kemiyet ve keyfiyetçe bilinmesine ihtiyaç vardır. 
Bu ihtiyaçlar tesiriledir ki memleketimizde 1927 ve 1935 senelerinde umumî nüfus sayımları yapıl
mıştır. 

Sureti umumiyede bütün medenî memleketler 10 veya 5 senede bir defa ve (5) ve (0) ile biten 
senelerde nüfus sayımı yapmaktadırlar. Memleketimiz mütemadi ve seri bir inkişaf halinde bulun
duğu, içtimaî- bünyemiz hemen her an değişiklikler gösterdiği için cemiyet hayatımızdaki inkişafları 
tanıyabilmek için beş senede bir sayım yaparak ve bu suretle nüfusun mikdar ve evsafmdaki inki
şafı tanımamız zarurî bulunmaktadır. 

Lâyihanın bütün hükümleri, ihtiyaca kifayeti ve isabeti geçen sayımda tecrübe ve tatbik suretile 
katği surette anlaşılan 1935 sayım kanununun ayni olup yalnız 8 nci maddeye, sayım işleri için seya
hat edecek Umum müdürlük memurlarının yevmiyeleri hakkında yeni bir hüküm ilâve olunmuştur. 

Bu hükmün saikı şudur: 
Numarotaj ve sayım hazırlıklarını memleketin her tarafında, köylerde ve şehirlerde inceden in

ceye kontrol etmeğe memur edilen memurlarımız hemen hiç bir yerde bir günden fazla kalamadıkları 
için yalnız seyahat yevmiyesi alabilmektedirler. Seyahat yevmiyelerinin de bunların umumî masrafla
rına kifayet etmediği muhakkaktır. Memurlarımızı bu vaziyette çalıştırmanın kendileri için taham
mülleri fevkinde bir yük teşkil edeceğine kani bulunduğundan 4 - 10 ncu derecedeki memurlarımız 
için seyahat ve ikamet yevmiyelerinin Maliye müfettişleri hakkındaki (999) sayılı kanun veçhile tes
viyesine aid bir hüküm konulmuştur. Bu hükümden istifade edecek memurların adedi (10) kişiyi 
mütecaviz olmayıp neticeten masraf yekûnuna olacak tesir de pek cüzî olacaktır, 



Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Dahiliye encümeni , 30 - VI -1939 
Esas No. 1/199 
Karar No. 23 

Yüksek Reisliğe 

Umumî nüfus sayımı hakkında İstatistik 
umum müdürlüğünce hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetinin 19 - VI - 1939 tarihli kararile Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 26 
haziran 1939 tarih ve 6/3372 sayılı tezkeresi] e 
Yüksek Meclise takdim edilen ve 28-VI-1939 
tarihinde Encümenimize havale buyurulan kanun 
lâyihası istatistik umum müdürünün huzurile 
tedkik ve müzakere olundu. 

Memleketimizin mütemadi ve seri bir inkişaf 
halinde bulunması, içtimaî bünyemizin her an de
ğişiklikler göstermesi itibarile cemiyet hayatımız
daki inkişafları tanıyabilmek için baş senede bir 
sayım yaparak bu suretle nüfus mikdar ve evsa-
fındaki inkişafı öğrenmemizin zarurî olduğu hak
kındaki Hükmet esbabı mucibesi Encümenimizce 
de muvafık görülerek kanunun 3 ncü maddesinde 
yapılan ufak bir değişiklikle kabul edildi, 

Umumî nüfus sayımı hakkında olub Başve
kâletin 26 - VI - 1939 tarih ve 6/3375 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
Dahiliye encümeni mazbatasile birlikte Encüme
nimize havale edilmiş olmakla istatistik umum 
müdürü hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

Memlekette her beş senede bir tekrar edilmek
te bulunan nüfus sayımının içtimaî bünyemizde
ki inkişafı göstermesi itibarile ehemmiyeti ve lü
zumu aşikâr bulunmaktadır. Lâyiha 1940 yılın
da bu saynnı tekrar etmek maksadile sevkedilmiş 

Yüksek Reisliğe arz ve takdim olunur. 

Dahiliye E. Reisi 
Tekirdağ 

imzada bulunmadı 
Kâtib 

Yozgad 
Z. Arkant 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

izmir 
M. R. Mimaroğlu 

Kayseri 
A. Hilmi Kalaç 

Tokad 
Galib Pekel 

ReisV. 
Çoruh 

: Atıf Tüzün 

Ankara 
Fevzi Baldal 

Bursa 
F. Güleç 
Erzurum 
İV. Elgün 

Kars 
E. Özoğuz 

Malatya 

Bu M. M. 
Samsun 

M. Ali Törüker 

Bingöl 
Neomeddiîb 8ahir 

Edirne 
0. Şahinbaş 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
N. Toker 
Mardin 

Emrullah Barkan Edib Ergin 
Zonguldak 

/ . E. Bozkurt 

olubl935 sayım kanununun hükümlerini aynen 
ihtiva etmekte bulunması ve bu kanunun ise 
ihtiyacı temine yeter bulunması itibarile Encüme
nimizce de esas itibarile kabul edilmiştir. 

Yapılan müzakere neticesinde 4 ncü madde
den talimatname kaydi kaldırılmıştır. Bu iş için 
istatistik umum müdürlüğünce bütün kaza mer
kezlerine kadar taşraya gönderilmekte olan me
murların işin mahiyet, ehemmiyet ve hususiyetine 
binaen teşviklerine medar olmak üzere kendile
rine munzam bir para verilmesi maksadile 8 nci 
maddenm ihzar edildiği anlaşılmış ve ancak mü-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Bütçe encümeni 3 - VII -1939 
Mazbata No. 84 
Esas No. 1/199 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 162 ) 



fettiş unvanını haiz olmayanlara mezkûr madde
de yazılı kanunun teşmili uygun görülmemiş ol
duğundan maksadı temin için bu gibi müstesna 
hallerde kanunen tecviz edilmiş bazı emsallerine 
kryasen bunlara da memuriyet derecelerine göre 
bir ve iki aylıklarını geçmemek üzere hizmetlerile 
mütenasib birer ikramiye verilmesi ciheti muvafık' 
görülmüş ve madde bunu temin edecek şekilde 
yazılmıştır. 

Diğer maddeleri Dahiliye encümeni tadili da
iresinde aynen kabul edilmek ve arzedilen deği
şiklikleri de ihtiva etmek üzere yeniden hazırla
nan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvibine ar-

3 -
zedilmek üzere yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

iarklareli 
Ş. ödül 

Muş 
Ş. Ataman 

R.V. 
Kayseri 

F. Baysal 

Çanakkale 
B. Bulaytrh 
Konya 

B. Türel 
Seyhan 

N. Eldeniz 

M.M. 
Trabzon 

Sırrı Doy 

Kastamonu 
T. Çoşkan 
Mardin 

B. Erten. 
Yozgad 

A. Sungur 
Malatya Maraş 
M. öker N. Bozdoğan 
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ÖÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Umumî nüfus sayımı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 senesinde Türkiye Cum
huriyetinde umumî nüfus sayımı yapılacaktır. 

MADDE 2 — Nüfus sayımı ameliyesi, icra 
Vekilleri Heyeti kararile memleketin ziraî, smaî 
Ticarî faaliyeti hakkında malûmat cemine de 
teşmil olunabilir. 

MADDE 3 — 1939 senesinde nüfus sayımı 
tahsisatından tecrübe sayımları icrasma İstatis
tik umum müdürlüğü mezundur. 

MADDE 4 — Halkm cevab vermeğe mecbur 
olacakları suallerle, binalara numara konulması 
gibi nüfus sayımmm neticesini temine matuf bü
tün tedbirler İstatistik umum müdürlüğü ile Da
hiliye vekâletince tesbit ve talimatnamelerle ta
yin olunur. 

MADDE 5 — Nüfus sayımı işini yapmak üze
re memlekette okur, yazar her şahıs, vali, kay
makam ve nahiye müdürleri tarafından kendile
rine verilecek sayım ve kontrol memurluğu 
vazifesini kabule ve gösterilecek usuller daire
sinde bu işi yapmağa mecburdurlar. 

Sayım işlerinin temini için icab ederse bir 
haftayı geçmemek üzere mektebler tadil oluna
bilir. 

Memleketin asayiş ve inzibat işlerile adlî 
takibatın yapılabilmesi ve sıhhî ve umumî hiz
metlerle yüksek iktisadî işlerin bozulmaması 
için nüfus sayımı memurluğundan istisnası icab 
eden hâkim, memur ve sair eşhas İcra Vekilleri 
Heyetinin kararlaştıracağı esaslar dairesinde va
liler tarafından tesbit ve tayin olunur. 

MADDE 6 — Sayım memurluğu vazifesini 
makbul bir mazerete, müstenid olmıyarak kabul 
etmeyenlerle sayım işleri hakkındaki talimatna
me hükmüne mugayir harekette bulunanlardan 
(5) liradan (25) liraya kadar ve sayım memur
luğuna tayin olunanların bu vazifeyi kabul et
melerine mâni olanlardan (10) liradan (50) li
raya kadar hafif para cezası alınır. Bu cezalar 
sayım yapılan yerin en büyük mülkiye memur
ları tarafından tertib olunur. 

Bu cezalar aleyhine itiraz ve temyiz oluna
maz. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRİşİ 

Umumî nüfu)s sayımı hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul 

MADDE 3 — 1939 senesinde nüfus sayımı 
tahsisatından tecrübe sayımlan yapılabilir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul 

MADDE 6 — Hükmetin 6 nci maddesi ay
nen kabul 
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üM<M ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRÎŞİ 

Umumî nüfus sayıma hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Dahiliye encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 4 — Halkm cevab vermeğe mecbur 
olacakları suallerle binalara numara konulma
sı gibi nüfus sayımınm neticesini temine matuf 
bütün tedbirler ve esaslar istatistik umum mü
dürlüğü ile Dahiliye vekaletince tesbit ve ta
yin olunur. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen 
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m. 
MADDE 7 — 6 ncı madde mucibince tertib 

edilen para cezasmı vermiyenler hakkında en bü
yük mülkiye memurları tarafından Cumhuriyet 
müddeiumumiliğine yazılacak müzekkere üzeri
ne sulh mahkemelerince, ceza görenlerin kendi
leri celbedilmeksizin, her bir lira için bir gün 
hapsedilmelerine karar verilir. 

Hapis müddeti bir ayı geçemez ve bu karar
lar temyize tâbi değildir. Hapsin infazmda Türk 
ceza kanununun (19) ncu maddesi tatbik olunur. 

MADDE 8 — Nüfus sayımı tahsisatı İstatis
tik umum müdürlüğü bütçesine konur. 

Bu tahsisatın tevzi ve sarfı ve icabmda mu
vazzaf memurlara da ücret veya masarifi zaruri
ye olarak itası Umum müdürlüğe aiddir. 

4 - 1 0 ncu derecelerdeki Umum müdürlük 
memurlarmm numarotaj ve sayım işleri münase-
betile yapacakları seyahatlarda, ikamet ve saya-
hat yevmiyeleri (999) saydı kanunla verilir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun ahkâmmı icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

19 - VI -1939 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. Ha. V. 

Faik öztrah Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mu. Mü. V. 
A. Çetinkaya 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

C. Ercin 

MADDE 7 
nen kabul 

Da. & 

Hükümetin 7 nci maddesi ay-

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul 

MADDE 9 
nen kabul 

Hükümetin 9 ncu maddesi ay-

MADDE10 — Hükümetin 10 ncu maddesi ay
nen kabul 
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B. E. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 

MADDE 8 — Nüfus sayımı tahsisatı istatis
tik umum müdürlüğü bütçesine konur. Bu tah
sisatın tevzi ve sarfı ve icabmda muvazzaf me
murlara da ücret veya zarurî masraf olarak ita
sı umum müdürlüğe aiddir. 

4 - 1 0 ncu derecelerdeki umum müdürlük 
memurlarından olub numarotaj ve sayım işleri 
münasebetile hariçte vazife alacaklardan 10 ve 
9 ncu derecedekilere ikişer ve daha yüksek de
recedeki memurlara birer maaşm tutarmı geç
memek üzere İcra Vekilleri Heyeti kararile ik
ramiye verilebilir. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 

»»-< 
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S.Sayısı: (63 
Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik edevat 
mubayaası için gelecek senelere geçici teahhüde girişil
mesi ve Haydarpaşa - Sirkeci arasında feribot tesisi ve 

işletilmesi hakkında kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/188) 

T. C. 
Başvekâlet 22 - VI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3311 

Büyük Millet Meclisi Yükse Reisliğine 

Devlet Demiryolları muharrik ve müteharrik edevat mubayaası için gelecek senelere geçici taah
hüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci arasında feribot tesis ve işletilmesi hakkında* Münakalât 
vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 15 - VI - 1939 tarihli toplantısında Yükesk Mec-
ise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, B, Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

İngiltere ile yapdan kredi Anlaşmasına müsteniden tngiltereden siparişi yapdacak muhtelif işlerin 
vekâletler arasında sureti tevziine dair olub Başvekâlet Yüksek Makamından 26 eylül 1938 tarih ve 
6/4010 sayılı tezkere ile vekâletimize irsal buyrulan 16 - IX - 1938 tarih ve 9610 sayılı icra Vekilleri 
Heyeti kararı hükümlerine tevfikan 10 milyon sterlinlik kredinin feribot inşaatı ve edevatı muharrike 
ve müteharrike mubayaasına tefrik edilen 1,5 milyon sterlin mukabili paranın bir kısmile feribot ser
visi için Sirkeci ve Haydarpaşada tesisi icab eden yanaşma yataklarını ye Haydarpaşada vücude ge
tirilmesi lâzım gelen dalgakıran gibi inşaat ve ameliyatı yaptırmak ve yine bu servis için iki feribot 
(vapur) mubayaa eylemek ve mütebakisile de muharrik ve müteharrik edevat satın almak istenilmişse 
de feribot servisinin yukarıda- arzedilen inşaat kısmı için 2 milyon ve istimlâk ve masarifi umumiyesi 
için de 500 000 lira ki, ceman 2 500 000 liraya ihtiyaç vardır. 

1 - Feribot servisinin inşaat kısmı 
2 - Şimdilik alınacak iki feribot 
3 - Muharrik ve müteharrik edevat 

için ayrı ayrı mukaveleler yapmak, gerek mahiyetleri ve gerek ikmal ve tesellüm müddetleri itibarile 
lüzumlu görülmektedir., 

Halbuki kredi itilâf namesinin 3 ncü kısmının 7 nci maddesinin ilk fıkrasında (her hangi bir mu
kavele dolayısile müteahhid krallık haricindeki iş veya hizmet için yapdacak tediyeleri karşılamak 
üzere bonolar garantisi departmandan taleb edilecek olursa bu garanti, hiç bir zaman, mukaveleye 
dahil olub garanti ile alâkadar emtia bedelinin % 33 1/3 ünü tecavüz etmiyeceği) yazılı olduğundan: 

A) Birinci mukavele ile yaptırdması düşünülen feribot inşaatı mey anında departmanı alâkadar 
eden yalnız 300 000 liralık kadar bir demir malzemesi bulunduğuna göre 2 milyon iki yüz bin lira ka
dar tahmin edilen mütebaki asd inşaat ve masarifi umumiyesine mukabil yukarıda yazılı 300 000 
liranın sülüsü olarak ancak 100 000 lira kadar garanti temin olunabileceği anlaşılmakta ve bunun ise 



maksadı temin etmiyeceği aşikâr bulunmaktadır. 
B) inşaatın hitamından sonra getirilmesi icab eden ve binaenaleyh ayrı bir mukavele ile .sipariş 

edilmesi muvafık görülen ve bedelleri yekûnu 1,5 milyon türk lirası tahmin edilen iki feribotun da; 
feribot servisinin inşaatile birlikte yalnız bir mukaveleye raptedilmesi halinde dahi yekûnu 4 000 000 
lira tutacak olan bu mukavelenamenin departmanı alâkadar edecek kısmı balâda maruz 300 000 lira
lık demir malzeme ile 1,5 milyon liralık iki vapurun bedelleri yekûnu olan 1 800 000 liradan ibaret ola
cağı cihetle bunlara mfukabil ancak sülüsünü teşkil eden 600 000 liralık bir garanti elde edilebilecek
tir ki bu m ikdar para dahi feribot servisinin inşaat, istimlâk ve masarifi umumiyesi için lâzım olan 
mebaliğin çok dununda kalmaktadır. Bu hal karşısında feribot inşaatı ve; edevatı muharrike ve mü-
teharike mubayaasına tahsis edilen 1,5 milyon sterlin mukabili paranın heyeti um ilmiyesinin bir kıs
mile Ingiltereden iki tane feribot ile feribot servisi inşaatına dahil demir malzemenin mubayaa 
edilmesi ve mütebaki kısmile de yine Ingiltereden muharrik ve müteharrik edevat satın alınması ve 
feribot servisinin inşaat kısmile istimlâk ve masarifi umumiyesi için lâzım olan 2 milyon 500 bin lira
sının 3628 numaralı kanunun beşinci maddesile çıkarılacak bonolar hasılından temini düşünülmüş 
ve o yolda kanun projesi tanzim edilmiş ve Ingiltereden mubayaa olunacak feribotlarla bu servise aid 
malzemenin gümrük resminden muafiyeti lüzumlu görülmüş ve esasen buharlı gemiler lehine mevcud 
olan hükümlerin, müddetle, mukayyed olmaksızın bu vesait hakkında da tatbik edilmesi için mezkûr 
kanun projesine ayrıca bir madde ilâvesi zarurî görülmüştür, 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 24 -VI -1939 
Esas No. 1/188 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları muharrik ve mütehar
rik edevat mubayaası için gelecek senelere ge
çici taahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sir
keci arasında feribot tesis ve işletilmesi hak
kında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İc
ra Vekilleri Heyetinin 22 haziran 1939 tarih 
ve 6/3311 sayılı tezkeresile encümenimize ha
vale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı muci
be mazbatası Münakalât vekili Ali Çetinkaya 
hazır olduğu halde tedkik ve müzakere edildi: 

Rumeli ve Anadoluda işleyen demiryolların
dan birinden diğerine geçecek yolcu ve eşyanın 
teahhüre uğramadan ve aktarma edilmeden ..ge
çirilmesinde, kendi memleketimizin işleri nok-
tai nazarından, haiz olduğu ehemmiyet, Ru
meli cihetindeki hatların aa ahiren satın alm-
masilo daha ziyade artmış bulunmakta idi. 

Muahharan Bağdad hattının ikmali Avrupa 
katarlarının Anadoluya ve Anadoludan gelecek 
katarların Rumeliye aktarmasız geçirilmesi lü
zumunu bir kat daha arttırmış ve Avrupaya 

yaş sebze ve meyve nakli gibi ticari esbab ve 
dünya >ıakliyatının süratlenmesi ve bilhassa 
tayyare seferlerinin ve otomobil ve otobüslerin 
rekabeti bu irtibatı katği ve mübrem bri zaru
ret haline koymuştur. İşte bu esbaba binaen 
tanzim edilmiş olan kanun lâyihası isminin de 
ifadesi veçhile Devlet demiryollarına mevadtlı 
muharrike ve müteharrike ve feribot ve buna 
muktazi malzeme al ât ve edevat mubayaasile 
feribotların Sirkeci ve Haydar paşaya emniyetle 
yanaşması ve bu iskelelerde her mevsimde ve 
her havada barınabilm esine- muktazi dalgakı
ran ve rıhtım gibi inşaat yapılması hususları
nı ihtiva etmektedir. 

Devlet demiryollarına muktazi mevaddı mu
harrike ve müteharrike ve feribot mubayaasına 
ve malzeme alât ve edevatının alınmasına muk
tazi mebaliğ Ingiltereden temin olunan kredi
den sarfolunaeaktır. Ancak feribotlar için mem
leketimizde yapılacak inşaat için iktiza eden 
paranın tedariki kalıyor ki bu da çıkarılacak 
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iki buçuk milyonluk bonolar hasılatile karşılan
maktadır. Bonolar Devlet demiryolları işletme
si varidatından ayrılacak mebaliğ ile tesviye 
olunacaktır. 

3339 numaralı kanunun 1340 malî yılı so
nuna kadar gelecek vapurların gümrükten is
tisnasını âmir olup feribotların ise bu zamana 
kadar gelmesi mümkün olamıyacağı cihetle fe
ribotlarla malzemelerinin gümrükten istisnası 
için altıncı maddenin konulmuş olması muva
fık bulunmuştur. 

Kanun lâyihası aynen kabul olunarak hava-

leşi veçhile Bütçe encümenine 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 
Nafia En. Rs. M. M. 

Erzincan Eskişehir 
A. Samih îlter 

Afyon K. Ankara 
M. Gönenç A. Baijhn 

Elâzığ Eskişehir 
F. Z. Çiyütepe 0. Işın 

Kütahya Malatya 
S. Ertem M. Ş. Özpazarbaşı 

Tokad Urfa 
A, Naci D emir el Ş, TJluğ 

verilmek üzere 

Kâtib 
Manisa 
Osman 
Çoruh 

A. Rıza E rem 
İsparta 

H. özdamar 
Niğde 

H. Mengi 
Yozgad 

V. îzbudak 

Bütçe enGümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 78 
Ems No. 1/188 

3 -VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları muharrik ve müteharrik 
edevatı mubayaası için gelecek senelere geçişi ta
ahhüde giriişlmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci ara
sında feribot tesis ve işletilmesi hakkında olub 
Başvekâletin 22 - VI - 1939 tarih ve 6/3311 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Nafia encümeni mazbatasile birlikte Encü
menimize havale edilmiş olmakla Münakalât ve
kâleti müsteşarı ve Maliye vekâleti namına mez
kûr vekâlet müsteşarı hazır oldukları halde okun
du ve konuşuldu : 

Lâyiha; memleketin Anadolu ve Rumeli kıta
larını ve ayni zamanda Asya ve Avrupayı bir
leştiren boğazdan yapılacak her türlü münakalâtı 
teshil ve bu meyanda memleketimizden geçmek
te olan Semplon ekspresinin inkıtasız bir surette 
devammı temin etmek üzere Haydarpaşa ile Sir
keci arasında feribot işletilmesi ve buna muktazi 
tesisat vücude getirilmesi ve Devlet demiryolları 
için ilâveten mubayaası icab eden muharrik ve 
müteharrik alât ve edevatın temini için gelecek 
yıllara geçici taahhüdlere girişilmesi ve bu ta-
ahhüdler karşılığının da kısmen 3525 sayılı ka
nunla tasdik edilen anlaşma ile elde edilecek pa
ralardan ve kısmen de 3628 sayılı kanunun 5 nci 
maddesi mucibince çıkarılacak bonolar hasılı ile 

karşılanmasını istihdaf eylemektedir. Feribot 
ihtiyacı bilhassa Demiryolları inşa ve işletmesine 
başlandığı tarihten itibaren memleketin ihmal 
edilemeyecek işleri arasında bulunmak ve ehem
miyeti günden güne artmış ve memlekete temin 
edeceği iktisadî menafii yanında amortisman ve 
işletme masraflarını karşılayacak varidat temini 
de mümkün bulunmuş olduğundan Devlet demir
yolları idaresince işletilecek olan bu vesait be
delinin önümüzdeki on yıl içinde Devlet demiryol
ları bütçesinden tesviyesi mümkün görülmüş ve 
lâyihanm bu işe aid kısmı bu esas dairesinde ha
zırlanmıştır. 

Devlet demiryollarına muktazi muharrik ve 
müteharrik alât ve edevata gelince : Devlet de
miryolları idaresi, hattın uzaması ve işlerinin art
ması nisbetinde gerek şirketlerden alınan ve gerek 
Devletçe inaş ve işletmeğe devredilen hatların 
noksanlarını ve diğer icab eden tesisatmı ikmal 
etmek de ve bunlarla lüzumu olan muharrik ve 
müteharrik alât ve edevatını adi bütçesine konu
lan ve fevkalâde kanunlarla verilen tahsisatlarla 
Devlet demiryolları varidatından karşılayabil
mekte ise de Karabük demir fabrikalarının faa
liyete geçmesi ve bunun için muktazi demir cev
herinin Divrikten celbedilmekte bulunması de-
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miryollan işletmesinde yeni ve fevkalâ
de bir hizmet ihdas eylemiş ve fabrika
nın inkıtasız ve arızasız çalışabilmesi için baş
kaca ve derhal muharrik ve müteharrik alât 
ve edevat mubayaasını zarurî kılmış olduğundan 
ve bu paranın da yukarıda arzedilen sebeblere 
binaen Devlet demiryolları bütçesinden temini 
mümkün olamayacağından dolayı bu husus için 
sarfına ihtiyaç görülen ve 3525 sayılı kanunla 
açılan krediden temin edilebilecek olan 8 650 000 
liralık malzeme bedelinin ne suretle karşılanacağı 
üzerinde durulmuştur. 

Maliye vekâletince bu paranın umumî muva
zeneden kredi mukavelesindeki esaslar dairesinde 
Hazinece karşılanması mümkün olabileceği ifade 
edilmiş ve bu da muvafık görülmüş olduğundan 
lâyihanın buna aid olan maddeleri arzedilen esas
lar dahilinde yeniden yazılmış ve müteakib mad

deler de muvafık görülmüştür. 
Umumî Heyetin tasvibine 

Yüksek Reisliğe 

Reis 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kâtib 

istanbul 
F. öymen 
Grümüşane 

D. Sakarya 
Kırklareli 

Ş. ödül 
Mardin 

R. Erten 
Maraş 

M. Bozdoğan 

sunuldu. 

Reis V. 
Keyseri 

F. Baysal 
' 

Çanakkale 
R. Bulayırh 

istanbul 

konulmak üzere 

M. M. 
Trabzon 

Sırrı Day 

Elâzığ 
M. F. AltoAj 
Kastamonu 

G. Bahtiyar Göker T. Coşkun 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 

Malatya 
M. Öker 

Ordu 
H. Yalman 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik 
edevat mubayaası için gelecek senelere geçici ta
ahhüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci ara

sında feribot tesisi ve işletilmesi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3525 sayılı kanunla tasdik edi
len anlaşma ile temin ediecek krediden feribot 
inşaatı ile muharrik ve müteharrik edevat mu
bayaasına tahsis edilen mikdar ile 2 nci madde 
mucibince temin olunacak meblâğ mecmuunu 
geçmemek üzere, Devlet demiryollarına muktazi 
muharrik ve müteharrik alât, edevat ve Hay
darpaşa - Sirkeci arasmda işletilecek feribot
larla bunlara aid teçhizat ve her türlü malzeme 
satm alınması, feribot yanaşma yatakları, dal
gakıran, mebani ve sair tesisat, inşaat, ameli
yat, istimlâk ve bunlara müteferri sair levazım 
ve hizmetler için gelecek yıllara geçici taahhüd-
lere girişmiye Münakalât vekili mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince gi
rişilecek taahhüdatm 2 500 000 lirası 3628 nu
maralı kanunun beşinci maddesi mucibince çı-
karüacak bonolar hasdmdan temin olunur. 

Bu para Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğü bütçelerinde açdacak hususî bir 
fasla irad ve tahsisat olarak kayid ve sarfolu-
nur. Senesi içinde sarfedilmiyen mebaliğ müte-
akib senelere devir ve aynı işe sarfolunur. 

MADDE S — 2 nci madde mucibince çıkarı
lacak bonolardan her sene itfa edilecek mikdar 
ile faizleri Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğü bütçelerine konulacak tahsisattan 
ödenir. I 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE&İŞTİRÎŞİ 
Devlet demiryollarına muharrik ve müteharrik 
edevat mubayaası için gelecek yıllara geçici taah
hüde girişilmesi ve Haydarpaşa - Sirkeci arasın
da Feribot tesisi ve işletilmesi hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Haydarpaşa ile Sirkeci arasm

da işletilecek feribotlarla bunlara aid teçhizat 
ve her türlü malzeme satm alınması, feribot ya-
naşma yatakları, dalgakıran, mebani ve sair 
tesisat, inşaat, ameliyat, istimlâk ve bunlara mü
teferri sair levazım ve hizmetler için 4 300 000 
liraya kadar gelecek yıllara geçici taahhüdlere 
girişmeğe Münakalât vekili mezundur. 

Bu taahhüdatm 1 800 000 lirası 3525 sayılı 
kanunla tasdik edilen Anlaşma mucibince açılan 
krediden, 2 500 000 lirası da 3628 saydı kanu
nun beşinci maddesi mucibince çıkarılacak bono
lar hâsılından temin olunur. 

Bu paralar Devlet demiryolları ve li
manlar işletme umum müdürlüğü bütçele
rinde açdacak hususî bir fasla irad ve 
tahsisat olarak kayid ve sarfolunur. Senesi 
içinde sarfedilmeyen mebaliğ ayni işe sar-
fedilmek üzere müteakib senelere devredilir. 
Bu suretle sarf edilecek mebaliğ 1939 senesinden 
itibaren on sene içinde itfası şartile senelik itfa 
mikdarları ve faizleri Devlet demiryolları büt
çelerine konacak tahsisattan ödenir. 

MADDE 2 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne muktazi muhar
rik ve müteharrik alât ve edevat mubayaası 
için 8 650 000 liraya kadar gelecek yıllara ge
çici taahhüdlere girişmeğe Münakalât vekili me
zundur. 

Bu taahhüdatm karşılığı 3525 saydı kanunla 
tasdik edilen anlaşma mucibince . açdan kredi
den temin olunur, ve bu paralar Devlet demir
yolları bütçelerinde açdacak hususî fasıllara irad 
ve tahsisat kaydolunur. 

Bu suretle sarf edilecek mebaliğ 1939 senesin
den itibaren on sene içinde itfası şartile senelik 
itfa mikdarları ve faizleri umumî muvazeneye 
konacak tahsisattan ödenir. 
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MADDE 4 — Feribotların idare ve işletmesi 

Devlet demiryolları işletme umum müdürlüğün
ce ifa olunur. 

MADDE 5 — Feribotlarla yapılacak her ne
vi yolcu eşya ve hayvan nakliyatma aid tarife
ler Devlet demiryolları işletme umum müdür
lüğünce tanzim ve münakalât vekâletince tas
dik edilerek meriyet mevkiine girer. 

MADDE 6 — 3339 numaralı kanun ile ha
riçten satm alınan buharlı ve motorlu gemilerle 
bunların levazımına aid omak üzere kabul 
edilmiş olan muafiyetler birinci maddede yazılı 
feribotlarla bunlara aid malzeme hakkmda da 
bir defaya mahsus olmak üzere müddetle mu-
kayyed olmaksızın tatbik olunur. 

MADDE 7 — Birinci madde ile işletiecek 
mahalli tayin olunan feribotların fevkalâde hal
lerde boğazlar arasındaki sahada lüzum görü
lecek nakliyatta kullanılmasına îcra Vekilleri 
Heyeti kararile müsaade olunabilir. 

MADDE 8 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 9 — Bu kanunun icrasına Maliye 
ve Münakalât vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrah 

Mİ V. 
Yücel A. 

S. î. M. V. G. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

15 - VI - 1939 
Ad. V. M. M. V. 

N. Tınaz 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. AğraU 
Na. V. îk. V. 

F. Cebesoy II. Çakır 
I. V. ve Ad. V. V. Zr. V. 
R. Karadeniz M. Erkmen 

Ti. V. 
A. Çetinkaya C. Ergin 

MADDE 3 — Dördüncü madde aynen 

MADDE 4 — Beşinci madde aynen 

MADDE 5 — Altıncı madde aynen 

MADDE 6 — Yedinci madde aynen 

MADDE 7 —Sekizinci madde ayen 

MADDE 8 — Dokuzuncu madde aynen 
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S. Sayısı: 164 
Tiyatro ve sinamalarla konserlerden Devlet ve belediye
lerce alınmakta olan damga, Tayyare ve Belediye resimle-
rile Darülaceze hissesinin mikdanna ve sureti istifasına 

dair kanun lâyihası ve Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/172) 

T. C. 
Başvekalet 

Kararlar Dairesi 12 - VI -1939 
müdürlüğü 

Sayı: 6/3085 ] 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve 
belediye resimlerile Darülaceze hisselerinin mikdanna ve sureti istifasına dair Maliye vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 9 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanım lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

Halkın bediî ihtiyaçlarını tatmin hususundaki rolleri mühim olan tiyatro ve sinemaların azamî 
derecede ucuzlatılarak, mümkün olduğu kadar çok vatandaşın buralardan istifadesini temin etmek 
ve resmin tahsilatını ve murakabesini kolaylaştırmak maksadile bu mahallerin duhuliye biletleri 
üzerinden Devlet ve belediyelerce alman damga, tayyare ve belediye resimlerile Darülaceze hissesi
nin birleştirilmesi ve nisbetinin % lû a indirilmesi hakkında geçen devrede takdim kılınan lâyiha 
Yüksek Meclisçe tasvib ve kabul buyurulmuş ve elyevm 3539 numaralı kanun halinde tatbik edil
mekte bulunmuştur. 

Bu kanunun kabulüne saik olan sebebler aynen konserlerin biletlerinden alınan resimler hakkın
da da varid olup bu müesseseler dahi halkın bediî ihtiyaçlarını tatmin eyledikleri halde bunların 
duhuliye biletleri tenzilâttan istifade etmemektedir. Binaenaleyh içtimaî terbiye ve kültür sahasın
daki rolü tiyatro ve sinemalardan daha az mühim olmıyan bu konserlere aid duhuliye biletlerin
den alınan resimlerin de mezkûr tenzliâttan istifade ettirilmesi ve geçen devrede kabul buyurulmuş 
olan kanunun tatbikatında görülen bazı müşküllerin giderilmesi maksadile, bu hususta yeni bir ka
nun lâyihası hazırlanarak takdim olunmuştur. 

Lâyihada 3539 numaralı kanunun esasları aynen muhafaza edilmiş ve yalnız konserlerde lâyi
haya dercolunmuştur. 

Bunlar haricinde yapdan değişiklikler şunlardır: 
1 — Orduevlerinde bulunan sinemalardan resim alınıb alınmayacağı meri kanunda sakit bulun

maktadır. Orduevleri, ordu dahilî hizmet talimatnamesine göre kurulmuş olub buradan, resim alın
ması muvafık görülmemekle beraber bunların mutlak şekilde muafiyete mazhar kılınması, mümasil 
teşebbüslerin vaziyetini müşkülleştireceğinden buralarda subaylar ve askerî memurlarla aileleri ef
radına gösterilecek filimlerin resimden muaf tutulması ve buna mukabil bu sinemalara hariçten üç-



retle sivillerin kabulü menolunması zarurî görülmüş ve kanunun 2 nci maddesine bu yolda hüküm ko
nulmuştur. 

Bundan başka mekteblerde ve halkevlerinde, umumî menf aatlara hadim cemiyetler ve spor kulüp
leri tarafından halka tamamen parasız olarak verilecek konser ve temsillerle gösterilecek sinemaların 
da resimden muaf tutulması muvafık olacağı mütalea edilerek ikinci maddeye bu maksadı temin ede
cek bir fıkra da ilâve edilmiştir. 

2 — 3539 numaralı kanunda, kanun hükmüne riayetsizlik edenler hakkında damga kanununa ya
pılan atıf kaldırılarak, tatbik olunacak müeyyideler ayni esaslar dahilinde kalmak üzere kanunun 
metnine alınmış ve bilet kullandığı halde üzerine pul yapıştırmayan veya soğuk damga vurdurma
yan veyahud pulları iptal etmeyen müesseseler hakkında 3539 numaralı kanun sakit bulunduğundan, 
ıou hallerde tatbik olunacak müeyyidelerde lâyihada tasrih edilmiştir. 

3 — 3539 numaralı kanunla, halkın tiyatro ve sinemalara ucuz olarak girebilmesini temin gayesi 
gözetilmiş ve bu maksadın husulü için Devlet ve belediyeler varidatının bir kısmından vaz geçil
miştir. Bu yüzden sinemalara rağbet ehemmiyetli mikdarda artarak, sinemalar dahi bundan istifa
de temin eyledikleri cihetle, kendilerinin de bu tenzilâta iştirak ederek duhuliye ücretlerini in
dirmeleri lâzımgelirken ve kanunun beşinci maddesile duhuliye ücretlerinin tayini salâhiyetinin be-
ediyelere verilmesi de bu gayeye matuf olduğu halde sinemaların bilet bedellerinde yapılan tenzilât 

jiemen hemen, resim tenzilâtına münhasır kalmış ve hatta, kanunun meriyetinden evvel mevcud üc
retlerin de fevkinde ücret tayin eden belediyelere tesadüf olunmuştur. 

Maliye ve Dahiliye vekâletlerince yaptırılacak tedkikat neticesinde, tayin olunan ücretlerde ,re-
im tenzilâtı haricinde duhuliye bedellerinde bir tenzilât kabul edilmemiş veya kâfi tenzilât yapıl
mamış olduğu tahakkuk edecek olan mahaller belediyelerine icab eden tebligatın yapılmasını ve bele
diyelerce bu tebligata ittiba edilmesini temin maksadile lâyihanın 6 nci maddesine hüküm konul
muştur. 

4 — Karabük gibi iktisadî faaliyeti artmış olan ve fakat «belediye teşkilâtı bulunmayan bazı ma-
ıallerde açılan sinemaların duhuliye ücretlerinin hangi merci tarafından tayin olunacağı ve bu sine
malardan tahsil olunan resimlerden belediye ve darülaceze hisselerinin nereye verileceği hakkın
da 3539 numaralı kanunda hüküm bulunmadığı cihetle lâyihaya bu yüzden hâsıl olan tereddüdü izale 
îdecek hüküm konulmuştur. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 19 - VI - 1939 

Esas No. 1/172 
Karar No. 18 

Yüksek Reisliğe 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet 
ve belediyelerce alınmakta olan damga ve tay
yare ve belediye resimlerile Darülaceze hisseleri
nin mikdarına ve sureti istifasına dair Maliye ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
füksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
mın gönderildiğini muhtevi olan 12 haziran 1939 

tarihli ve 3085 numaralı Başveâlet tezeresi Encü
menimize tevdi kılındığından Dahiliye vekili ve 
Varidat umum müdürü hazır olduğu halde okun

du ve müzakere olundu: 
Lâyihanın halen meriyette bulunan 3539 nu

maralı kanun hükümlerinin tatbikında tesadüf 
edilen bazı müşkül noktaları sadeleştirmekten 
konserler ile ve Halkevleri, spor kulübleri, mek-
tebler, bayır cemiyetleri ordu evlerinde tesis edi
len sinemaları da kanunun şümul çerçevesi içine 
almaktan ibaret bir değişiklik yapmakta olduğu 
anlaşıldı ve lâyiha esas itibarile muvafık görüldü: 

Lâyihanın 6 nci maddesinde, köylerde açılacak 
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sinemalar için de hüküm konulmuş ise de; sine
maların köylere kadar götürülmesinde ve göste-
rilmesindeki külfet vemasraflara tekabül edebile
cek bir kârın köylülerden temin edilebilmesi ihti

mali olmadığı düşünülerek ve köylerin dahi si
nemalardan istifadelerine imkân vermenin, içtimaî 
bakımdan memleket için faydalı olacağı mülâ
haza edilerek köylerde sinema ücretlerinin bütün 
resimlerden muaf tutulması kararlaştırıldı ve bu 
madde ile diğer maddelerdeki hükümler o yolda 
tadil edildi. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
kılmmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılınır. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
Dahiliye E. Reisi R. V. M. M. 

C. Vybadın A. Tüzün E. Ergin 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet 
ve belediyelerce alınmakta olan damga, tayya
re ve belediye resimlerile Darülaceze hisseleri
nin mikdarma ve sureti istifasına dair Maliye 
vekilliğince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetinin 
9 -VI -1939 tarih ve Başvekilliğin 6/3885 sayılı 
ve 12 haziran 1939 tarihli tezkeresile Yüksek 
Meclise arzedilen kanun lâyihası ve bu hususta
ki Dahiliye encümeni mazbatası encümenimiz
de Dahiliye ve Maliye vekilleri hazır oldukları 
halde konuşuldu: 

Encümenimiz bu mevzua dair verilen izahatı 
dinledikten, sonra sinemaları ucuzlatmak sure-
tile halkın gerek eğlenme ihtiyacını, gerek as
rın yeni telkin vasıtalarından biri olan sinema-

Kâtib 
Yozgad 

Z. Arant 
Edirne Erzurum Erzurum" 

O. Şahinbaş N. Elgün Z. Soydemir 
Giresun Kars Kars 

M. Akkaya E. Özoğuz Z. Orhun 
Kayseri Malatya Sivas 

A. H. Kalaç E. Barkan M. Ş. Bleda 
Zonguldak Zonguldak 

1. E. Bozkurt R. Vardar 
Bursa 

Lâyihanın 6 ncı maddesinde bu resimden 
sonra ve cezalar kay dinin ilâvesi taraf

tarıyım 
F. Güleç 

nın yurdumuzda yayılmasını temine matuf ko
laylıkları göstermekte isabet olunduğunu nazarı 
itibare alarak kanun lâyihasını Dahiliye encü
meninin tadili veçhile kabule lâyık bulmuştur. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye Eh. Rs. Bu M. M. Kâtib 

Ağrı Rize Rize 
İhsan Tav K. Kamu K. Kamu 
Afyon K. Bursa Diyarbakır 

Haydar Çer çel Dr. G. Kahraman Zülfü Tiğrel 
îzmir Kayseri Kırklareli 

Kâmil Dursun Ömer II. Kuleli 
Kırşehir Malatya Zonguldak 

/ . Özkan M. Nadim Zabcı Y. Ziya özençi 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M, 
Maliye encümeni 1 - VII -1939 

Esas No. 1/172 
Karar No. 32 

Yüksek Reisliğe 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No, 80 
Esas No. 1/172 

3 - VI1 • 1939 

Yüksek Reisliğe 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerden alınmak
ta olan damga, tayyare ve belediye resimlerile da
rülaceze hissesinin mikdarına ve sureti istifasına 
dair olarak hazırlanıb Başvekâletin 12-VI-1&SJ 
tarih ve.6/3085 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Dahiliye ve 
Maliye encümenleri mazfoatalarile birlikte Encü
menimize tevdi olunmakla Maliye vekili hazır ol
duğu halde .tedkik ve müzakere olundu: 

Tiyatro ve sinemalardan alınmakta olan ve ba
zı yerlerde bilet bedelinin % 28 ine kadar yükse
len damga, tayyare ve belediye resimlerile da
rülaceze hisselerinin birleştirilerek mikdarının 
% 10 a tenzili ve bir elden tahsili suretile hem 
halkın bu mahallere rağbetini tezyid hem de tah
silde kolaylık temin etmek maksadile tedvin edil
miş olan 3539 sayılı ve 29 - VI - 1939 tarihli ka
nun hükümlerinin konserlere de teşmili ve tatbi
katta görülen bazı müşküllerin giderilmesi mak
sadile hazırlanmış olan lâyiha esas itibarile Encü-
menimizee de muvafık görülmüş -ve maddelere ge
çilmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde, lâyiha hükümleri
nin, 3539 sayılı kanundan aynen alınmış ve bu 
maddelere tiyatro ve sinemalardan başka konser
lerin de ilâvesinden ibaret bulunmuş olduğu ve 
yalnız orduevlerindeki sinemalarla hayır cemiyet
leri, spor kulüpleri, mektebler ve halkevleri ta
rafından halka parasız olarak verilen konser ve 
temsillerin ve gösterilen filimlerin resimden 
muaf tutulması hakkında yeni bir hüküm ilâve 
edilmiş ve kanuna riayet etmeyenler hakkında 
tatbiki lâzımgelip 3539 sayılı kanunda damga 
resmi kanununa atfedilmiş olan müeyyidelerin 
mezkûr kanundan aynen iktibas edilmek sure
tile lâyiha metnine dercedilmiş bulunduğu ve 
tiyatro ve sinemalardan alınacak duhuliye ücret
lerinin tayininde hadis olacak ihtilâfların icra 
Vekilleri Heyetince hallolunacağına dair olan 
hüküm yerine, bu işin Dahiliye vekâletine ve
rilmesini mutazammın bir hüküm konulduğu 
anlaşılmıştır, 

Yapılan müzakere neticesinde ordu evlerin
de münhasıran subaylarla askerî memur^ıra ve 
aileleri efradına gösterilen s inemalar ın resim 
alınmaması bu evlerin ordu dahilî hizmet tali

matnamesine göre kurulmuş ve ordu mensubla-
rınıh kültürel ihtiyaçlar,*»! temine hadim bir 
müessese olması dokyısile encümenimizce de 
muvafık buTtmmuş ve ancak bu mahallere ha
riçten para ile sivillerin alınması, serbest sa
hadaki teşebbüslerin vaziyetlerini müşkülleşti-
receği tabiî bulunduğundan, ordu evleri sinema
larına hariçten para ile sivillerin alınmaması 
hakkındaki hüküm de yerinde görülmüştür. 

Hayır cemiyetleri, spor kulüpleri, mekteb
ler ve halkevleri tarafından tamamen parasız; 
olarak halka verilecek konser ve temsillerin ve 
gösterilecek filimlerin içtimaî bir hizmet olmak 
itibarile resme tâbi olmaması muvafık görülmüş
tür. 

Kanun hükmüne riayet etmeyenler hakkın
da tatbik olunacak müeyyidelerin başka kanun 
larda aranmasına alâkadarları mecbur edecek 
atıflar yerine bu müeyyidelerin kanun metnine: 
derci faydalı görülmüş ve sinema, tiyatro ve 
konserlerden alınacak duhuliye ücretleri üze
rinde hadis olacak niza ve ihtilâfların icra Ve
killeri Heyetine kadar çıkarılmasına mahal bu
lunmadığından, belediyelere aid bir vazife olan 
ve o itibarla da Maliye ve Dahiliye vekâletle
rinin murakabesine tâbi bulunan bu işin mez
kûr vekaletlerce hal ve intaç edilmesi için ica
bına daha uygun olacağı düşünülmüştür. Ayni 
zamanda cibayet edeceği rüsum; hasılatla mü-
tenasib olmak ve bu mevzuda hesab tedkikatına 
ehliyetli bir vekâlet te bulunmak itibarile Ma
liye vekâletinin bu tedkikatta alâkadar edilmesi 
yerinde görülmüştür. 

Köylerde gösterilen sinema, tiyatro ve veri
len konserlerden de resim alınmaması hakkın
da Dahiliye encümenince 6 ncı maddede yapı
lan değişiklik mezkûr eneümen mazbatasındaki 
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mucib sebeblere göre encümenimizee de yerin
de görülmüştür. Bu sebeblerle Dahiliye encü
menince tadilen hazırlana lâyiha encümenimiz
ee aynen kabul edilmiştir. 

Umumî heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı Day 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Kırklareli 

Ş. Ödül 
Muş 

Ş, Ataman 
Malatya 
M. öker 

Çanakkale 
R. Bulayırlı 

Konya 
A. Rıza Türel 

Seyhan 
İV. Eldeniz 

Kastamonu 
T. Coşkan 
Mardin 

R. Erten 
Yozgad 

A. Sungur 
Maraş 

M. Bozdoğan 

HÜKÜMETIN TEKLIF! 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve 
belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve 
belediye resimlerile Darülaceze hissesinin mik-
ddrrına ve sureti istifasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Tiyatro ve sinemalarla konser
lerin bilet bedelleri üzerinden damga, tayyare 
ve belediye resimlerile Darülaceze hissesi ola
rak bir kuruştan aşağı olmamak üzere yüzde 
on resim alınır. Resmin hesabında yirmi para
dan aşağı kesirler yirmi paraya iblâğ olunur. 

Bilet bedelinden maksad, bu vergi haricinde 
duhuliye ücreti olarak bu mahalleri işletenler 
tarafından alman paranm tamamıdır. 

MADDE 2 — Orduevlerinde münhasıran 
subaylar ve askerî memurlarla aileleri efradma 
gösterilen sinemalardan resim aimmaz. 

Bu sinemalara hariçten ücretle sivillerin ka
bulü memnudur. 

Hayır cemiyetlerile spor klübleri, mektebler 
ve halk evleri tarafından tamamen parasız ola
rak halka verilen konser ve temsiller ve gös
terilen filimler resme tâbi değidir. 

MADDE 3 — Bu resim biletler üzerine, Ma
liye vekâletince bastırılacak hususî pullarm 
yapıştırılması suretile istifa olunur. Pullar 
damga resmi kanunu hükmü dairesinde iptal 
edilir. Maliye vekâletince tayin olunacak yerler
de resmîn biletlere matbu damga vazı suretile 
istifası mecburidir. Resmin tahsil ve kontrolü 
Maliye^memurları tarafmdan icra edilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun birinci maddesin
de yazılı yerlerde bilet kullânılmwf ve biletler 
üzerinde bedelinin gösterilmesi mecburidir. 

DAHİLİYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Tiyatro ve sinemalarla konserlerden Devlet ve 
belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve 
belediye resimlerile Darülaceze hissesinin, mik-
darma ve sureti istifasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

üçüncü maddesi 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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İnzibat ve kontrol için alâkadar makamlar

ca memur edilenler hariç olmak üzere birinci 
maddede yazılı yerlere bedava olarak veya ten
zilâtlı ücretle girenler, oturdukları mevkiin bi
let bedeline göre alınması lâzrmgelen vergi mik
tarında pulu veya matbu damgayı havi bilet ve
rilmesi mecburidir. 

Birinci maddede yazdı yerlerde : 
1) Bilet kullanılmaması veya bilet kullanıl

dığı halde üzerine üçüncü maddede yazılı pul
ların yapıştırılmaması veya matbu damga vur-
durulmaması halinde bu mahalleri işletenlerden 
her oyun veya konser devresi için bu mahalle
rin alabileceği müşteri sayısı kadar yerine her 
biri iki lira hesabile resim ve bunun beş misli 
ceza almrr. 

2) Duhuliye ücreti almdığı halde bilet ve
rilmemesi veya satılan biletlerin müşteriden alı
narak yeniden satışa çıkarılması hallerinde ve
rilmeyen veya mükerrer satılan her bilet için ta
hakkuk ettirilecek resim ve alman ücretten ek
sik bedelle bilet verilmesi halinde, alman ücrete 
göre noksan ifa olunan resim, bilet basma beş li
radan aşağı olmamak üzere beş kat cezasile bir
likte tahsil olunur. 

3) Biletlere duhuliye ücretine nazaran ya
pıştırılması lâzrmgelen puldan noksan pul yapış
tırılmış olduğu takdirde, noksana aid resim, 25 
kuruştan aşağı olmamak üzere beş misli cezasile 
birlikte tahsil olunur. 

4) Biletlere yapıştırılan pullarm iptal mua
melesi kanuna muhalif bulunduğu takdirde bir 
kat resim mikdarmda ceza almrr. 

MADDE 5 — Bu kanun mucibince alınacak 
resim bilet bedeline dahil edilemez ve biletler 
üzerinde gösterilemez. Buna riayet edilmemesi 
veya birinci maddede yazılı yerlere bedava ve-
yahud tenzilâtlı ücretle girenlere oturdukları 
mevkie göre pul veya matbu damgayı havi bilet 
verilmemesi halinde 6 ncı maddede yazılı ceza -
lar tatbik olunur. 

MADDE 6 — Tiyatro, sinema, konserlerden 
mevki itibarile almacak duhuliye ücreti beledi
yelerce tayin olunur. Bu müesseseler köyler
de ise duhuliye ücreti köyün bağlı bulunduğu 
vilâyet veya kaza belediyesince tayin edilir. Ma
liye veya Dahiliye vekâletlerince yaptırılacak 
tedkikat neticesinde, bu ücretlerin yüksek tayin 
edildiği anlaşılırsa ücretlerin münasib hadde 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Tiyatro, sinema, konserlerden 
mevki itibarile almacak duhuliye ücreti belediye 
daimî encümenlerince tayin olunur. Köylerde si
nema ücretleri bütün resimlerden muaftrr. Maliye 
veya Dahiliye vekâletlerince yaptırılacak ted
kikat neticesinde, bu ücretlerin yüksek tayin 
edildiği anlaşılırsa ücretlerin münasib hadde in
dirilmesi Dahiliye vekâletince belediyelere tebliğ 
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indirilmesi Dahiliye vekâletince belediyelere teb
liğ olunur. Tedkikin istinad ettiği hesab un. 
surlarına belediyelerin itirazı bulunduğu takdir
de ikinci bir tedkik icrası için müracaatte bu
lunabilirler. Bu ikinci tedkik neticesine göre 
bulunacak mikdarlara belediyelerce ittiba mec
buridir. 

Belediyece tayin olunan bedel fevkinde du
huliye ücreti alanlardan birinci defası için 100 
lira ceza alınır. Tekerrüründe bu ceza beş mis
le çıkarılır. 

MADDE 7 — Bu resim tahsilatından : 
% 20 si damga resmi, 
% 30 zu tayyare resmi, 
% 20 si belediye hissesi 
% 30 zu darülaceze hissesi 
Olarak tefrik ve damga ve tayyare resimleri 

aid olduğu fasla irad kaydolunur. Darülaceze 
bulunan yerlerde darülâzece hissesi bu mües
seseye ve belediye hissesi de belediyelere, tah
sil edildiği ayı takib eden aym on beşinci günü 
akşamına kadar tediye edilir. Darülâzece bu
lunmayan yerlerde belde halkından fakir ve yar
dıma muhtaç olanlara yapılacak yardımlara 
sarfedilmek üzere darülaceze hissesi dahi bele
diyelere verilir. Köylerde bulunan müesseseler
den tahsil olunacak resimlere aid belediye ve 
darülaceze hisseleri köy sandıklarına verilir. 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden dolayı be
lediye, darülaceze ve köylerden hiç bir masraf 
alınmaz. 

MADDE 8 — Bu kanun mucibince almacak 
cezaların takib ve tahsilinde damga resmi kanu
nunun 11 ve 12 nci fasıllarında yazılı hüküm
ler tatbik olunur. 

MADDE 9 — Türkiyeye hariçten idhal edi
lecek olan filimlerin gümrük resminde, icabın
da tadilât yapmağa İcra Vekilleri Heyeti sala
hiyetlidir. Yapılan tadilât bir ay içinde Büyük 
^Millet Meclisinin tasdikine arzolunur. 

MADDE 10 — 1324 numaralı ve 23 - V -1928 
tarihli damga resmi ve 2459 numaralı ve 
28 - V - 1934 tarihli tayyare resmi kanunlarile 
423 numaralı ve 26 şubat 1340 tarihli belediye 
vergi ve resimleri kanununun ve 12 nisan 1332 
tarihli darülaceze nizamnamesinin bu kanuna 
uymayan hükümleri ve 3539 numaralı ve 
29 - VI - 1938 tarihli kanun kaldırılmıştır. 

olunur. Tedkikin istinad ettiği hesab unsurlarına 
belediyelerin itirazı bulunduğu takdirde ikinci 
bir tedkik icrası için müracaatta bulunabilirler. 
Bu ikinci tedkik neticesine göre bulunacak mik
darlara belediyelerce ittiba mecburidir. 

Belediyelerce tayin olunan bedel fevkinde 
duhuliye ücreti alanlardan birinci defası için 
100 lira ceza almır. Tekerüründe bu ceza beş 
misle çıkarılır. 

MADDE 7 — Bu resim tahsilâtmdan: 
% 20 si damga resmi, 
% 30 zu tayyare resmi, 
% 20 si belediye hissesi, 
% 30 zu Darülaceze hissesi. 
Olarak tefrik ve damga ve tayyare resimleri 

aid olduğu fasla irad kaydolunur. Darülaceze 
bulunan yerlerde Darülaceze hissesi bu müesse
seye ve belediye hissesi de belediyelere, tahsil 
edildiğ ayı takib eden aym on beşinci günü ak
şamına kadar tediye edilir. Drülâceze bulunma
yan yerlerde belde halkından fakir ve yardıma 
muhtaç olanlara yapılacak yardımlara sarfedil
mek üzere Darülaceze hissesi dahi belediyelere 
verilir. , 

Bu resmin tahsil ve kontrolünden dolayı be
lediye, Darülaceze ve köylerden hiç bir masraf 
almmaz. 

MADE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi ay
nen 

MADDE 9 — Hükümetin dokuzuncu maddesi 
aynen 

MADDE 10 — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen 
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MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 

muteberdir. 
MADDE 12 — Bu kanun hükümlerini icra

ya, îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
9 - VI - 1939 

Bş.V. 
Dr. R. Seydam 

Da.V. 
îstanbulda 

Mf. V. 
Yücel 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. ' 
A. F. Cebes&y 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Tİ.V. 
C. Ercin 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Mal. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. ' 

Muhlis Erkmen 

MADDE 11 — Hükümetin on birinci maddesi 
aynen 

MADDE 12 — Hükümetin on ikinci maddesi 
aynen 

\>m<* 
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S. Sayısı: 165 
İstanbul Üniversitesinin muvazenei umumiyeye alınmasına 
dair olan 2467 sayılı kanunun bazı maddelerinde tadilât 

yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/104) 

T. a 
Başvekâlet '29-IV-1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2188 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
istanbul Üniversitesinin Umumî muvazeneye alınmasına dair olan 2467 sayılı kanunda bazı ta

dilât yapılması hakkında Maarif vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - IV - 1939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası, esbabı mucibe ve Maliye vekilliğinin 
20 - IV - 1939 tarih ve 2307 sayılı tezkeresi sureti ile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

Üniversitenin muvazenei umumiyeye alınmasına dair olan 2467 sayılı kanunda1 bazı maddelerin 
değiştirilmesini icabettiren sebebler aşağıda arzolunmuştur: 

I nci madde : 
istanbul Üniversitesi 1933 yılı temmuzunda kurulduğu vakit talebe mevcudu 2500 kadardı. Bu 

gün, 5 yıl sonra, bu aded 6000 i aşmış; yani talebe mevcudu bir mislinden fazlasına baliğ olmuştur. 
Ayni zamanda bu müddet zarfında Fakültelerde bir çok yeni kürsüler tesis edilmiş, Enstitüler ku
rulmuş ve klinikler yapılmış, ayrıca bir Iktısad fakültesi de açılmıştır. Üniversitenin beş yıl zar
fında gösterdiği bu inkişafı memnuniyetle kaydedebiliriz. Ancak Üniversitenin tam bir randımanla 
inkişafına devam edebilmesi için bazı tedbirler almak zarureti karşısında bulunuyoruz. 

Bu ciheti iyice tavzih edebilmek için Üniversitenin kuruluşundaki gaye ve maksadlan hatırlamak 
lâzımdır. Filhakika Üniversite kurulurken tedrisa'tı ehil ellere tevdi etmsk düşünülmüş, bu hususta 
hiç bir fedakârlıktan sakmılmayarak yabancı memleketlerden de bir çok kıymetli profesörler celbe-
dilmiştir. 

Tedrisatı bu suretle ehil ellere tevdi ederken düşünülen başlıca gayelerden biri de, tedricen her 
sahada en iyi yerli ve genç elemanların yetişmesini temin etmekti. 

Üniversitenin ilmî olgunluğunu da bu sahadaki muvaffakiyetile ölçmek icabeder. Bu cihet maal
esef istenilen süratle ilerliyemiyor. Çünkü yetişecek elemanların yani doçent ve asistanların mev
cudu, tedrisatın istilzam ettirdiği çalışmalara bile kifayet edemiyor. Üniversitenin kurulduğu tarih
ten beri celbedilen yabancı profesörlerin yanlarında çalışmak üzere yabancı yardımcı ve teknisyen
lerin de angaje edilmelerine mecburiyet hâsıl olmuştu. Halbuki, bu işler için bir çok genç ve yerli 
eleman yetiştirmek lâzımdır. Bunların yetişmeleri ve yabancı yardımcı vev teknisyenlerin yerlerine 
geçirilmeleri Üniversitenin en mühim hedeflerinden biridir, işte bütün bu sebebler, bizi, Üniversite
nin doçent ve asistan kadrolarının arttırılmasına ve asistanlık derecelerini kademelendirerek profe
sörler yanmda yetişebilmek imkânını aramaya şevketti. Bu suretle, ilerde, Üniversitenin muhtaç 
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olduğu ilim elemanları, doçentler ve profesörler pek tabiî olarak muayyen yetişme merhalelerin
den geçmiş olanlar arasından seçileceklerdir. Teklif ettiğimiz kanun lâyihasmm 1 nci maddesile do
çent ve asistan kadroları bir derece tevsi edildiği gibi ikinci ve muvakkat maddelerde de bilhassa bu 
cihet gözetilmiştir. 

Kanun lâyihasının 1 nci madedsile tadili teklif edilen tedris heyetine aid cedvelde 6 aded 125 lira
lık profesörlük maaşının da ilâvesine lüzum görülmüştür. Çünkü Üniversitenin kuruluşundan beri 
yani en az beş buçuk yıldan beri hiç bir ordinariyüs terfi edememiş, profesörlerden de yine bu müd
det içinde? kadro zarureti dolayısile ancak 4 profesör terfi edebilmişlerdir. Halbuki bunların yaşlan 
kemale gelmiş olub bekledikleri başka hiç bir şey yoktur. Hepsi de mesleklerinde uzun yıllar çalış
mış, bir çok eserler vücude getirmiş, binlerce talebe yetiştirmişlerdiir. 

Kadronun darlığı, daha aşağı derecelerdeki ordinariyüs ve profesörlerin de terfilerine engel ol
maktadır. ilâve edilen bu 6 maaşa geçenlerin yerleri açılacağı için az dahi olsa aşağıdan da yukarı
ya çıkmak imkânları hâsıl olacaktır. Bundan başka halen profesörlük mevkiini işgal ettikleri halde 

zaruret hasebile doçentlik kadrosundan maaş almakta olanlar da vardır; binaenaleyh, ilâve edilen 
maaşlarla bu vaziyetde ıslah edilmiş olacaktır. 

idare heyeti kısmında da Iktısad fakültesi için bir idare kadrosu ilâve edilmiştir. Iktsad fa
kültesi yeniden tesis edildiği cihetle eski kadroda yeri yoktur. Üniversitenin esasen dar olan 
umumî memur kadrosundan temin edilmek suretile buraya memar verilmesi de kabil değildir. 
Binaenaleyh, diğer fakülteler gibi bu fakültenin de idarî işlerinin tedviri için asgarî bir kadro 
ilâve edilmişttir. 

Bunlardan başka kadroda mevcud (islâm tedkikleri enstitüsü Arabça lektörü) nün maaşı bir de
rece yükseltilmiş ,ayni cedvelde mevcud 70 liralık bir aded laboratuar şefliğinin unvanı kaldırılarak, 
maaşı 70 liralık profesörlüklere ilâvesile adedi beşe iblâğ edilmiştir. 

Kadroda yapılan bu ilâvelerin icab ettirdiği senelik fazla tahsisat mikdarı aşağıda gösterilmiştir : 

Unvan Aded Maaş Senelik tahsisat 

Profesör 
» 

Doçent 
» 

Arabça lektörü 

Asistan 
» 

Başasistan 
» 

Şef 

bir derece maaş farkı 

6 
7 

10 
18 

50 
75 
15 
25 
20 

125 
80 
70 
55 

30 
35 
40 
45 
55 

36 000 
21 504 
25 200 
35 640 

468 

118 812 
50 400 
88 200 
19 440 
37 800 
39 600 

235 440 
Halen kadroda mevcud asistan ve baş
asistan maaşlarının yekûnu olub ten
zil edilirse • — 75 528 

159 912 
Dekan kâtibi 1 40 1 296 
Kalem âmiri 1 35 1 176 

1 
1 
1 
1 

40 
35 
30 
25 

Kütüpane memuru 1 30 1 008 
Hesab memuru 1 25 900 
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Unvan Aded Maaş 

Kâtib 1 20 
> 1 17,5 

Kanun lâyihasile ilâvesi istenilen kadroların istilzam ettiği fazla tahsisat 
Kanun lâyihasının 1 nci muvakkat maddesile bütçenin (L) cedveline alınması 
teklif olunan kadrolar yekûnu tenzil edilirse 

Senelik tahsisat 

720 
672 

__ 

5 772 

284 496 

137 064 

147 432 
3 neü muvakkat madde ile bütçenin (D) cedveline mevzu 75 liralık 25 aded 
asistanlık cedvelden çıkarılıb tahsisatı 692 nci faslın 3 neü maddesine ilâvesi 
istenilen — 22 500 

Karşılık temini icab eden tahsisat yekûnu 124 932 

Yukarda görüldüğü üzere kanun lâyihamızın bütçeye ilâvesini istilzam ettirdiği 'tahsisat mikdan 
124 932 liradır. 

II nci madde : 
2467 sayılı kanunun, 2928 sayılı kanunun 3 neü maddesile tadil edilen 6 nci maddesinin tadili tek

lif edilmiştir. Bu teklifin başlıca hedefi asistanlar maaşının menşelerine göre 30 - 35 liradan başlat
tırılmasın! temin etmektir. Tadil edilen madde de mevcud Tıb fakültesindeki asistanlıklar hakkın
daki kayıd kaldırılmıştır. Çünkü Tıb fakültesinde müstahdem tâboratuvar asistanları maaşa geçiri
lecek, klinik asistanları da( ihtisas müddeti olan 3 sene zarfrnda bütçenin «D» cedveline mevzu üc
retle istihdam edildikten sonra maaşa geçirileceklerdir. 

Teklif edilen 2 nci maddede eskisinde olduğu gibi maaş tutarlarının ücret olarak verilmesi hak
kındaki hüküm muhafaza edilmiştir. Çünkü asistanlığa alına'nlardan muayyen müddet zarfında ken
dilerinden beklenilen ehliyeti ihraz edemiyenlerin asistanlıktan çıkarılması icabetmektedir. Bundan 
baişka askerliğini yapmamış olanların maaşla tayinleri kabil olmadığından bunlara da maaş karşılı
ğının ücret olarak verilmesi zaruridir. Asistanlığa alınanlardan da evvelce Devlet hizmetinde 30 li
radan yukarı maa'şa geçmiş olanlara, asistanlık maaşının en yüksek derecesi olan 35 liranın verilmesi 
kabul edilmiştir. Çünkü Devlet hizmetinde daha yüksek bir maaşa nail olanlar asistanlıktaki ilk ke-
demeyi geçirmeden ve başasistanlık ve şeflik için muktazi şartları iktisab etmeden başasistanlık veya 
şefliğe alınamazlar Esasen asistanlıktaki muhtelif kademe ve dereceleri ve aranması lâzımgelen şart
ları vesair hususatı talimatlarla tesbit etmiş olmak için teklif edilen 2 nci maddenin sonunda da es
kisinde olduğu gibi böyle bir fıkra meveuddur. 

I I nci muvakkat madde : 
Ha'len başasistan unvanını haiz olub ta kadro darlığından dolayı asistanlık kadrosundan maaş 

veya ücret almakta' olanların başasistanlık mebde maaşı olan 40 lirayı almaları tasrih edilmiştir. 
Çüukü yeni kanunun kabulile eski kadroların darlığından mütevellid zarurî bir vaziyeti gidermek 
ve hak sahihlerini mağdur etmemek düşünülmüştür. 

I I I neü muvakkat madde : 
Kanun lâyihasının kabulü tarihinden muteber olmak üzere halen bütçenin «D» cedvelinde mev

cud 75 liralık 25 asistanlığın kaldırılması, tahsisatının da yeni tekliflerimizin istilzam ettiği fazlalı
ğın bir kısmını karşılamak üzere 692 nci faslın 3 neü maddesine* ilâvesi istenmiştir. 

Yukarda tafsildi arzedilen esbabdan dolayı teklif olunan lâyihanın kanuniyet kesbetmesine mü
saade buyrulması rica olunur. 
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Maliye vekilliğinin 20 - IV - 1939 tarihli ve Bütçe 131107/49/2307 sayılı tezkeresi suretidir 

Başvekâlet yüksek makamına 

Marif vekâletinden yüksek makamınıza sunulup Maliyeye havale buy uru] an 24 - XII - 1938 tarihli 
ve 41032-3-4969 sayılı bağlı tezkere ile ilişiği bulunan (2467 sayılı kanunda bazı tadilât yapılmasına, 
dair olan) kanun lâyihası ve mucib sebebleri ile ekleri tedkik edildi. 

Maarif vekâletince vekâletimle mutabık kalınmak suretile yeniden tanzim olunan lâyiha ile mu
cib sebebleri ve lâyihaya bağlı cedveller ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Mezkûr lâyiha ile 2467 sayılı kanuna bağlı kadro cedvelinde yapılan değişiklik senevi 284, 406 
lira fazla tahsisat itasını istilzam etmektedir. 

Bu tahsisattan 5 722 lirası 1939 bütçe projesinin 692 nci faslının birinci maddesine konulmuştur. 
Geri kalan 278 724 liradan lâyihaya bağlı «L» cedveline alınarak mevkuf tutulan memuriyetlerin bir 
yıllık maaşları tenzil edildikten sonra bakiye 141 660 lira kalmaktadır. 

Bu paranın 22 500 lirası teklif bütçesine bağlı «D» cedvelinin Üniversite kısmındaki 75 lira ücretli 
25 asistanlık kadrosunun bir yıllık ücret tutarı olup 692 nci faslın 4 ncü maddesinden tenzil suretile 
3 ncü maddesine zammedileceğine göre bakiyesinin de Maarif vekâleti 1939 bütçesi maaş ve ücret ter-
tiblerinden yapılacak tasarruf ile temini mümkün görülmekte olduğundan ilişik lâyihanın iktisabı ka-
nuniyet etmesinde vekâletimce mahzur görülmediğini arzeylerim. 

Maliye vekili 
x , • Fuad Ağrah 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 3 - Vll -1939 
Mazbata No. 72 
Esas No. 1/104 

Yüksek Reisliğe 

istanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye 
alınmasına dair olan 2467 sayılı kanunda bazı de
ğişiklik yapılması hakkında olub Başvekâletin 
29 - IV - 1939 tarih ve 6/2188 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encüme
nimize verilmiş olmakla Maarif vekili Hasan Âli 
Yücel hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha 2467 sayılı kanuna bağlı cedvelin 
Üniversite tedris heyetine aid kısmında bazı de
ğişiklik yapmak ve bu cedvele bazı memuriyetler 
ilâve eylemek ve tedris heyetinin yardımcısı 
olan asistanların haiz bulunacakları şartlara 
göre giriş derecelerini tesbit etmek ve bunların 
girişten sonraki vaziyetlerine aid hususların 
Maarif vekâletince tayin edileceğine dair hü
kümleri ihtiva etmek ve îktısad fakültesine idarî 
bir kadro temin eylemek üzere tanzim edilmiştir. 

Mueib sebeblerin tedkikinden ve alınan şifahî 
izahattan Üniversitede istihdaf edilen tekâmülü 
temin maksadile lâyihanın hazırlandığı anlaşılmış 
ve esas itibarile kabul edilmiştir. 

Lâyihanın encümenimize vürudundan sonra 
tedkik ve kabul edilen 1939 bütçesinde (D) ced
velinde lâyihada mevzubahs olan tahsisata aid 
tashihat yapılmış ve yine lâyihanın icab ettiği 
tahsisat farkmın 40 000 lirası da Üniversite maa-
şatı tertibine konulmuş olmasına göre lâyihanın 
derpiş ettiği kadro tashihatının 1939 bütçe tah
sisatına nisbetle açığının barem kanununun da 
istilzam eylediği tahsisat farkı hesaba katıldığı 
takdirde 70 000 liradan ibaret olduğu anlaşıl
mıştır. Bu farkın kadrodaki tabiî ve zarurî tasar-
rufatla karşılanabileceği anlaşılmasına ve Üni
versitedeki profesörlük, döçetlik ve asistanlı-
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ğm hakikî ve ilmî bir meslek halinde teessüsü 
gayesile bu kadronun tadilen tertib edildiği anla
şılmasına mebni kadro olduğu gibi ve yine Hü
kümetçe teklif edilen kısmı (L) cedveline alın
mak suretile aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın tanziminden sonra yukarıda arze-
dildiği veçhile 1939 bütçesi ve ayni zamanda Dev
let memurları aylıklarının tevhid ve teadülü hak
kındaki kanunlar çıkmış bulunduğundan bu lâ
yihada şekle aid bazı tadilât yapılması zarurî 
görülmüş ve lâyihanın asistanların hizmete almış 
tarzma dair ikinci maddesi de yine barem kanu
nundaki esasları mahfuz tutacak şekilde yeniden 
yazılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İstanbul Üniversitesinin umumî muvazeneye 
alınmasına dair olan 2467 sayüı kanunda bazı 

tadilât yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2467 sayılı kanunun 5 nci mad
desine bağlı (1) numaralı cedvelin (Edebiyat 
fakültesi) başlıklı kısmmın sonuna ilişik «A» 
işaretli cedvel eklenmiş ve (Üniversite tedris 
heyeti) kısmı yerine ilişik «B» işaretli cedvel 
konulmuştur. 

MADDE 2 — 2467 sayılı kanunun, 2928 
sayılı kanunun 3 ncü maddesile tadil edilen 
6 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

İstanbul Üniversitesindeki asistanlıklara 
menşe itibarile yalnız lisans derecesinde imti
han vermiş olanlar bidayeten 30, doktora yap
mış olanlar bidayeten 35, Türkiyede bir fa
külte veya yüksek mektebden mezun olup ta 
yabancı üniversiteden de ayrıca lisans derece
sinde mezun olanlar bidayeten 35 lira ile ta
yin olunanlar. Bu maaşlarm tutarı ücret ola
rak da verilebilir. 

Asistanlığa alınanlardan evvelce Devlet hiz
metinde 30 liradan yukarı maaşa geçmiş olan
lara asistanlık maaşmm en yüksek derecesi 
olan 35 lira verilir. 

Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Beis ReisV. M. M. 

İsparta Kayseri Trabzon 
Mükerrem Unsal F. Baysal Sırrı Bay 

Kâtib 
İstanbul Çanakkale Elâziğ 

F.öymen B.Bulayırlı M.F.Altay 
İstanbul Kastamonu Kıklareli 

G. Bahtiyar Köker T. Çoşkan B. Deriker 
Kırklareli Konya Kütahya 

Ş. ödül B. Türel A. Tiridoğlu 
Malatya Muş Maraş 
M. öker Ş. Ataman M. Bozdoğan 

Yozgad 
A. Sungur 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTlElŞl 

İstanbul Üniversitesinin Umumî muvazeneye alın
masına dair olan 2467 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devlet memurları aylıklarmm 
tevhid ve teadülüne dair olan 3656 sayılı kanu
nun ikinci maddesine bağlı (1) sayılı cedveldeki 
Maarif vekâleti kadrosunun (Edebiyat fakül
tesi) başlığı altındaki kısmmm sonuna bu kanu
na bağlı (A) işaretli cedvel eklenmiş ve ayni ced
velin (Üniversite Tedris Heyeti) başlıklı kısmı 
yerine de bu kanuna bağlı (B) işaretli cedvel 
konulmuştur. 

MADDE 2 — Bidayeten asistanlığa girenler 
hangi derecede olursa olsun bir yıl müddetle 
namzedlik devresi geçirirler. Namzedleri rektör 
tayin eder. Namzedlik devresini muvaffakiyetle 
bitirenlerin asaletleri vekillikçe tasdik olunur. 
Memurluktan asistanlığa geçenlerin namzedlik 
müddeti kıdemlerinin hesabında sayılır. 

Asistanlarla Başasistanların intihab, kabul 
tayin, terfi ve infisal şekillerile istihdam müd
detleri ve vazife ve memuriyetleri hakkındaki 
diğer hususlar Maarif vekilliğince tesbit olunur. 

Bu esaslar dairesinde, her hangi bir derecede 
muvaffakiyetsizliği sabit olanların tayinlerin
deki usule tevfikan asistanlıklarına nihayet ve
rilir. Bu gibilere açık maaşı verilmez. 

Tzb fakültesinde klinik asistanlarına ihtisas 
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Asistanlarla, başasistan ve şeflerin intihab, 
kabul, tayin, terfi ve infisal şekillerile vazife 
ve memuriyetleri hakkındaki diğer hususlar 
Maarif vekilliğince tesbit olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanuna bağ
lı (C) işaretli cedvelde derece, aded ve maaş
ları gösterilen memuriyetler 1939 malî yılı 
muvazenei umumiye kanununa bağlı «L» ced-
velinde Maarif vekilliği kısmına ilâve edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Halen başasis
tan unvanını haiz olup ta kadro darlığından 
dolayı asistanlık kadrosundan maaş veya ücret 
almakta olanlar başasistanlık mebde maaşı 
olan 40 liraya tayin olunurlar. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 1939 malî yılı 
bütçesinin «D» cedvelinde Maarif vekilliğinin 
İstanbul Üniversitesine aid asistanlar kısmın
daki 75 lira ücretli 25 asistan bu cedvelden çı
karılmış ve (692) nci faslm (4) ncü maddesi
ne mevzu tahsisatı ayni faslın (3) ncü madde
sine ilâve olunmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1939 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
F. öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. 
A. Çetinkaya 

24-IV-1939 
Ad. V. M. M. V. 

T. F. Sılay N. Tınaz 
Ha. V. Ma. V. 

Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Na. V. Ik. V. ve G. î. V. V. 

H. Çakır 
G. î. V. Zr. V. ve Na. V. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

C. Etiçin 

vesikası alıncaya kadar ücret Verilir. Bunlardan 
aslî hizmete almanlar üçüncü smıf asistanlığa 
tayin olunur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanuna bağlı 
«C» işaretli cedvelde derece, adet ve maaşları 
gösterilen memurluklar 1939 malî yılı muvazenei 
umumiye kanununa bağlı «L» işaretli cedvel ye
rine kaim ve 3656 sayılı kanunun muvakkat 
11 nci maddesine bağlı bulunan 3 sayılı cedvelin 
Maarif vekâleti kısmma eklenmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 eylül 1939 tarihin
den muteberdir. 

MADDE 4 — Dördüncü madde aynen kabul. 
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Bütçe encümeninin değiştirişine hağh cedveller 

A - CEDVELÎ 

Derece Memuriyetin nevi 

îktısad fakültesi 

9 Dekan kâtibi 
10 Kalem âmiri 
11 Kütübane memuru 
12 Hesab memuru 
13 Kâtib 

Aded 

1 
1 
1 
1 
2 

Maaş 

40 
35 
30 
25 
20 

B - CEDVELÎ 

Üniversite tedris heyeti 

2 Ordinaryüs profesör 
3 » » 
4 » » 
5 Profesör 
6 » 
6 Laboratuar şefi 
6 Doçent 
7 » 
8 » 
9 » 
8 Teşrih prosektörü 
7 Arapça lektörü 
7 Başasistan 
8 Birinci smrf asistan 
9 İkinci > » 

10 Üçüncü > » 
11 Dördüncü smrf asistan 

C - CEDVELÎ 

Tedris heyeti 

5 Profesör 7 80 
7 Doçent 18 60 
7 Başasistan 20 60 

10 Üçüncü smıf asistan * 20 35 
11 Dördüncü smıf asistan 10 30 

7 
5 
16 
25 
3 
2 
40 
40 
28 
22 
1 
1 
20 
25 
15 
75 
50 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
60 
60 
50 
40 
35 
30 

( S. Sayısı : 165 ) 





S. Sayısı: 166 
Çankırı mebusu Hüseyin Cahid Yalçının teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 

encümen mazbatası (3/103) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı İş. Da. Mü. 
Sayı : 6/2609 

17 -V - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yedigün mecmuasında yazmış olduğu bir yazı ile müteveffa Said (hoca) yi tahkir ettiği iddia 
olunan Çankırı mebusu Hüseyin Cahid Yalçın hakkında takibat yapılabilmes için mumaileyhin teşriî 
masuniyetinin refedilmesi, Elâzığ Cumhuriyet Müdddeiumumiliğinin işarına atfen Adliye vekillğinin 
25 - I - 1939 tarih ve Ceza îş. U. Md.: 12/31 sayılı tezkeresile bildirilmiş ve bu işe dair dosya ilişik 
olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümeninden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 
T. B. M. M. 

Ad. ve Tş. E. M. E. 
Esas No. 3/103 
Karar No. 14 

3 -VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Yedigün gazetesinde yazdığı bir yazı ile eski 
Elâzığ mebusu müteveffa Said Hocayı tahkir 
etmekten suçlu Çankırı mebusu Hüseyin Cahid 
Yalçm hakkmda adlî takibat yapılabilmek için 
teşriî masuniyetinin kaldırılması Başvekâletin 
17 - V - 1939 tarih ve 6/2609 sayılı tezkeresile 
istenilmişti. 

Hüseyin Cahid Yalçına isnad edilen suç Teş
kilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı cürümler haricinde olduğundan Da
hilî nizamnamenin 180 nci maddesinin ikinci 
fıkrası mucibince takib ve muhakmesinin Devre 
sonuna bırakılmasının Umumî Heyetin tasvibine 
arzma Encümence karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve Tş. E. Mu. E. Reisi 

Kütahya 
R. Peker 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Bingöl 
F. Fikri 

İstanbul 
K. Karabekir 

Mardin 
//. Menemencioğlu 

Sinob 
C. Atay 

N. 
Çankırı 

F. N. örkün 
Eskişehir 
Z. Özer 
Kayseri 
R. Özsoy 
Samsun 
8. N. Selman 

Rize 
S. A. Dilemre 

M. M. 
Denizli 

A. Küçüka 
Çorum 

M. Çağü 
îçel 

M. G. Mersinli 
Konya 

G. Gültekin 
Seyhan 
O. M. Yeğena 





S. Sayısı: 167 
Çoruh mebusu Asım Usun teşriî masuniyetinin kaldırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı esa

siye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (3/58) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayt : 6/1868 

14-IV-1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İftiradan suçlu Kurun gazetesi sahibi ve Çoruh mebusu Asım Us hakkında takibat yapılabil* 
meşi için teşriî masuniyetinin refi Çorum Cumhuriyet Müddeiumumiliğinee taleb edildiği, Adliye 
vekilliğinden alınan 13 - IV -1939 tarih ve Ceza îş. U. Md. 134/60 sayılı tezkerede bildirilmiş 
ve bu işe dair evrak suretleri ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye M. Encümeni 

Esas No. 3/58 
Karar No. 10 

3-VII- 1939 

Yüksek Reisliğe 

Emin Coşkun Dereye iftiradan ve mevkufi-
yetine sebebiyet vermekten suçlu Çoruh mebusu 
Asım Us hakkmda adlî takibat yapılabilmek için 
teşriî masuniyetinin kaldırılması Başvekâletin 
14 - IV -1939 tarih ve 6/1868 sayılı tezkeresile 
istenilmişti. 

Asım Usa isnad edilen suç Teşkilâtı esasiye 
kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cü
rümler haricinde olduğundan Dahilî nizamname
nin 180 nci maddesinin 2 nci fıkrası mucibince 
takib ve muhakemesinin Devre sonuna bırakıl
masının Umumî Heyetin tasvibine arzına Encü
mence karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve T. E. Mh. E. Reisi M. M. 

Kütahya 
R. Peker 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Bingöl 
Feridun Fikri 

istanbul 
K. Karabekir 

Mardin 

Kâtib 
Denizli Tokad 

N. A. Küçüka 
Çankırı Çorum 

Fazıl N. örkün Münir Çağû 
Eskişehir 
Ziya özer 
Kayseri 
R. özsoy 
Samsun 

H. Menemencioğlu 8. Necmi Selmen 
Sinob Rize 

C. Atay Saim, Ali Dilemre 

içel 
M. Cemal Mersinli 

Konya 
G. Oültekin 

Seyhan 
A. M. Yeğena 





S. Sayısı: 168 
İstanbul mebusu GeneralRefet Belenin teşriî masuniye
tinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 

ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümen mazbatası (3/9) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/141 

20 - XII - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Telsiz kanununa aykırı harekette bulunan Mebus Refet Bele hakkında takibat yapılabilmesi için 
teşriî masuniyetinin refi İstanbul Cumhuriyet müddeiumumiliğinee istenildiği Adliye vekilliğinden 
alman 28 - XII - 1938 tarihli ve Ceza İş. U. Müd. 487/261 sayılı tezkerede bildirilmiş ve bu işe 
aid evrak bilece sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
C. Bayar 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı esasiye 

Muhtelit encümeni 
Esas No. 3/9 
Karar No. 12 

3 - VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Ruhsatnamesin iki ay radyo kullanmak sure-
tile telsiz kanununa muhalif hareket eden İstan
bul mebusu General Refet Bele hakkında adlî 
takibat yapılabilmek için teşriî masuniyetinin 
kaldırılması Başvekâletin 30 - XII - 1938 tarih 
ve 6/141 sayılı tezkeresile istenilmişti. 

General Refet Beleye isnad edilen suçun teş
kilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddele
rinde yazılı cürümler haricinde olduğu görüldü
ğünden dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 
2 nci fıkrası mucibince takib ve muhakemesinin 

devre sonuna bırakılmasının Umumî Heyetin tas
vibine arzma encümence karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve Te. E. Muh. E. Üeisi 

Kütahya 
R. Peker 

Kâtib 
Tokad Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Çorum 

M. M. 
Denizli 

N. A. Küçüka 

Çankırı 
F. N. örkün 
Bingöl 

Münir Çağıl Feridun Fikri 



— 2 — 
Eskişehir İçel İstanbul Samsun Seyhan 

Ziya özer M. G. Mersinli K. Karabekir S. Necmi Selman Ali M. Yeğena 
Kayseri Konya Mardin Sinob Rize 

ît. özsoy G.Gültekin H. Menemencioğlu C. At ay S.AUDilemre 
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S. Sayısı: 169 
Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşki
lâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 

mazbatası (3/97,101) 

Huğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
teskeresi (3/97) 

T. C. 
Başvekâlet 5 --F-1939 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/2349 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Cumhuriyet gazetesinin 27-1-1939 tarihli nüshasmdaki yazı ile Süleyman Sedeni tahkir 
eden mezkûr gazete sahibi Yunus Nadinin mebus olması hasebile mumaileyh hakkında takibat ya
pılabilmeli için teşriî masuniyetinin ref inin istanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğince istenildi
ği, Adliye vekilliğinin 3 - V -1939 tarih ve Ceza îş. U. Md. 166/74 sayılı tezkeresile bildirilmiş 
ve bu işe dair evrak ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Muğla mebusu Yunus Nadinin teşriî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi (3/101) 

T. C. 
Başvekâlet 12 - V -1939 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Say% : 6/2471 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Matbuat kanununun 38 nci maddesine muhalif hareketten suçlu Cumhuriyet gazetesi sahibi 
Muğla mebusu Yunus Nadi hakkında takibat yapılabilmesi için mumaileyhin teşriî masuniye
tinin refedilmesi, İstanbul Cumhuriyet Müddeiumumiliğince taleb edilmekte olduğu Adliye vekil
liğinin 9-V-1939 tarih ve Ceza îş. U. Md. 177/80 sayılı tezkeresile bildirilmiş ve bu işe dair ev
rak ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaade Duyurulmasını rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 



Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı 3 - VII - 1939 
esasiye M. Encümeni 

Esas No. 3/97, 3/11 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

27 - I - 1939 tarihli Cumhuriyet gazetesinde 
Süleyman Sedeni tahkir etmekten ve matbuat ka-
nunununun 38 nci maddesine muhalif neşriyat 
yapmaktan suçlu Muğla mebusu Yunus Nadi 
aleyhinde adlî takibat yapılabilmesi için teşriî 
masuniyetinin kaldırılması Başvekâletin 5 - V -
1939,12 - V -1939 tarih ve 6/2349, 6/2471 sayılı 
iki tezkeresile istenilmişti. 

Yunus Nadiye isnad edilen suçlarm Teşkilâtı 
esasiye kanununun 12 ve 27 nci maddelerinde 
yazılı, cürümler haricinde olduğu görüldüğün
den Dahilî nizamnamenin 180 nci maddesinin 
2 nci fıkrası mucibince takib ve muhakemesinin 
Devre sonuna bırakılmasının Umumî Heyetin 
tasvibine arzına Encümence karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve T. E. Mh. E. Reisi M. M. Kâtib 

Kütahya Denizli Tokad 
R. Peker N. A. Küçüka 

Balıkesir Çankırı Çorum 
O. Niyazi Burcu Fazıl N. örkün Münir Çağü 

Bingöl Eskişehir îçel 
Feridun Fikri Ziya özer M. Cemal Mersinli 

İstanbul Kayseri Konya 
K. Karabekir R. özsoy G. Gültekin 

Mardin Samsun Seyhan 
H. Menemencioğlu S. Necmi Selmen A. M. Yeğena 

Sinob Rize 
C. Atay Saim Ali Dilenire 

( S. Sayısı : 169 ) 



S. Sayısı: 170 
Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşın teşri masuniyetinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adiye ve Teş

kilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit 
encümen mazbatası (3/70) 

T. C. 
Başvekâlet 19 -IV -1939 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/1986 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Polis memurlarından Yusuf Karacı vazife esnasında tahkir eden Urfa mebusu Ali Saib Ur-
savaş hakkında takibat yapılabilmesi için teşriî masuniyetinin refi Mersin Cumhuriyet Müddei
umumiliğinden istenilmekte olduğu Adliye vekilliğinden alınan 17 - IV -1939 tarih ve Ceza iş. U. 
Md. 143/62 sayılı tezkerede bildirilmiş ve bu işe dair evrak ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsadaelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. 3/. 
Adliye ve Teşkilâtı 3-VII- 1939 
esasiye M. Encümeni 

Esas No. 3/70 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Bir polisi vazife başmda tahkir etmekten 
suçlu Urfa mebusu Ali Saib Ursavaşın, hakkında 
adlî takibat yapılabilmek için teşriî masuniyeti
nin kaldırılması Başvekâletin 19 - IV - 1939 ta
rih ve 6/1986 sayılı tezkeresile istenilmişti. 

Yapılan tedkikat neticesinde Ali Saib Ursa-
vaşa isnad edilen suç Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cürümler 
haricinde görüldüğünden Dahilî nizamnamenin 
180 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince ta-
kib ve muhakemesinin Devre sonuna bırakılması 
nm Umumî Heyetin tasvibine arzına karar ve
rilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve T. E. Mh. E. Reisi M. M. Kâtib 

Kütahya Denizli Tokad 
R. Peker N. A. Kügüka 

Balıkesir Çankırı Çorum 
O. Niyazi Burcu Fazıl N. örkün Münir Çağû 

Bingöl Eskişehir içel 
Feridun Fikri Ziya özer M. Cemal Mersinli 

istanbul Kayseri Konya 
K. Karabekir R. özsoy G. Gültekin 

Mardin Samsun Seyhan 
H. Menemencioğlu S. Necmi Selmen A. M. Yeğena 

Sinob Rize 
C. Atay Saim Ali Dilemre 





S.Sayısı: |7I 
Urfa mebusu Şeref Üluğun teşriî masuniyetinin kaldırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye ve Teşkilâtı 

esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
mazbatası (3/130) 

T. a 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/3168 

13-71-1939 

Btiyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Diyarbakır belediye reisliğinde bulunduğu sırada vazifei memuriyetini ihmal ve suiistimal et* 
mekten suçlu bulunan Urfa mebusu Şeref Uluğ hakkında muktazi takibatın yapılabilmesi için 
mumaileyhin masuniyeti teşriiyesinin refedilmesî, Mardin Cumhuriyet Müddeiumumiliğinin taleb 
ve işarına atfen Adliye vekilliğinin 10 - VI -1939 tarih ve Ceza îş. U. Md. 217/105 sayılı tezkere* 
sile bildirilmiş ve bu işe aid dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye ve Teşkilâtı esasiye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye ve Teşkilâtı 
esasiye M. Encümeni 

Esas No. 3/120 
Karar No. 9 

8-711 - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Diyarbakır belediye reisliğinde iken memuri
yet vazifesini ihmal ve suiistimal etmekten suç
lu Urfa mebusu Şeref Uluğ hakkında adlî taki
bat yapılabilmek için teşriî masuniyetinin kal
dırılması Başvekâletin 13 - VI - 1939 tarih ve 
6/3168 sayılı tezkeresile istenilmişti. 

Urfa mebusu Şeref Uluğa isnat edilen suç 
Teşkilâtı esasiye kanununun 12 ve 27 nci mad
delerinde yazılı cürümler haricinde olduğu gö
rüldüğünden Dahilî nizamnamenin 180 nci mad
desinin 2 nci fıkrası mucibince takib ve muha
kemesinin Devre sonuna bırakılmasının Umumî 
Heyetin tasvibine arzma Encümence karar ve
rildi 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. ve T. E. Mh. E. Reisi M. M. 

Kütahya 
B. Peker 

Balıkesir 
O. Niyazi Burcu 

Bingöl 
Feridun Fikri 

İstanbul 
K. Karabekir 

Mardin 

Kâtib 
Denizli Tokad 

İV. A. Küçüka 
Çankırı Çorum 

Fazıl N. örkün Münir Çağıl 
Eskişehir 

Ziya özer 
Kayseri 
B. özsoy 
Samsun 

II. Menemencioğlu S. Necmi Selmen 
Sinob Rize 

C. Atay Saim Ali Dilenire 

İçel 
M. Cemal Mersinli 

Konya 
G. Gültekin 

Seyhan 
A. M. Yeğena 





S. Sayısı: 172 
Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı terfi kanununun 

8 nci maddesinin tadiline dair kanun lâyihası ve Millî 
müdafaa encümeni mazbatası (1/204) 

T. G. 
Başvekâlet 26 -VI -1939 

Kararlar dairesi 
müdürlüğü 

Sayı : 6/3391 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı terfi kanununun 8 nci maddesinin tadili hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 19 - VI -1939 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

Eski Askerî ceza kanunu zamanında (17 - VI - 1926) tarihinde meriyete vazedilen 863 sayılı ordu 
subaylar heyetine mahsus terfi kanununun 8 nci maddesinde (Subayların divanı harblerce mahkûm 
edildikleri hapislik müddetlerinin kıdemlerinden kesileceği) yazılıdır. 

15 - VI - 1930 tarihinde neşir ve neşrinden dört ay sonra meriyet mevkiine giren 1632 sayıü yeni 
Askerî ceza kanununda ise hapislik (ağır hapis, hapis, kısa hapis) olarak üç neve ayrılmış olduğu 
halde gösterilmiş ve bunlardan her birisinin mahiyeti ve hukukî neticeleri ile icra şekilleri aşağıda 
izah olunacağı veçhile birbirinden ayrı ve farklı olarak kayıd ve işaret olunmuştur. 

Kısa hapis cezaları 1632 sayılı As. ceza kanunu ile tesis edilmiş bulunmasına nazaran işbu kanu
nun neşrine tekaddüm eden ıbir zamanda vücuda getirilecek meriyet mevkiine konan 863 sayılı ka
nunda, vafcn kanunun kısa hapis cezalarını derpiş etmiş bulunmasına maddeten imkân olaıadığı be-
dihidir, • 

Ağır hapsin ve hapsin ne demek olduğunu 1632 sayılı As, ceza kanununun 22 nci maddesi ve 
kîsa hapsin mahiyetini de kezalik ayni kanunun 23 ncü maddesi sarahatle tarif etmiştir. Kısa ha
pisle birlikte şahsî hürriyeti tahdid eden yukarıda maruz üç nevi hapis cezasından ağır hapsin as
garî haddine bile mahkûm olanlar hakkında As. ceza kanununun 30 ncu maddesi mucibince tard ce
zası her halde hüküm olunacağına nazaran, mutlaka tard cezası verilecek ağır hapis mahkûmlarının 
kıdemlerinin ve kıdemlerinden tenzilât icrasının artık tmevzuubahs olamıyacağı tabiidir. 

Askerî ceza kanununun 21 nci maddesinde şahsî hürriyeti tahdid eden cezalar meyanında sayıl
makla beraber mahiyeti itibarile disiplin cezalarını teşkil eden ve 23 ncü maddede göz, oda, ve erat 
hakkında katıksız hapis gibi nevilere ayrılmış bulunan kısa hapis cezaları - ayni maddenin tarifine 
göre hususî mahiyette bir nevi askerî ceza olarak kabul ve itibar edilmiş ve subaylarla askerî me
murlar hakkında mahiyetlerini, neticelerini ve icra şekillerini gösteren Askerî ceza kanununun 
24 ncü maddesinin (c) fıkrasında kısa hapis cezalarında umumî hizmetten maada diğer talim ve 
saireye çıkmak gibi) hizmetlere iştirak olunacağı, maaş ve tahsisatın tam olarak verileceği yazılıdır. 
Buna göre 1108 sayılı maaş kanununun ve buna müzeyyel 1074 sayılı kanun hükümlerinin loşa 
hapis cezalarına tatbiki mevzubahs olamıyacağı ve disiplin cezalarının âmirleri veya Askerî mah-
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keme tarafından verilmiş olması cezanm mahiyet ve neticesi üzerine tesir hâsıl etmiyeceği ve As
kerî ceza kanununun 21, 22, 23 ncü maddeleri hükümlerine göre kısa hapis cezalarının hapis 
cezası ile teadül ettirilmesine imkân görülemediği ve tamamen inzibatî bir karakterde olan ve as
kerî bir tedbir mahiyetini aşmıyan ve disiplin ceza kanununa taallûk eden bu cezanm (hapis) 
cezası suretile tavsif ve hapis cezasının netice ve tesirlerine tâbi tutulmaması ve binnetice kısa 
hapis cezasına mahkûm olanların kıdemlerinden tenzilât yapılmaması lâzım geleceği mütalea edil-
mete isede: . v ; 

Vakti, sulhte ve hassaten harp zamanında muvaffakiyetin esası ve en kara ve tehlikeli anlarda 
selâmet ve kurtuluşun biricik âmili olmak itibarile Ordunun temeli sayılan ve her şeyden üst tutu
larak muhafaza ve idamesinde aledderecat her âmir ve komutanın müşterek mesuliyeti bulunan 
disipline riayette Ordu subaylar heyeti ile askerî memurlarının daima örnek teşkil etmeleri ve As
kerî mahkemeye düşmemek fikrinin bütün eîal ve harekâtlarına müdir ve nâzım bulunması mak
sadının temini ve esasen komutanların disiplin cezası vermek salâhiyetleri dahilinde bulunduğu 
halde, bir disiplin suçu işleyen subay veya Askerî memuru Askerî mahkemeye tevdi etmeleri, di
sipline aykırı hal ve hareketlerinden dolayı ekseriya daha evvel yapılan nasihat ve ihtarların se
meresiz kalması veya haklarında salâhiyet dahilinde tatbik edilen disiplin cezalarından müteessir 
ve mütenebbih olmayarak suçun tekerrür etmesi neticesi olarak daha ağır bir ceza ile cezalandırıl
maları maksadına matuf bulunacağından askerî mahkeme'yolu ile ıslahı hâl eylemeleri ümidinde 
bulunan subay ve Askerî memurlar hakkında mezkûr mahkemelerce hüküm edileeek (kısa hapis) 
cezalarının dahi kıdemden tenzili mueib olaeağımülâhazasının fikirlerde yer etmesi ve dolayısile 
de disiplinin ayrıca bu yol ile de baskı altında tutulması için 863 sayılı terfi kanununun 8 nci 
maddesinde yazılı (hapislik) kelimesinin, hapislik hangi türlü hapislik olursa olsun heyeti umu-
miyesine şamil bulunmasının icab ettiği düşünülmekte ve Âlî Askerî ıŞûra karan ile Genelkurmay 
Başkanlığının fikir ve mütalealan da bu merkezde bulunmaktadır. 

Busebeble; 1632 sayılı Askerî ceza kanununda (Divanıharb) tâbiri yerine (Askerî mahkeme) 
kullanılmış olmasına binaen, 863 sayılı terfi kanununun 8 nci maddesi bu tâbire ve yukarıda arze-
dilen esbabı mucibeye göre ilişik olarak sunulan şekilde tadil edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B. M. M. 
M*ş.M.. encümeni 
Şm&No. 1/204 
Karar No. 19 

$-Vlt-193û 

Yüksek Başkanlığa 

Ordu subaylar heyetine mahsus 863 sayılı ter
fi kanununun 8 nci madesinin tadili hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaş
tırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulduğuna dair olup encümenimize verilen 
Başvekâletin 26 haziran 1939 tarihli ve 6/3391 

' sayılı tezkeresi ve bağlı evrak Mîllî Müdafaa ve
killiğinden gönderilen memuru huzurunda okun-' 

•^m r; c:'.-..:. .. -..,•*..' du ve görüşüldü: 
ıı rj.ajın.;;,,:;., . . . . . . 

Bağlı olan mueib sebebe ve verilen izahata 
nazaran 863 sayılı terfi kanununun 8 nci madde-

kıdemden tenzil edilen hapis cezasının 
,: '• . , • „(S. Sayısı 

1632 sayılı askerî ceza kanunundaki hapis ceza
larının her hangisi olursa olsun askerî mahkeme
nin verdiği askerî cezadan ibaret olduğu, ve ismi 
geçen 8 nci maddedeki tabiratm mevcud kanun
lara göre değiştirilmesi encümenimizce de muva
fık görülmüş ve kanun lâyihası aynen kabul 
edilmiştir. 

Yüksek Heyetin tasvib nazarına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

İL. Sevüktekin 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

- Kâtib 
Samsun 
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Çiankırı 
Dr. A. Arkan 

Kars 
Ş. Karacan 

tilrzurum 
A. Akyürek 
Konya 

Vehbi Bilgin 

Erzurum Mara§ Muğla 
S. Altuğ H. Reşid Tankut S. Güney 

Malatya Seyhan 
O. Koptagel Sinan Tekelioğlu 

Samsun 
F. Engin 

Urfa 
Ahmed Yazgan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ordu subaylar heyetine mahsus (863) sayılı ter
fi kanununun 8 nci maddesinin tadiline dair 

kanun lâyihası 

BfcADDE 1 — 863 sayılı kanunun 8 nci mad
desi aşağıda gösterildiği üzere tadil edilmiştir: 

Subaylarla askerî memurların askerî mahke
melerce askerî ceza kanununa'tevfikan mahkum 
edildikleri şahsî hürriyeti tahdid eden ceza müd
detleri kıdemlerinden kesilir. 

Mezuniyetlerini kabule şayan mazerete müs-
tenid olmaksızın geçirdikleri bilmuhakeme sabit 
olanların izinsiz geçirdikleri müddetler kıdem
lerinden kesilir. Ecnebi memleketlere tahsil için 
Hükümetçe gönderilmiş veya kendi hesabma git
miş olanlardan, yolsuzluklarından dolayı Hükü
metçe geriye çağırılanların veya avdetlerinde 
muvafık sicil alamayanların tahsil için geçirdik
leri müddetler, kıdemlerinden kesilir. Bunlardan 
Hükümetçe gönderilmiş olanların askerlik hiz

metlerinden tahsil müddetleri çıkarılır. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya Millî Müdafaa vekili memurdur. 
19 - VI - 1939 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

Mf.V. 
Yücel 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş, Saraçoğlu 
Na.Vı 

A. F. Cebesoy 

M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V: 

F. Ağralt 
îk.V. 
H. Çakır 

S. î. M. V. G. I. V. ve Ad. V. V. Zr. V. 
Dr, H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

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

-MK < • » ' H 
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S. Sayısı: 173 
Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı 

kanunun 3.9 ve 17 nci maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/191) 

T. C. 
Başvekâlet 20 - VI - 1939 

Kararlar Dairesi 
Müdürlüğü 

Sayı: 6/3308 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 1076 sayılı kanunun 3, 9 ve 17 nci maddelerinin tadili 
hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 16 - VI - 1939 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Sayadm 

Mucib sebebler . . . . . . 

\ — 1076 sayılı kanunun 3. maddesi hakkında: ••'•'"' 
Askerlik dersi, asrımızın genenl şartları içinde - muharib olsun olmasın - her ferde elzem olan 

umumî bir bilgi mahiyetinde olduğunda'n bütün okullarda mecburî kılınmıştır. 
Yani bu gün memleket dahilindeki yerli veya ecnebi her hangi bir orta okuldan şahadetname al

mış buluna'n bir türk vatandaş, orta, lise veya muadili okul şahadetnamesi almış bir türk vatandaş 
tam... Üniversite ile yüksek okul diplomasını almış bir Türk vatandaş ta yüksek derecede askerlik 

tahsilini, behemehal görmüş -ve bu suretle 1076 sayılı kanunun bu tahsilleri görenlere vermiş olduğu 
hak ve faydalardan, ta'mamile, istifadeye hak kazanmıştır. 

Tahsilini, tamamen yabancı memleketlerdeki okullarda yaparak diploma almış bir Türk vatandaşın 
askerî durumuna ise yabancı okullardan, askerlik dersi gördüğüne dair, getireceği vesikaya göre 
hükmedilebilir. Binaenaleyh vatandaşların elinde, aynı zamanda, askerî tahsil derecesini gösteren bir 
okul şahadetnamesi mevcud iken ona ayrıca «Ehliyetname» adı altında ikinci bir şahadetname daha 
verilmesi halen muvafık mütalea olunmamaktadır. 

Vakıa1 askerî derslerin ihtiyarî olduğu evvelki senelerde talihlerin eline, pek tabiî olarak, böyle 
bir vesikanın verilmesi icabediyordu. Fakat şimdi askerî derslere devamın, yukarda erzedildiği veç
hile, mecburiyet altına almmış olması, bu gibi vesaika hiç bir lüzum ve ihtiyaç bırakmamaktadır. 
Hatta snıhî mazereti dolayisı ile askerlik kaympı hiç görmemiş veya noksan görmüş bir okul mezu
nunun askerî durumunu da, diplomasındaki bu hususa dair şerh veya elindeki vesikaya1 nazaran 
tesbit etmek mümkündür. 

Hulâsa bu gün hiç. bir işe yaramayan ve ancak boş yere bir çok vakit, nakid ve emek saTfını mu
cib olan «Ehliyetnamler» in kaldırılıb yerine okul şahadetname veya diplomanın konulması herba-
kımdan doğru ve faydalı görülmektedir. Bunun için de 1076 sayılı kanunun 3. maddesinin bağlı 
şekilde değiştirilmesi lâzımdır. 

Bu suretle hükümsüz ka'lacak olan 2754 numaralı kanunun 1. maddesi ile 3052 numaralı kanu
nun 3. maddesi ve 3288 sayılı kanunun da tamamının kaldırılması icabeder. 

2 — 1076 sayılı kanunun 9. maddesi hakkında: 
Kanunun yedek subayların kayid ve yoklamasından bahseden 9. maddesindeki (Her askerlik şubesi 
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dairesinde mukayyed bütün ihtiyat subay ve memurlarının isim, rütbe ve hüviyetlerini gösteren her 
köy ve mahalle için numunesi veçhile doldurduğu cedveli Hükümete göndererek o köy ve mahalleler
de herkesin görebileceği yerlere astırır. Cedvelde yazılı olanların sağlıklarını ve mevcud değilse ne
relere gitmiş olduklarını ve bunlardan başka ihtiyat subay bulunup bulunmadığını, varsa kimler 
olduğunu ihtiyar heyetlerinden sorar ve kütüklerine işaret eder) fıkraları, ordunun gizli tutulması 
lâzımgelen yedek subay mikdarını da ayni zamanda etrafa yaydığından büyük bir mahzur taşı
makta olduğu aşikârdır. Binaenaleyh .bu fıkraların bağlı şekilde tebdili uygun görülmektedir. 

3 — 1076 sayılı kanunun 17. maddesi hakkında: 
Bu maddede yedek subaylardan teğmen olacakların birer, üsteğmen olacakların ikişer ve yüz

başı olacakların sekizer talim devresine iştirak edecekleri bildirilmektedir. 
Bu fıkradaki talim devresi 14. madde mucibince her iki senede bir başladığından bu subaylar, ter

fi için, rütbesine göre iki, dört ve on altı sene beklemektedirler. Bu suretle bilhassa yüzbaşı olmak, 
bunlar için, adeta erişilmesi muhal bir merteke olmaktadır. 

Vakıa maişet ve istikballerini sivil mesleklerde aramış ve bulmuş olan yedek subayların böyle 
uzun müddet bir rütbede beklemeleri hukuk bakımından, hiç bir zarar ve şikâyeti mucib değildir. 
Hele harb vukuunda küçük birliklerin muktedir ve kifayetli ellerde bulunabilmesi için, bu hüküm
lere mutlak bir lüzum ve ihtiyaç vardır. 

Fakat müstakil bir meslek ve memuriyet diye gümrük kıtalarına girmiş bulunan bir kısım yedek 
subayların diğerlerile mukayese edilip ayni hükümlere yani - yukarıda arzedildiği gibi - uzun fa
sılalı bir takım devrelere tâbi tutulmaları, hiç bir bakımdan, doğru görülmemektedir. Çünkü bunlar 
da haklı olarak herkes gibi mesleklerinde terfi ve tefeyyüz istiyecek ve nitekim istemektedirler. 

Binaenaleyh ordunun bir cüzü demek olan gümrük birliklerindeki yedek subayların - 17. madde 
veçhile muvazzaf subaylar gibi terfi edebilmeleri için - bunlara aid talim devrelerinin birleştirilmesi 
esası kabul olunmuş ve bunlardan teğmen olacakların mezkûr birliklerde dört buçuk ay hizmetten 
sonra genel komutanlığının inhası ile orduda 45 gün, üsteğmen olacakların iki sene dokuz ay hizmet
ten sonra ayni veçhile doksan gün staj, yüzbaşı olacakların da dört sene hizmetten sonra yine in
ha ile 360 gün staj görüp muvafık sicil almaları şartı konulmuştur. 

Kıta sevk ve idaresine aid esasları öğrenebilmeleri için bu subayların takım talim ve terbiye safha
sının başlangıcında orduda bulunacak veçhile staja gönderilmeleri lüzumlu görülmektedir. 

Bu suretle bir sefer vukuunda yerlerinden alınmayacak ve mıntakalarında bulundukları kolordular 
emrinde bulunacak olan bu subaylar ast rütbe ile komuta mevkilerinde bulunmaları mahzuru da or
tadan kalkmış olacaktır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 3 - VII -1939 

Esas No. 1/191 
Karar No, 20 

Yüksek Başkanlığa 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkında- 20 haziran 1939 tarihli ve 6/3308 sayılı tezke-
ki 1076 saydı kanunun 3, 9 ve 17 nci maddele- resi ve bağlı evrak Millî Müdafaa vekilliğince 
rinin tadili hakkında Millî Müdafaa vekilliğin- gönderilen memuru huzurunda okundu ve icabı 
c,e hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince Yük- tezekkür olundu: 
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Okullarda askerî derslerin mecburî olarak 
esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna dair okunması ve bu derslerden diğer dersler gibi 
olup encümenimize havale edilen Başvekâletin sınıf terfii için imtihanda ve kamptaki bilgisi-
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ne göre numara kazanmaları lâzımgelmekte ve 
sıhhî ahval dolayısile kampa giremiyenler sınıf 
geçtikleri halde alacakları vesika ile ertesi se
ne kampı ikmal edeceğine ve yabancı memle
ketlerde gördükleri derslere göre artık muhte
lif mekteblerde bir çok ehliyetname verilmesi 
muvafık olmadığı ve ismi geçen 1076 numaralı 
kanunun 9 ncu maddesinin üçüncü fıkrası veç
hile yedek subayların yoklaması yapılmak için 
isimlerinin bir çok yerlere aıslması ve bunun 
için bir hayli zaman ve mesai sarfedilmesi ye
rinde olmadığı ve ismi geçen kanunun 17 nci 
maddesinde yedek subaylardan olup Gümrük 
muhafaza teşkilâtında bulunan subayların bi
rinci fıkrada olduğu gibi yüzbaşılığa kadar 
terfileri hakkındaki teklif encümenimizce mu

vafık görülerek bu değişiklikler yerinde görül
müş ve kanun lâyihası aynen kabul edilmiş ve 
Umumî Heyetin tasvib nazarlarına arzedilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Kars 

Ş. Karacan 
Maraş 

H. Reşid Tankut 
Seyhan 

M. M. 
Erzurum 

Ş. Koçak 
Erzurum 

A. Akyürek 
Konya 

Vehbi Bilgin 
Muğla 

S. Güney 

Kâtib 
Samsun 

Erzurum 
S. Altuğ 
Malatya 

0. Koptagel 
Samsun 

A. F. Engin 
Urfa 

Sinan Tekelioğlu Ahmed Yazgan 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Yedek subay ve askerî memurlar hakkındaki 
1076 sayılı kanunun 3, 9 ve 17 nci maddelerinin 

tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 —1076 sayıjı kanunun 3 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Madde 3 — Her sene yapılan son yoklama 
neticesinde sağlam veya sakat asker edilenler
den tam devreli lise ve muadilleri ile yüksek de
recedeki meslek mektebleri, yüksek deniz ti
caret mektebi ve muadili mekteblerden ve Üni
versiteden mezun olanlar 8 nci maddedeki şart-

888 Okul diplomaları 

Bütün tahsilini yabancı illerde yaparak ora
larda askerlik dersi görmeyen yüksek okul me
zunları 

Bütün tahsili yabancı illerde yaparak ora
larda askerlik dersi gören yüksek okul mezun
ları 

Türkiyede orta okul veya muadili diploma
sını aldıktan sonra tahsillerini yabancı illerde, 
askerlik dersi görerek, tamamlayan yüksek okul 
mezunları 

lan haiz oldukları halde yedek subay yetiştiril
mek üzere tahsilleri nevine ve kabiliyetlerine 
göre Millî Müdafaa vekâletince takdir edilecek 
ihtiyaca göre muhtelif sınıflara ayrılırlar ve bun
lar okullarda askerlik dersi görüb görmedikleri
ne göre aşağıdaki cedvelde yazılı müddetlerle 
talim ve tahsile tâbi tutulurlar. Bu cedvelde 
gösterilen hizmet müddetleri mezun oldukları 
okullardan aldıkları diplomalara göredir. 

Mekteb, sef ain 
Kıtada se- ve müesse- Asteğmen-
fainde ta- sede talim lik his

lim müddeti müddeti met müddeti 
Ay Ay Ay 

Yekûn 
Ay 

18 

15 

14 
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888 Okul diplomaları 

Türkiyede lise veya muadili diplomasını al
dıktan sonra tahsillerini yabancı illerde askerlik 
dersi görerek tamamlayan yüksek okul mezun
ları 

Yabancı lise ve orta okullarla muadili okul 
mezunlarından, askerlik dersi görerek, Türkiye-
ye gelenler, bulundukları yerdeki liselerden bi
rinin kampma iştirak ettirilir ve imtihan sonun
daki muvaffakiyet derecesine göre kendilerine 
askerî ehliyet veya askerliğe hazırlık derecesini 
gösterir bir vesika verilir. 

Yedek subay yetişecek kadar tahsili olub da 
yalnız orta okul veya muadillerinden diploması 
bulunanlar 

Lise ve muadili okullardan diploma almış 
olanlar 

Üniversite ile yüksek okullardan diploma 
almış olanlar veyahud lise mezunlarile yüksek 
okul ve Üniversite müdavimlerinden (C) bre-
vesi alanlar 

Bunlardan, cedvel mucibince kıta hizmetini 
yapan ve ikmal eden veya yüksek askerlik dersi 
ve kampı gördüğü diplomasından anlaşılan ta-
bib, veterinerlerle kamilen, kimyager, eczacı ve 
diştabiblerinin en liyakatlilerinden ihtiyaca gö
re Millî Müdafaa vekâletince lüzum görülecek 
mikdarı tercihan kendi tatbikat mekteblerine ve 
lüzumunda sıhhî müesseselere ve makine mühen-
dislerile smaî kimyagerlerden lüzumlu mikdarı 
askerî fabrikalara ve diştabibi, eczacı ve kim
yagerlerle mühendislerden ihtiyaçtan fazlası ile 
diğerleri tefrik edildikleri sınıfların yedek subay 
mektebine sevk ve buralarda altı aylık bir hiz
met ve tahsile tâbi tutulurlar. 

Bu müddet zarfında bunlar hakkında idare, 
ilbas ve maaş hususunda harb okulu talebesi, 
Yüksek deniz ticaret mektebinden çıkanlara da
hi deniz talebesi gibi muamele yapılır. 

îşbu altı aylık müddet nihayetinde iktidar 
ve liyakatsizlikleri anlaşılanlar askerlik kanu
nunun 34 ncü maddesindeki şartları haiz olsa
lar dahi smrflannm muvazzaflık hizmetlerine 
aid müddetleri askerlik kanununun 5 nci madde-

( S. Şayi! 

Mekteb, sefain 
Kıtada se- ve müesse- Asteğmen-
fainde ta- sede talim lik hiz-

lim müddeti müddeti met müddeti Yekûn 
Aü Ay Ay Ay 
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sine göre tamamlamak üzere çavuş rütbesile sı
nıflan kıtaat ve müesseselerine gönderilirler. 
Bunlarm kıtada ve mektebde geçen müddetleri 
askerlik hizmetinden mahsub edilir, fakat elle
rindeki diploma müddetleri nazarı dikkate alın
maz. 

İktidar ve liyakatleri tasdik kılınanlar, ye
dek asteğmen nasbedilirler ve smıfları takım 
komutanlığında (kıtası bulunmayanlar sınıf ve 
mesleklerine aid işlerde) hava yedek subayla
rı hava mektebinde altı ay daha hizmet gö
rürler. Bu müddeti muvaffakiyetle bitirenler 
muvazzaf asteğmenler hakkındaki şerait dai
resinde teğmen nasbolunurlar. Muvaffakiyet 
gösteremeyenler üç ay daha istihdam oluna
rak yetiştirilirler ve liyakat gösterenler teğ
menlikle, gösteremeyenler asteğmenlikle terhis 
olunurlar. 

Bunlardan muvazzafa nakletmek isteyen
lerinden talimatnamesinde yazılı şartları haiz 
ve diğer vekâletlerde kanunen mecbur ve mü-
teahhid olduğu hizmeti ifa ve ikmal etmiş bu
lunanların ihtiyaç halinde muvazzaf sınıfa na-
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killeri icra ve Harb okulunda tahsilleri ikmal 
ettirilir. 

Yalnız yedek subay olarak hizmete devam 
etmek isteyenlerin Millî Müdafaa vekâletince 
lüzum görülürse 14 ncu maddenin 2 nci fık
rasında yazıldığı veçhile iki devre müddeti 
kadar hizmetlerinin devamına müsaade edilir. 
Bu fazla müddetler hazarda devrei talimiye-
lerdeki müddetlere sayılır. 

Yedek'subaylığa bidayeten ayrılanlar as
kerlik kanununun 34 ncü maddesindeki kısa 
hizmeti icab ettiren şartları haiz olsalar dahi 
işbu kanun ahkâmma tâbi tutulurlar. 

Askerî lise mezunlarından yabancı memle
ketlerde askerî yüksek mühendis yetiştirilmek 
üzere seçilenler iki ay müddetle hazırlık kıta
sında hizmet ettikten ve smıflarile alâkadar 
askerî fabrikalar veya sair müesseselerde altı 
ay çalıştıktan sonra liyakat ve kifayeti tas
dik edilenler tahsil görecekleri yabancı mem
leketlere askerî talebe sıfatile gönderilirler. 

Yabancı memleketlerin yüksek mühendis 
mekteblerinde en az iki senelik tahsilden sonra 
yapılacak ön imtihanlarda ve mühendis mek
teblerinde buna tekabül eden devre imtihanla
rında muvaffak olarak iki sene tahsil senesini 
ikmal edenler yedek asteğmen nasbedilirler ve 
tahsillerine devam ederler. 

Talebe sıfatile yabancı memleketlerde tah
silde iken muvaffak olamıyanlar memlekete 
getirilerek askerî memur nasbedilmek üzere 
mekteb tahsiline veya yedek subay mektebi 
tahsiline tâbi tutulurlar. Bunlardan meslek ve
ya yedek subay okulunda muvaffak olamıya-
rak sıhhî hallerden gayri sebeblerle çıkarılan
lar kıtalara verilirler ve muvazzaflık hizmet
lerinden başka askerî talebeler meccanen oku
dukları müddetin yarısı kadar hizmet ederler. 

Yabancı memleket tahsilinde iken yedek 
asteğmen olduktan sonra tahsilde muvaffak ola
mıyanlar da memlekete getirilerek muayyen 
bir meslek kursuna tâbi tutularak askerî me
mur nasbolunurlar. 

Askerî liseleri muvaffakiyetle bitirdikten 
sonra memleketimizdeki fabrika ve müessese 
stajlarında askerî yüksek mühendis ve mühen
dislik tahsilini takibe kifayeti görülmeyenler 
talebe sıfatile Harp okuluna sevk olunurlar. 

Askerî sanat lisesi mezunlarmdan olub da 
yüksek mühendis ve askerî mühendis yetiştiril

mek üzere seçilmeyerek askerî sanatkâr yetişti
rilmek üzere seçilenler iki ay müddetle hazır
lık kıtasında hizmet ettikten ve smıflarile alâ
kadar askerî veya sair müesseselerde çalıştık
tan sonra liyakat ve kifayeti tasdik olunanlar 
yedek asteğmen nasıb edilirler ve yedek subay 
olanlar 1455 sayılı kanunun 4. maddesine tevfi
kan askerî sanatkâr muavini nasıb edilerek 
kıtalara sevk olunurlar. 

MADDE 2 — 1076 sayılı kanunun 9. mad
desi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: 

Madde 9 : Yedek subay ve memurları yok
lama zamanında nerede bulunurlarsa o mahal
lin askerlik şubesine kayid ve yoklama edilir
ler. (Bu gibilerin esas nüfus kütüğünde mu
kayyeti oldukları askerlik şubeleri, bunların ka
yid muamelelerinin yapüıb yapılmadığını ted-
kika ve bulmağa mecburdurlar.) 

Yoklama, ilk yoklama sırasında senede bir 
defa yapılır. 

Her askerlik şubesi yoklamanın başlayacağı 
ve biteceği tarihleri Hükümete bildirerek köy 
ve mahallelerde ilân edilmesini temin eder. 

Askerlik şubesinde kayıdlı olsun olmasm 
müracaat edenlerin yoklamaları yapılır. Asker
lik şubesinde kayıdlı olub da yoklamaya gel
meyenleri şube arar ve neticeyi kütüklerine ya
zar. 

Askerlik şubelerinin bu vazifeleri 10. ve 11. 
maddelerde yedek subaylarına düşen vazifeleri 
izale etmez. 

MADDE 3 — 1076 sayılı kanunun 17. mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 17 : Hazarda yedek subayların si
lâh altında geçmeyen sivil hayattaki müddetleri 
dş hizmetlerinden sayılmak şartile muvazzaf 
subaylar gibi terfi ettirilirler. 

Ancak asteğmen olacaklar birer, üstteğmen 
olacaklar ikişer ve yüzbaşı olacaklar sekizer 
devrei talimiyeye iştirak etmek ve muvafık sicil 
almak, denizde yüzbaşılık kursunu tamamla
mak ve yakm süvari veya çarkçı şahadetname
sini haiz olmak şarttır. 

Gümrük muhafaza kıtalarında istihdam olu
nan yedek subaylardan teğmen olacakların bu 
kıtalarda dört buçuk ay hizmetten sonra Genel 
komutanlığın inhasile orduda bir buçuk ay staj, 
üstteğmen olacakların iki sene dokuz ay hiz
metten sonra ayni veçhile 90 gün staj, yüzbaşı 
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olacakların da dört sene hizmetten sonra yine 
inha ile 360 gün staj görüb sicil almaları şart
tır. Bu subayla, takım talim ve terbiye safha
sının başlangıcında orduda bulunacak veçhile 
staja gönderilirler. 

Bilûmum yedek subayların terfilerinde kı
dem hesabı muvazzaf subaylar içindeki hem na-
sıblıları meyanmda hesab olunur ve binbaşı ol
mak, binbaşıdan yukarı rütbelere çıkmak mu-
harib smıflara mahsus olub ikmali tahsil etmek 
ve muvazzaf subaylara mahsus terfi kanununda 
yazılı kayid ve şartları ihraz etmekle meşruttur. 

Ancak bu şeraitten başka deniz smıfmda 
yüzbaşı olmak için yakm seferler süvarisi veya 
çarkçısı şahadetnamesini haiz olmak lâzımdır. 

Bu maksadla terfi kanununda zikredilen as
garî müddetin sülüsünü filen ifa etmek üzere 
müracaat edenlerin Orduya kabulü münhalât 
ve sair ihtiyaçlar nazarı dikkate almarak aid ol
duğu vekâletçe takdir olunur. 

Seferde yedek subaylar muvazzaf subaylar 

gibi terfi kanunu ahkâmma tâbi olurlar. Se
ferde yedek memurlar dahi terfi edebilirler. 

MADDE 4 — 2754 sayılı kanunun 1. maddesi 
ile 3052 sayılı kanunun 3. maddesi ve 3288 sayılı 
kanun da kamilen kaldırılmıştır. 

MADDE 5 — Bu anun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16 - VI -1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

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

Fay\k öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. î. M. V. G. I. V. ve Ad. V. V. 

Dr. H. Alataş R. Karadeniz 
Zr. V. Mü. Mu. V. Ti. V. 

M. Erkmen A. Çetinkaya C. Ergin 
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S. Sayısı: 174 
Hazineye aid ecrimisillerin affi hakkında kanun lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/142) 

T.G. 
Başvekâlet 18 -V -1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2595 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hazineye aid ecrimisillerin affi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyeti
nin 12 - V - 1939 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mn-
cibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
ı ı Dr. B, Saydam 

Mucib sebebler lâyihası 

Köylerde ve kasabalarda muhtelif kanunlarla Hazinenin mülkiyetine dahil olmuş bir çok ziraat 
arazisi vardır. Bu arazi 2510 numaralı kanun mucibince muhacir, mülteci yerleştirmek ve borçlanma 
kanunu mucibince toprağa muhtaç yerli çiftçilerede dağıtılmak üzere sıhhat ve içtimaî muavenet ve
kâleti emrine tahsis edilmiştir. Mezkûr vekâlet îcra Vekilleri Heyetinden aldığı kararla faaliyetini 
yirmi altı vilâyete hasrederek geri kalan vilâyetler deki toprakların muhtaç çiftçilere dağıtmak işini 
Hazineye bırakmıştır. Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti ve Hıazine tarafından kanun ve talimat
nameleri dairesinde borçlanma yolile tevzi olunmakta olan bu araziyi; tevzi muamelesinin icab et
tirdiği muamele ve merasimin tekemmülünden evvel muhtaç çiftçi boş bırakmayarak işletmek suretile 
kendisine ve Devlete faydalı bir vaziyet temin ediyor. Ancak kanun karşısında fuzulî olan bu işgal 

için köylüden ecrimisil aranması zarurî olub artırma, eksiltme kanununun 67 nci maddesi mucibince 
bu ecrimisilin takdiri için hâkimin arazinin bulunduğu köye gitmesi lâzımgelmektedir. Halbuki bir 
taraftan takdir olunacak eerimisiller kadar ve bazan daha fazla masraf ve külfeti mucib olan bu va
ziyet diğer taraftan hâkimlerimizin ve Hazine avukatlık teşkilâtının daha mühim işlere tahsis ede
cekleri vakitlerini de kaybettirmektedir. 

Binaenaleyh, fedakâr köylümüzün kalkınması hakkında Cumhuriyet Hükümetimizin takib e$â$L 
yüksek pren&iblerden mülhem olarak hem köylümüze bir az ferahlık vermek hem de adliye ve avukat
lık teşkilâtımızı adedi çok fakat mahiyeti o nisbette ehemmiyetsiz meşguliyetten kurtanttak için .193$, 
malî senesi nihayetine kadar arazi? bağ ve bahçe ecri misillerinin affi düşünülmüştür. 

Müsakkafatın ecrimisilleriniıı af fine gelince: Umumî harb ve bilhassa istiklâl harbi sıralarında. 
düşman tarafından işgal olunan yerlerde bir çok vatandaşların evleri yıkılmış ve yakılmıştır. 
Yurdsuz kalan bu vatandaşlar iltica ettikleri memleketimizin bir yerinde Hazineye kalmış olan 
binalara bir müddet için sığınmak mecburiyetinde kalmış ve tabiî hal avdet etmeğe başladıktan son
ra esas yerlerine dönmeğe başlamışlardır. Bu arada geçen zaman zarfında işgal ettikleri binalar 
için şagiller namına kanunen ecrimisil tahakkuk ettirmek icab etmiştir. Fakat bir kısmının adresi 
ve hüviyetleri vaktinde lâyikile tesbit olunamayan bu vatandaşların sarih adresi gösterilmiyerek 
yalnız birer isim üzerine idare heyetlerinden alınan kararlara müsteniden ecrimisil tahakkuk etti
rilmiştir. Bunların tahsili için yapılan takibat neticesinde hüviyetleri ve ikametgâhları tayin edileme
diğinden tahsilat da mümkün olamamaktadır. Temyiz mahkemesi son tevhidi içtihad kararüe 



ecrimisller için beş senelik müruru zaman müddetini kabul etmekte olduğundan çok eski zaman
lara aid ve henüz tahsil edilememiş olan eerimisillerin bir çoğu da bu sebeble müruru zamana uğ
ramış vaziyette bulunmakta ve şagiller mahkemeye müracaat derek Hazinenin mütalebesinin meni
ne karar almaktadır. (İerçi 2490 numaralı kanunun meriyet tarihine kadar geçen zaman içinde ad
resi tamam, müruru zamanı da kesilmiş olan az mikdarda ecrmisiller de bulunabilir. Fakat arzet-
tiğimiz sebebler dolayısile büyük ekseriyetinin tahsiline imkân bulunamayan ve on binlerce ka
lem teşkil eden eerimisillerin kaydını terkin ederken, eerimisillerin mahkemelerce takdir edilmesini 
ve hükme bağlanmasını esas kabul eden ve 1934 senesinde meriyete giren 2490 numaralı kanunun 
meriyet tarihini nazarı itibare aldığımız için bu tarihe kadar tahakkuk eden bir kısım eerimisillerin 
tahsili yoluna gidilmesi müsavat bakımından muvafık olmıyaeağı düşünülmüş ve o tarihe kadar 
olan ecrimisiller mutlak olarak affedilmiştir. 

Şu kadar ki, fuzulî şagilin, işgal ettiği Hazineye aid bir binaya zarurî bazı tamirat yaptığı ve 
saire gibi sebeblerle Hazineden matlubat iddiası varsa Hazine bunları vermek karşısında iken ayni 
binanın fuzulî işgalinden mütevellid Hazine hakkının bağışlanması da Hazinenin açık bir gadrini 
istilzam edeceğinden bu tamir bedeli iddiasına tekabül edecek mikdarda Hazinenin mahsub der-
meyanma, hakkının mahfuz bulunduğuna dair bir fıkra ilâvesine lüzum görülmüştür, 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 
Esas No. 1/142 

Karar No. M 

28 - VI - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Hazineye aid eerimisillerin affine dair Maliye 
vekilliğince hazırlanıb İcra Vekilleri Heyetinin 
12 - V - 1939 tarihli karan ve Başvekilliğin 
18 - V - 1939 tarihli ve 6/2595 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyihası Maliye 
vekili hazır bulunduğu halde encümenimizce 
görüşüldü: 

Alınan, izahattan ve mucib sebebler lâyihasile 
bu husustaki mevzuatın tedkikinden anlaşıldığı
na» göre af fi istenen ecrimisiller Hazinenin husu
sî mülkiyetindeki araziye ve müsakkafata aid 
olmak üzere iki grubda müta/lca edilmek, lâ
zımdır. 

A) Bahsi geçen aratei, bağ ve behçelerden ge
rek muhacir ve mülteci yerleştirilecek ve gerek 
topraksız halka borçlanma yolile dağıtılacak 
olanların 26 vilâyette Sıhha't ve İçtimaî muave
net vekâleti ve diğer yerlerde Hazine tarafın
dan tevzii muamelesi devam etmekle beraber bu 
araziyi boş bırakmıyarak işleten muhtaç çiftçi
lerin kanun nazarında fuzulî şagil vaziyetinde 
bulunmaları kendilerinden ecrimisil aranmasını 
icab ettirmekte ve halk için tazyik edici, Hükü
met için masraflı ve verimsiz davalara sebebiyet 

vermektedir. Topraksız köylünün, alın terile 
kıymetiendirildiği ve yarın da resmen mutasar
rıfı bulunacağı yerleri işletiyor diye takibata 
uğratılıb borçlu vaziyetine düşürülmesinin doğ
ru olamıya'cağında encümeniniz tamamen Hü
kümetle bir fikirde bulunmuş ve 1 - VI - 1939 
tarihine kadar bu arazi, bağ ve bahçelerin fuzulî 
işgalinden mütevellid eerimisillerin affini yerin
de bulmuştur. 

B) Affolunnacak müsakkafata aid ecrimisiller 
ise İstiklâl harbi felâketzedelerinin yuvalarına' 
dönünceye kadar barınmak için ilişib yerleşmiş 
oldukları Hazine mülkiyetindeki binaların işga
linden ötürüdür. Bir çoğu müruru zamana uğra
mış ve tahsili imkânsızlanmış olan bu kabil eeri-
misillerden 2490 sayılı kanunun meriyete kon
duğu 10 - XII - 1934 tarihine kadar tahakkuk 
edenlerin affi için ileri sürülen sebebler de ye
rinde görülmüştür. 

Binatenaleyh Encümenimiz kanun lâyihasını 
aynen kabule karar vermiş ve Hükümetten muh
taç halkm biran evvel tapraklandırılması işleri
nin tesiri temennisinde bulunmağı yeni ecrimisil
ler tahakkukuna meydan vermemek ve mühim bir 

( S . Sayısı : 174)! 



memleket davasını esaslı surette hal yoluna gir
miş görmek için faideli ve lüzumlu saymıştır. 

Havalesi gereğince Bütçe encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. R. Na, M. M. Kâtib 

İstanbul Rize Rize 
A, Bay%ndtr K, Kamu K. Kamu 

Af yan K. 
H. Çerçel 

Erzurum 
M. Göle 

Kırklareli 
ff. Kuleli 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

îzmir 
Kâmil Dursun 

Kırşehir 
/. Özkan 

Diyarbakır 
Zülfü Tiğrd 

Kayseri 
ö. Taşcıoğlu 

Van 
ibrahim Arvas 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 89 
Esas No. 1/142 

S - VII -1939 

Yüksek Reisliğe 

Hazineye aid ecrimisillerin affi hakkmda 
olub Başvekâletin 18 - V - 1939 tarih ve 6/2595 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Maliye encümeni mazbatasile birlikte 
Encümenimize havae edilmiş olmakla Maliye ve
kili hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Gerek Hükümetin esbabı mucibesi ve gerek 
Maliye encümeni mazbatasmm tedkikinden de 
anlaşılacağı veçhile Hazineye aid araziden bir 
kısmınm, bazı muhtaç çiftçilerimiz tarafmdan 
işgal edilerek işletildiği ve hukukan fuzulî işgal 
mahiyetinde bulunan bu hareket yüzünden he
men semeresiz denecek derecede bir çok taki
bat yapılarak neticeyle mütenasib olmıyacak su
rette masraf ihtiyar edildiği görülmüş ve hal
buki vatandaşların bu toprakları işletmek sure
tile gerek kendileri ve gerek memleket için isti
fadeli bir hale getirdikleri de düşünülerek bun
ların 1 - VI - 1939 tarihine kadar ve keza 2490 
sayılı arttırma, eksiltme ve ihale kanununun neş
rine kadar idare heyetleri kararile ihaleleri ya
pılan Hazineye aid müsakkafat şagillerinin bir 
çoğunun adresleri sarih bulunmaması yüzünden 
takibat tekemmül edememekte ve beyhude yere 
bir takım muameleleri icab ettirmekte olduğu 
görülmüş olduğundan ve mezkûr kanunun neş
rinden sonra nisbeten daha az cereyan eden bu 
muamelelerin tam bir mazbutiyetle yapılmakta 

olması da göz önünde bulundurularak müsakka
fata aid ecrimisillerden mezkûr kanunun tarihi 
neşrine kadar olanlarının affi Hükümetçe derpiş 
edilmiş ve lâyiha bu maksadla sevkedilmis olub her 

iki esbabı mucibe yerinde görülerek Encümenimizce 
de esas itibarile kabul edilmiştir. Ancak muay
yen bir tarih yerine arazi için 1938 ve müsakka
fat için 1934 yılları sonuna kadar demek suretile 
tatbikatta bir kolaylık vücude getirileceği Encü-
menimizce düşünülerek madde bu değişiklikle 
yeniden yazılmıştır. Müstacelen müzakere edil
mek dileğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
İsparta 

M. Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

tçel 
T. C. Beriker 

Konya 
R. Türel 
Muş 

?. Ataamn 
Yozgad 

A. Sungur 

R. V. 
Kayseri 
F. Baysal 

Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

Kastamonu 
T. Coşkan 

Malatya 
M. öker 

Ordu 
H. Yalman 

Maraş 
M. Bozdoğan 

M. M. 
Trabzon 
S. Doy 

Çanakkale 
.R. BvHaytrh 
Kırklareli 

Ş.ödül 
Mardin 
R. Erten 
Seyhan 
N. Eldeniz 
Yozgad 
8. îçöz 
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4 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hazineye aid ecrimisülerin affi hakkında 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazineye aid arazi, bağ ve 
bahçelerin 1 - VI -1939 ve müsakkafatın 10 -
XII -1934 tarihine kadar fuzulî işgalinden mü-
tevellid ecrimisilleri aranmaz. Tahakkuk etti
rilenler de adlî ve idarî kararlarla katğileşmiş 
olsalar dahi terkin edilir. Tahsil edilmiş olan
lar geri verilmez. Ancak gayrimenkulum tami
ri ve saire gibi o gayrimenkulden doğan bir 
sebeble Hazineden alacak iddia eden şagile 
karşı müddeabih kadar ecrimisilin mahsubunu 
istemeğe Hazinenin hakkı mahfuzdur. 

MADDE 2 -
muteberdir. 

MADDE 3 -
vekili memurdur 

Bş. Y. 
Dr. K. Saydam 

Da. f. 
Faik Öztrak 

m. v. 
YUnl 

s.tut. v. 
Dr. W. Mataş 

Mu. Mü. 

- Bu kanun 

- Bu kanunun 

Ad. V. 
T. F. may 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. T. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
Hana Tarhem 
T . 

A. Çetinkaya 

neşri tarihinden 

icrasma Maliye 

12 - V -1939 
M. M. V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağrah 

tk. V. 
f H. Çakır 

Zr. V. 
MuhUs Erkmen 

Ti. T . 
C. Ergin 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎRÎŞÎ 

Hazineye aid ecrimisülerin aranmaması hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hazineye aid arazi, bağ ve 
bahçelerin 1938 ve müsakkafatın 1934 yılları 
sonuna kadar fuzulî işgallerinden mütevellid 
ecrimisilleri aranmaz. Tahakkuk ettirilenler de 
adlî ve idarî kararlarla katğileşmiş olsalar dahi 
terkin edilir. Tahsil edilmiş olanlar geri ve
rilmez. Ancak gayrimenkulun tamiri ve saire 
gibi o gayrimenkulden doğan bir sebeble Ha
zineden alacak iddia eden şagile karşı müdde
abih kadar ecrimisilin mahsubunu istemeğe Ha
zinenin hakkı mahfuzdur. 

MADDE 2 — Aynen kabul. 

MADDE 3 — Aynen kabul. 

(â . Sayısı: Wk) 



S. Sayısı: (75 
Ankara Orman çiftliğindeki bira fabrikasile tesisat ve 
müştemilâtının ve arpa silosunun İnhisarlar umum müdür
lüğüne devri hakkında kanun lâyihası ve Gümrük ve inhi

sarlar, Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/193) 

T.C. „ . 
Başvekâlet 26 -VI -1939 

Kararlar Müdürlüğü 
Say% : 6/3380 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Ankara Orman çiftliğindeki bira fabrikasile tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İnhi

sarlar umum müdürlüğüne devri hakkmda Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve icra 
VeıkiUeri Heyetince 19 - VI -1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Mucib s ebebler i 

Biranın imali, hariçten idhali ve dahilde satışı diğer ispirtolu içkiler gibi - 790 sayılı kanunla 
inhisar altmda bulunmaktadır. 

Malî inhisarların ve bu arada her türlü ispirtolu içkiler inhisarının işletilmesi Gümrük ve in
hisarlar vekâletine bağlı İnhisarlar umum müdürlüğüne bırakılmış olan vazifelerdendir. 

Bu nevi inhisarların işletilmesi için konmuş usuller ve kurulmuş teşkilât varken, biranm 
yalnız ziraî bir mahsûlün ya kıymetlendirilmesi sebebile İnhisarlar idaresi teşkilâtı dışmda bıra
kılması muvafık olamazdı. 

Ziraat işletmelerinin, - kısmen dahi olsa - malî bir inhisar geliri ile beslenmesi bu teşebbüslerin 
hesaplı ve semereli bir işleme esasma bağlı kalması hakkındaki millî iktisad gayelerine aykırı 
düştüğü gibi, bütçe varidatından bir kısmmm millî murakabe dışmda bazı hizmet ve maksadlara 
tahsisi de malî esaslarımıza uymamaktadır. 

Bu düşüncelere binaen lâyiha hazırlanmıştır. 
1 — 3308 sayılı kanunla Devlet ziraat işletmeleri kurumuna ve 3491 sayılı kanunla toprak 

mahsulleri ofisine verilen menkul ve gayri menkul mallardan ve ticarî ve smaî teşebbüslerden 
hangilerinin İnhisarlar umumi müdürlüğüne devredildiğini tasrih etmek miaksadile birinci madde 
yazılmıştır. 

2 — Bira fabrikası, ayni zamanda buz, gazoz, soda ve saire yapıyor. Bunlar inhisar mevzuuna 
girmediğinden İnhisarlar idaresince yapılması mecburî işlerden değildir. Ancak is hacminin ve 
işçi kadrosunun müsaadesi nisbetinde bu maddelerin de fabrikada mevcud tesisattan ve ayni 
enerjiden istifade edilerek yapılması faydalı bulunduğundan, buna salâhiyet vermek maksadile 
ikinci madde yazılmıştır. 

3 — Bira imalinde su en mühim bir unsurdur. Bu itibarla Çiftliğe gelmekte olan suyun fabrikayı 
işletecek olan İnhisarlar idaresinin elinde bulunması zaruridir. Su bütün haklarile İnhisarlar ida
resine devredilince, kroki hududu dışmda kalan ve kuruma aid bulunan topraklardan geçen su bo* 



— 2 — 
rnîan için bu topraklar üzerinde kurum aleyhine ve fabrika lehine bir irtifak hakkı tesisi gerekli 
bulunmuş ve bu irtifak hakkının ivazr olarak, - fabrikanın muhtaç bulunduğu mikdara tesir etme
dikçe - kuruma bu sudan günde 200 kilolitre verilmesi mükellefiyeti kabul edilmiştir. 

4 — 3308 sayılı kanunun 15 nci maddesi, ziraat işletmeleri kurumuna verilen hizmet ve teşeb
büsler için istimlâk salâhiyetini tanımakta idi. Bira, bu kuruma bırakılmış teşebbüslerden olmak iti-
barile o salâhiyetin bira işletilmesine aid ihtiyaçları karşdaması da adı geçen kanunun hedeflerine 
dahil bulunuyordu. 

Bira işletmesinin araziye ihtiyacı olamazsa da hâl ve istikbal ihtiyaçları için su tedariki zaruret-
lerile karşılaşması ihtimal dahilinde bulunmaktadır. 

Fabrikanın Ankarada bina edilmiş olması ve kendi sahası dahilinde ihtiyaçlarını tedarik etmek 
mecburiyetinde bulunması başlıca muhtaç olduğu maddenin tedariki imkânlarına malik olmasını 
zarurî kılan bu sebeble su elde etmek maksadile istimlâk salâhiyetini ifade etmek ve müstakbelde 
su veya arsa için çiftlik membalarından ve arazisinden Heyeti Vekile kararile istifadesine yol açmak 
üzere bu madde yazılmıştır. 

5 — inhisarlar idaresine bu kanunla devredilecek olan menkul ve gayrimenkul mallardan bir 
kısmı 3308 sayılı kanunla Devlet ziraat işletmeleri kurumuna verilmiş olan sermaye arasında yer 
almış bulunmaktadır. Bunların devri bü teşekkülün sermayesinde bir eksiklik yapacağından gayri-
menkullerle sabit kıymetlerde ve demirbaş eşyadan sayılan menkullerin kıymetinin kurum itibarî 
sermayesinden indirilmesi ve mütodavil sermaye hesabına giren menkuller değerinin para olarak 
Kuruma tediyesi münasib görülerek beşinci ve muvakkat ikinci maddeler yazılmıştır. 

6 — İnhisarla*!- umum müdürlüğüne 2159 sayılı kanunla verilmiş ve ahiren 30 000 000 liraya 
çıkarılmış olan mütedavil sermaye, o kanunun tedvini sırasında bu ida'rece işletilen maddeler için 
verilmiş bulunmaktadır. 

Bugünkü istihsal mikdarı olan 30 000 hektolitre bira Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunun 
524 954 liralık 'bir sermayesini bağlamaktadır. Memleketin her tarafında satış vasıta ve teşkilâtına 
malik olan İnhisarla*' idaresinin bu sayede satış mikdarını artırmağa muvaffak olacağı ve biranın 
ucuzlatılmasının sürüme geniş ölçüde tesir yapacağı düşünülecek olursa, istihsalin 100 000 litreye 
çıkması umulmakta1 ve maksadın husulü 2 000 000 liralık bir sermayeye ihtiyaç .göstermektedir. 

Mütedavil sermayenin merî bütçeyi müteessir etmeden temini de bu maddenin gözettiği gayeler 
arasındadır. 

7 — Birinci maddeye göre devredilecek olan binalardan arpa silosu kıymetinin ofis sermaye
sinden indirileceğini ifade için bu madde yazılmıştır. 

Muvakkat madde 1 — Fabrika memur ve işçilerine şimdiye kadar ikametgâh bakımından te
min edilmiş bulunan kolaylığın devir münasebetile bozulması ve işletmenin aksamaması için madde
nin birinci fıkrası hazırlanmıştır. 

Başkasına aid gayrimenkulden uzun müddet istifade doğru olmadığından İnhisarlar umum mü
dürlüğünü bu şahıslar için üç sene içinde ikamet yerleri yaptırmakla mükellef tutulmak' muvafık 
görülmüş ve bu yapılacak ikamet yerlerinden istifade edecek kimselerden memur sınıfına girenlerin 
bir kira ile mükellef olacakları gösterilmiştir. 

Bira fabrikasile ifraz edilen sahasının dışında kalacak yerler, binalar, yol ve geçidler de dahil 
olduğu halde Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna aid hususî mülklerden olduğundan, fabrika ve 
müştemilâtı lehine bir irtifak hakkı tesis edemeden ve bu yollardan ve ikamet yerlerinden intifa 
ve binaenaleyh işletmeye devam mümkün olamıyaçaktır. 

Fabrika lehine tesis edilen bu intifa hakkı karşılığında ikametgâhların üç yıllığı için maktuan 
(20) bin lira konmuş ve daimî bir surette fabrikaca intifa edilecek kurum yollarının tamir masrafı 
karşılığı olarak İnhisarlar Umum müdürlüğü bütçesine 1940 malî yılından itibaren bir mikdar tah
sisat konması münasib görülmüştür. 

Muvakkat madde 3 — İnhisarlar Umum Müdürlüğünün gördüğü işlere göre memur kadrosu bütçe 
ile tesbit edilmiş bulunduğundan, üzerine yeni alacağı işin meveud kadro ile yürütülmesi müm-
küm bulunmamaktadır. 
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işin durmadan yürümesi için fabrika memur ve işçi kadrosunun, maddede yazıldığı şekilde tes-
biti ve bu tesbit sırasında orada çalışanlardan istifade edilmesi uygun görülmüştür. 

Muvakkat kadro dışında kalacaklara, açıkta kalma tazminatı olmak ve emsali hakkında 3308 sa
yılı kanunun muvakkat birinci maddesile kabul edilen esasa uymak üzere ikramiye verilmesi, ilga 
ve ihdas gibi ıslahatın hizmet erbabının hayatında zaruretlere yol açmadan yapılması lâzımesine 
uygun görülmüştür. Meriyet mevkiindeki bütçeye yeni masraflar yükletmek maksadile memur ve müs
tahdem ücretlerinin ve 1939 yılında yapılacak tevsi ve istimlâk masraflarının mütedavil sermaye 
hesabından yapılması tasvib edilmiştir. 

Fabrika memurlarının Kurum Yardım sandığındaki haklarının tasfiyesi için maddenin son fıkrası 
yazılmıştır. " 

Muvakkat madde 4 — Bir mamelekin ve iktisadî teşebbüsün devrinin hukukî neticelerinden olmak 
üzere halef idarenin, kendisine halef olduğu şahsiyetin hak ve borçlarına da halef olacağını ifade 
etmek maksadile madde yazılmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
G. ve î. Encümeni 28 - VI - 1939 

Eısas No. 1/193 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Orman çiftliğindeki bira fabrikasile 
tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İn
hisarlar umuin müdürlüğüne devri hakkında 
Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 19 - VI - 1939 da ka
rarlaştırılan ve Başvekâletin 26 haziran 1939 ta
rih ve 6/3380 sayılı tezkere ile Büyük Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize havale edil
mekle Gümrük ve inhisarlar vekili Maliye ve Zi
raat vekâletleri mümessilleri hazır bulunduğu 
halde müzakere ve tedkik edildi: 

Bira fabrikalarının mevaddı ibtidaiyesi itiba-
rile ziraatle alâkası mevcud ise de istihsalâtı nok
tasından bir inhisar mevzuu olduğundan bu fab
rikanın inhisarlar vekâletine devri hakkındaki 
Hükümetçe gösterilen mucib sebebler yerinde gö
rülmüş ve kanun heyeti umumiyesi itibarile ka
bul edilerek maddelere geçilmiştir. 

Madde 1 : Lâyihanın birinci maddesinde kro
kinin ekli olrak gösterilmesi kanun tedvini usu
lüne uymadığından alâkalı vekilliklerce tasdik 
edilmesi suretile ifadesi maksada kâfi görülmüş 
madde o suretle tashih edilmekle beraber bazı 
fazla cümleler tay ve kelime tashihleri yapılarak 
madde tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 2 : Hükümetin 2 nei maddesi aynen ka

bul edilmiştir. 
Madde 3 : Su kaynaklarına ve tesisatına aid 

hukukun intikali ifade ederken borçlarından bah
sedilmemesi doğru olamayacağı düşünülerek ha
lef idarenin hukukî meşguliyetinin şümulü tayin 
edilmemesi suretile madde tadilen kabul edilmiş
tir. 

Madde 4 : Birinci maddedeki tadil ile mütena
zır olarak krokiye matuf ibarede tashih yapılmış
tır. 

Bilâhare fabrikaya lüzumu olan çiftlik ara
zisinin Heyeti Vekilece devrinde yeniden takdiri 
kıymete mahal kalmamak üzere 3308 numaralı 
kanunun 5 nci maddesindeki gösterilen komisyon
ca takdir edilmiş olan kıymetin esas tutulması 
hakkında alâkalı vekaletlerce Encümenimizde ya
pılan teklif kabul edilerek madde o suretle ya
zılmış ve tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 5 : Devir muamelesinin tarihle ifadesi 
daha ziyade sarahati temin edeceği düşünülerek 
alâkadar vekâletlerin muvafakatile 31 temmuz 939 
tarihi Encümenimizce muvafık görülmüş ve mad
de o suretle tadilen yazılmıştır. 

Madde 6 : Bira fabrikalarının işletme serma
yesi hakkında Hükümetçe teklif edilen madde 
üzerinde Maliye vekâletince bilâhare düşünülen! 
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4 -
malî sebebler dolayısile değiştirilmesi için alâka
dar vekillikleroe -yeniden teklif edilen şekil En-
eümenimizce dahi muvafık görülerek madde o su
retle yazlımış ve tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 7 : Hükümetin yedinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 8 : Muvakkat birinci maddenin çiftlik 
yollarından istifade ve intifa şartlarına taallûk 
eden hükümler daimî bir mahiyet arzetmekte ol
duğundan muvakkat maddede tefrik edilerek 
8 nci madde halinde tedvini Encümenimizce mu
vafık görülmütşür. 

Muvakkat madde 1 : 8 nci madde ile bu mu
vakkat maddeden tefrikan tedvin edilmiş hüküm
ler çıkarılmıştır. Aynı zamanda fabrika memur 
ve işçilerinin devir tarihinde ikamet etmekte ol
dukları kuruma aid binaların intifa mukabili ol
mak üzere halef idarece kuruma maktuan veril
mesi mevzuubahs olan (20 000) liranın her in
tifa ydı için onar bin lira verilmesi şeklinde de
ğiştirilmesi hakkında alâkadar Vekilliklerce en
cümenimizde va'ki olan teklif muvafık .görülerek 
madde o suretle tadilen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 2 : 3308 sayılı kanunla .Dev
let Ziraat işletmeleri Kurumuna verilmiş olan 
itiba'rî sermayeye dahil gayrimenkullerle sabit 
menkullerin ve demirbaş eşyanın kurumdan alın
ması mukabilinde işbu sermayeden indirilecek 
mikdarın hangi kıymet üzerinden hesab edilme
si lâzımgelcceğini ve İnhisarlar idaresince borç
lanılacak mütedavil sermaye hesabına dahil men
kul eşya kıymetini ne suretle tesbit edileceği
ni tayin maksadile madde tadilen yazılmıştır. 

Muvakkat madde 3 : Lâyiha muvakkat ka'dro 
dışında kalacak memur ve müstahdemlerden 
3308 sayılı kanunun muvakkat birinci maddesi
ne göre ikramiye almış olanlar bu defa kadro 
haricinde kaldıkları takdirde ikramiyeden mah
rum etmeği derpiş etmektedir. Encümenimiz bu 
suretle açıkta kalacak kimselere verilen paranın 
ikramiye olmaktan ziyade işlerinde çıkarılması 
dolayisile verilmesi gereken tazminat olacağını 
düşünerek bunların da bu tazminattan istifade
sini temin etmeği muvafık madelet bulmuş ve 
madde bu şekilde tadilen yazılarak kabul edil
miştir. 

Muvakkat madde 4 : Hükümetin muvakkat 
dördüncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 9 : Hükümetin 8 nci maddesi 9 ncu 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 10 : Hükümetin 9 ncu maddesi 10 n-
cu madde olarak kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Ziraat encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Üümrük ve İ. En. R. M. M. Kâtifo 
Çorum istanbul Diyarbakır 
/ . Eker S. Vraz C. Çubukçu 

Amasya Çanakkale Çorum 
İV. Aktın 

Çorum 
8. Baran 

Mardin 
8. Düzgören 

Tunceli 
M. Yenel 

Atıf Kamçil 
Denizli 

F. A. Akça 
Sinob 

//. Orucoğlu 

S. KÖtstekcioğlu 
Konya 
/. Erdal 

Trabzon 
]). Eyuboğlu 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 
Esas No. 1/193 
Karar No. 8 

30 -VI-1930 

Yüksek Reisliğe 

Ankara Orman çiftliğindeki bira fabrikasi-
le tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun 
İnhisarlar umum müdürlüğüne devri hakkın
daki Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetinin 19 - VI -1939 

tin 26-V1-1939 tarih ve (i/3380 saydı tezkercsi-
le Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası, Güm
rük ve inhisarlar encümeninin mazbatasile bir
likte encümenimize havale edilmekle Gümrük 
ve inhisarlar ve Ziraat vekilleri hazır bulunduk-

günlü toplanışında kararlaştırılan, Başvekâle- lan halde, müzakere ve tedkik edildi: 
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§ 
Bira fabrikasının, ziraî bir mahsul olan ar

panın kıymetlendirilmesi mevzuu ile alâkası 
mevcud olmakla beraber, başlıca imal ettiği 
madde, yapılması ve satılması inhisara tâbi olan 
biradan ibaret bulunmasına ve Hükümetin lâ
yihasında ileri sürülüp encümenimizee de varid 
görülen diğer mueib sebeblere binaen İnhisar
lar idaresine devri yerinde görülmüş ve kanun 
heyeti umumiyesi itibarile kabul edilerek mad
delere geçilmiştir. 

Madde 1 : Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin birinci. maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 2 : Hükümetin 2 nei maddesi, fab
rikanın henüz piyasaya çıkarmadığı ekstra malt 
gibi maddelerin veya fabrika istihsalinin art
ması halinde maliyeti ucuzlatmak ve taze mey
ve nakil ve ihracında istifade edilmek üzere bu 
fabrikada istihsali kurumca derpiş ve tedkik 
edilmekte bulunan hamızı karbon imaline sa
lâhiyet verecek mahiyette görülmediğinden bu 
nevi imal ve istihsal işlerile de uğraşabilmele-
rine imkân verilmek maksadile madde encü
menimizee tadilen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde 3 : Muvakkat kadro dışın
da kalacak kimselerden müstahdem sınıfından 
olanlara maaş nisbetinde tazminat vermek mev-
zubahs olmayıp, bu suretle tasfiye, kurumun 
muvakkat ve daimî kadroya dahil memurların
dan İnhisarlar idaresine devredilen kimseler 
hakkında tatbik edilebileceği alâkalı vekillikler-
ce encümenimize bildirilmiş olmakla bu mad
denin müteallik fıkrasındaki «ve müstahdemle
re» sözleri çıkarılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Ziraat En. Reisi 
îzmir 

B. Köken 
Aydın 

N. Göktepe 
Edirne 

F. Kaltakkıran 
Manisa 

Hüsnü Yaman 
Siird 

Ş. Özdemir 

Balıkesir 
R. Selçuk 

Kocaeli 
/ . Dıblan 

Siird 
A. Esen 
Sivas 

A. Esenbel 

M. M. 
Siird 

A. Esen 
Denizli 

E. A. Tokad 
Malatya 

Nasuhi Baydar 
Sivas 

/. Uğur 
Maraş 

Dr. K. Bayizit 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 85 
Esas No. 1/193 

Yüksek Reisliğe 

3 - Vlî - 1939 

Ankara orman çiftliğindeki bira fabrikasile 
tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İnhi
sarlar umum müdürlüğüne devri hakkında olub 
Başvekâletin 26 - VI - 1939 tarih ve 6/3380 sayılı 
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyiha
sı Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat encümenleri 
mazbatalarile birlikte Encümeninize havale edil
miş olmakla Maliye, Gümrük ve inhisarlar ve Zi
raat vekilleri hazır oldukları halde okundu ve ko
nuşuldu : 

Bira, esasen içki ve inhisar mevzuuna dahil 
bulunmaktadır. Fazla ispirtolu içkilerin istima
lini azaltmak maksadile tamiminde içtimaî fayda
ları aşikâr olan Ibu içkinin mümkün olabildiği ka
dar ucuza satılması icafe eylediğinden ve inhi
sar içkilerinin bir elde bulunması iltizam edildi

ğinden halen ziraat işletmeleri kurumu elinde bu
lunan bu işin mezkûr umum müdürlüğe devri için 
bu lâyihanın ihzar edildiği anlaşıldı, 

Yukarıda arzedilen icaıblara uygun görülen lâ
yiha Encümenimizee de esas itibarile kabul edil
miş ve Ziraat encümenince hasırlanan metin mü
zakere mevzuu olmuştur. 

Biradan ziraat kurumunun bir kâr hesabla-
makla beraber, İnhisar idaresinin de buna mun
zam bir resim alması biranın pahalı satılmasının 
başlıca âmili olduğu gibi ziraat kurumunun satış 
teşkilâtı olmamak sebebile mühim mikdarda satış 
masrafı ihtiyarına mecbur olması da buna mun
zam bir sebeb olarak mevcud bulunmaktadır. 

Hükümetçe; bu sefcebler de göz Önünde tutula
rak İnhisar idaresine devredilen biranın istilı-
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lâk hacminin artmasını da tevlid edecek olan ucuz
latma tedbirlerinin bu arada düşünülmekte oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Lâyiha metnine gelince : üçüncü maddedeki 
mamelek tabiri yerine mallar tabiri kullanılmış 
ve beşinci madde ile yedinci madde muvakkat ma
hiyetteki ahkâmı ihtiva etmek ve muvakkat ikin
ci madde ile alâkalı bulunmak itibarile her üç. 
madde birleştirilerek muvakkat birinci madde 
halinde yazılmış ve muvakkat üçüncü maddede 
bir ibare değişikliği yapılmıştır. 

Devir tarihi 31 temmuz 1939 olarak tesb.it 
edilmiş bulunduğundan meriyet maddesinin de 
buna mütenazır olması yolunda Hükümet teklifi 
kalbul edilerek madde o yolda yazılmıştır. Diğer 
maddeleri Ziraat encümeninin metni dairesinde 
aynen kabul edilen lâyiha bu değişiklerle yeniden 

hazırlanarak müstacelen müzakere edilmek dile-
ğile Umumî .Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
İsparta Kayseri Trabzon 

Mükerrem Unsal F. Baıjsal • Sırrı Bay 
Kâtib 

İstanbul Bolu Çanakkale 
F. öymen Dr. Zihni Ülgen B. Bulayırlı 

İçel Kastamonu Kırklareli 
T. C. Beriker T. Coşkan Ş. ödül 

Konya Mardin Muş 
B. Türel B. Erten Ş. Ataman 

Ordu Seyhan Yozgad 
II. Yalman N. Eldeniz A. Sungur 

Yozgad Malatya Maraş 
S. Içöz M. öker M. Bozdoğan 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Ankara Orman Çiftliğindeki Bira fabrikasile te
sisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İnhi
sarlar Umum Müdürlüğüne devri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Atatürkün 11 - VI - 1937 ta
rihli mektubile Hazineye teberru edilib 3308 sa
yılı ve 7 -1 -1938 tarihli kanunun 5 nci madde-
sile Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna devre
dilen menkûl ve gayrimenkul mallardan Ankara 
Orman Çiftliğindeki Bira fabrikası bina ve ar
sası ve fabrika dahilinde biraya ve bira
dan başka imalâta mahsus bütün tesisat 
ve ekli krokide gösterilen yerler ve üze
rindeki binalar ve Haydarpaşa limanında 
Devlet Demiryolları idaresine aid yer
de bulunan doldurma atelyesi binasile bütün 
alât, tesisat ve vasıtaları ve Bira fabrikasına 
aid veya memur ve müstahdem ve işçilerine mah
sus fabrika dahil ve haricindeki demirbaş eşya, 
alât ve malzeme ve toprak mahsulleri ofisine 
devredilmiş olan Orman Çiftliğindeki arpa si-
losile inhisarlara aid idare memurluğu binası 
ve arsaları inhisarlar Umum müdürlüğüne dev
redilmiştir. 

Bu gayrî menkûllerin krokide gösterilen 
hudud dahilinde ifraz edilerek tesis edilecek 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ
NİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Ankara Orman çiftliğindeki bira fabrikası İle 
tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İn
hisarlar umum müdürlüğüne devri hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3308 sayılı ve 7 -1 -1938 tarihli 
kanunun 5 nci maddesile Devlet ziraat işletme
leri kurumuna intikal eden menkul ve gayrimen
kul mallardan Ankara Orman çiftliğindeki bira 
fabrikası bina ve arsası ve fabrika dahilinde bi
raya ve biradan başka imalâta mahsus bütün te
sisat ve Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekillik
lerince tasdikli krokide gösterilen yerler ve üze
rindeki binalar ve Haydarpaşa limanında Dev
let demiryolları idaresine aid yerde bulunan dol
durma atelye binasile bütün alât, tesisat ve vasıta
ları ve bira fabrikasına aid veya ve müstahdem 
ve işçilerine mahsus fabrika dahil ve haricindeki 
demirbaş eşya, alât ve malzeme ve Toprak mah
sulleri ofisine devredilmiş olan Orman çiftliğin
deki arpa silosile İnhisarlara aid idare memur
luğu binası ve arsaları İnhisarlar umum müdür
lüğüne devredilmiştir. 

Bu gayrimenkullerin krokide gösterilen hu
dud dahilinde ifraz edilerek tesis edilecek tapu 
kaydi Hazine uhdesinde kalır. 
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ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Ankara Orman çiftliğindeki bira fabrikası ile 
tesisat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İn
hisarlar umum müdürlüğüne devri hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Ankara Orman Çiftliğindeki bira fdbrikasile tesi
sat ve müştemilâtının ve arpa silosunun İnhisar
lar Umum müdürlüğüne devri hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük ve İnhisarlar encüme
ninin 1 nci maddesi aynen. 
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Hü. 

tapu kaydi Hazine uhdesinde kalır. 

MADDE 2 — Bira fabrikasının devir tari
hine kadar yapmakla meşgul olduğu biradan 
başka maddelerden faydalı görülenlerin, inhisarı 
tazammun etmemek üzere yapılmasına inhisar
lar idaresince devam edilebilir. 

MADDE 3 — Bira fabrikası ve müştemilâ-
tmca istifade edilmekte olan kırk göz mevkiin
den gelme su bütün hukukile beraber ve birinci 
maddede yazılı mameleke dahil olarak inhisarlar 
idaresine devredilmiştir. Bu suya aid tesisatm 
Çiftlik topraklarından geçmesi hakkma karşılık 
olmak üzere günde 200 kilo litreden az olmayan 
bir suyu inhisarlar idaresi çiftlik ihtiyacı için 
verecektir. Fabrikanın muhtaç olduğu mikdara 
tesir etmedikçe bu su mikdarı azaltılamaz. 

MADDE 4 — Fabrikanın işletilmesi için lâ
zım olan ve hususî şahıslara aid bulunan su kay
naklarına ve kaynakların çıktığı ve muhafaza
ları için muktazi yerleri veya su bulunduğu umu
lan araziyi inhisarlar Umum Müdürlüğü umumî 
istimlâk hükümlerine göre istimlâk edebilir. 

Fabrika tesisatmm genişletilmesi veya su 
çıkarılması veya su borularmm geçirilmesi gibi 
sebeb ve zaruretlerle bu kanuna bağlı kroki dı
şında kalan çiftlik arazisinden bir kısmrnm ilâ
veten inhisarlar idaresine devrine icra Vekilleri 
Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 5 — Devre mevzu bulunan bilcüm
le menkul ve gayrimenkuUer yani mameleke 
dahil bilcümle sabit ve mütedavil kıymetler ve 
fabrikanın devir tarihinde defterlerinde mukay-
yed matlubat ve düyunatı devir tarihinde kurum 
tarafından tanzim edilecek bilançodaki kıymet 
baliğlerile ve bütün hak ve borçlarile inhisarlar 
umum müdürlüğüne devredilir. Devir tarihi ka
nunun neşredildiği aym sonuncu günüdür. Bu 
bilanço, 3460 sayılı kanunla kurulan umumî 
murakabe heyetinin tasvibinden geçerek tekem
mül eder. 

I G. I. E. 

I 
MADDE 2 — Bira fabrikasının devir tarihi

ne kadar yapmakla meşgul olduğu biradan baş
ka maddelerden faydalı görülenlerin, inhisarı 
tazammun etmemek üzere yapılmasına inhisar
lar idaresince devam edilebilir. 

MADDE 3 — Bira fabrikası ve müştemilâ-
tınca istifade edilmekte olan Kırkgöz mevki
inden gelme su, bütün hak ve borçlarile bera
ber ve birinci maddede yazılı mameleke dahil 
olarak inhisarlar idaresine devredilmiştir. Bu 
suya aid tesisatın çiftlik topraklarından geç
mesi hakkına karşılık olmak üzere günde 
200 kilo litreden az olmayan bir suyu inhisar
lar idaresi çiftlik ihtiyacı için verecektir. Fab
rikanın muhtaç olduğu mikdara tesir etme
dikçe bu su mikdarı azaltılamaz. 

MADDE 4 — Fabrikanın işletilmesi için lâ
zım olan ve hususî şahıslara aid bulunan su 
kaynaklarını ve kaynakların çıktığı ve muha
fazaları için muktazi yerleri veya su bulundu
ğu umulan araziyi inhisarlar umum müdürlü
ğü umumî istimlâk hükümlerine göre istimlâk 
edebilir. 

I Fabrika tesisatmınn genişletilmesi veya su 
çıkarılması veya su borularının geçirilmesi gi
bi sebeb ve zaruretlerle birinci maddede ya
zılı kroki dışında kalan çiftlik arazisinden bir 
kısmının ilâveten inhisarlar idaresine 3308 sa
yılı kanunun 5 nci maddesinde yazılı komis
yonca tesbit edilmiş olan kıymetler üzerinden 
devrine icra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 5 — Devre mevzu bulunan bilcüm
le menkul ve gayrimenkuUer yani mameleke da
hil, bilcümle sabit ve mütedavil kıymetler ve 
fabrikanın devir tarihinde defterlerinde mu-
kayyed matlubat ve düyunatı devir tarihinde 
kurum tarafından tanzim edilecek bilançodaki 
kıymet baliğlerile ve bütün hak ve borçlarile 
inhisarlar umum müdürlüğüne devredilir. De
vir tarihi 31 - VII -1939 tarihidir. Bu bilanço 
3460 sayılı kanunla kurulan Umumî muraka
be heyetinin tasvibinden geçerek tekemmül 
eder. 

.(S. Sayısı.: 175) 
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v HADDE 2 — Bira fabrikasının devir tarihi
ne kadar yapmakta veya yapmak için meşgul 
olduğu biradan başka maddelerden faydalı gö
rülenlerin inhisarı tazammun etmemek üzere ya
pılmasına İnhisarlar idaresince devam edilebi
lir. 

MADDE 3 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

• MADDE 4 — Gümrük ve mhisarlar encü
meninin 4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 5 ncî;'maddesi aynen kabul edilmiştir.' 

B.E. 

MADDE 2 — Ziraat encümeninin 2 nci mad
desi aynen. 

MADDE 3 — Bira fabrikası ve müştemilâ-
tmca istifade edilmekte olan Krrkgöz mevkiin
den gelme su, bütün hak ve borçlarile beraber 
ve birinci maddede yazılı mallara dahil olarak 
İnhisarlar idaresine devredilmiştir. Bu suya aid 
tesisatın çiftlik topraklarından geçmesi hakkın
da karşılık olmak üzere günde iki yüz kilo lit
reden az olmıyan bir suyu inhisarlar İdaresi 
çiftlik ihtiyacı için verecektir. Fabrikanın muh
taç olduğu mikdara tesir etmedikçe bu su mik-
darı azaltılamaz. " 

MADDE 4 — Gümrük ve İnhisarlar encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 175 ) 
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MADDE 6 — Bira fabrikasmm işletilmesi ve 
fabrikanın iştigal mevzuuna giren diğer ticarî 
ve smaî muamelelerin yapılması için inhisarlar 
umum müdürlüğü mütedavil sermayesine (2) 
milyon lira ilâve edilmiştir. 

Bu para 1939 yılı ve yetişmediği takdirde 
müteakib yıllar varidat bütçesinde inhisarlar va
ridatı tahminlerinden fazla kalan varidattan te
min olunur. 

MADDE 7 — Bira fabrikası arpa ve maltla
rının muhafazasına tahsis edilmiş olan Orman 
$ftliğindeki arpa silosunun Toprak mahsulleri 
ofisine devri dolayısile takdir edilmiş olan kıy
met, mezkûr ofisin itibarî sermayesinden indiri
lir. 

MUVAKKAT MApDE 1 — inhisarlar idare
sine geçen yerler dışrnda kalan ve bira fabrikası 
memur ve işçilerinin ikametleri için yapılmış 
olan binalarda inhisar memur, müstahdem ve iş
çilerinin ikametlerine ve bu kimselerle fabrika 
nakil vasıtalarının çiftlik yollarından intifala
rına Devlet Ziraat işletmeleri kurumunca müsaa
de edilir. 

Kurum, çiftlik yollarında yapacağı tadiller 
de bira fabrikasmm geçid ihtiyacmı göz önünde 
tutmağa ve yolları daimî surette iyi halde bu
lundurmağa mecburdur. 

inhisarlar idaresi devir yılmdan sonraki İM 
malî yıl içinde fabrikaya ayrılan sahada me
mur ve işçileri için ikamet yerleri yaptırmağa 

Q; I. E. 

MADDE 6 — 2159, 2480 ve 3421 sayılı ka
nunlarla 30 milyon lira olarak tesbit edilmiş 
olan inhisarlar umum müdürlüğünün müteda
vil sermayesi (31 500 000) liraya çıkarılmıştır. 

Bu suretle mütedavil sermayeye ilâve edi
lecek para Maliye vekâletince temin edilir. 

MADDE 7 — Bira fabrikası arpa ve malt
larının muhafazasına tahsis edilmiş olan Orman 
çiftliğindeki arpa silosunun Toprak mahsulleri 
ofisine devri dolayısile takdir edilmiş olan kıy
met mezkûr ofisin itibarî sermayesinden indi
rilir. 

MADDE 8 — inhisarlar umum müdürlüğü 
memur, müstahdem ve işçilerile fabrika nakil 
vasıtalarının çiftlik yollarından intifalarma 
Devlet Ziraat işletmeleri kurumunca müsaade 
edilir. 

Kurum, çiftlik yollarında yapacağı tadiller
de bira fabrikasının geçid ihtiyacmı göz önün
de tutmağa ve yollan daimî surette iyi halde 
bulundurmağa mecburdur. 

inhisarlar idaresi memur, müstahdem ve 
işçilerile nakil vasıtalarmca intifa edilecek 
Devlet Ziraat işleri kurumuna aid arazi dahi
lindeki yollarm bakımı için kurumca yapıla
cak masraflara iştirak hissesi, inhisarlar umum 
müdürlüğü bütçesine 1940 malî yılından itiba
ren konacak tahsisattan tesviye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 1 — inhisarlar ida
resine geçen yerler dışmda kalan ve devir tari
hinde Bira fabrikası memur, müstahdem ve işçi
lerinin ikamet etmekte oldukları binalarda inhi
sar, memur, müstahdem ve işçilerinin ikametle
rine Devlet Ziraat işletmeleri Kurumunca mü
saade edilir. 

inhisarlar idaresi devir yılmdan sonraki iki 
malî yıl içinde fabrikaya ayrılan sahada memur 
ve işçileri için ikamet yerleri yaptırmağa mec
burdur. 

inhisarlar idaresi Kurum binalarında veya 
fabrika dahilinde bulunan veya ileride yapılacak 
olan binalarda oturan memurlardan takdir ede
ceği mikdarda kira ahar. 

( S. Sayısı : 175 ) 
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MADDE 6 — Gümrük ve,inhisarlar encüme
ninin $ ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

MADDE 8 — Gümrük ve inhisarlar encüme
ninin 8 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Gümrük ve inhi
sarlar encümeninin muvakkat birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 5 — Gümrük ve İnhisarlar encüme
ninin 6 nci maddesi aynen. 

MADDE 6 — Gümrük ve İnhisarlar encüme
ninin 8 nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Devre mevzu 
olan bilcümle menkûl ve gayrimenkul mallar 
ve sabit ve mütedavil kıymetler ve fabrikanın 
devir tarihinde defterlerinde mukayyet mat-
lubat ve düyunatı mezkûr tarihde kurum tara
fından tanzim edilecek bilançodaki kıymet baliğ-
lerile ve bütün hak ve borçlarile İnhisarlar 
umum müdürlüğüne dövredilir. Devir tarüp 
31 - VII -1939 tarihidir. Bu bilanço 3460 sayıl* 
kanunla kurulan umumî murakabe heyetinin 
tasvibinden geçerek tekemmül eder. 

Bu kıymetler Bevlet ziraat işletmeleri ku
rumunun ve bira fabrikası arpa ve maltlarının 
muhafazasına tahsis edilmiş olan Orman çiftli-
ğindeki arpa afl©sunun Toprak mahsulleri ofbd-

( S. Sayısı : 175 ) 
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mecburdur. 
İnhisarlar idaresi kurum binalarında veya 

fabrika dahilinde bulunan veya ileride yapıla
cak olan binalarda oturan memurlardan takdir 
edeceği mikdarda kira alır. 

İnhisarlar idaresi, memur, müstahdem ve 
işçilerinin birinci fıkrada yazılı binalarda Nüç 
yılı geçmeyecek müddetle ikametleri mukabi
linde kuruma maktuan (20) bin lira verilir. Bu 
para 1939 malî yılı içinde ve mütedavil serma
ye hesabmdan inhisarlar idaresince tesviye olu
nur. 

İnhisarlar idaresi memur ve işçilerile nakil 
vasıtalarının intifa edilecek Devlet Ziraat işlet
meleri kurumuna aid arazi dahilindeki yolların 
bakımı için kurumca yapılacak masraflara işti
rak hissesi, İnhisarlar umum müdürlüğü bütçe
sine 1940 malî yılından itibaren konacak tah
sisattan tesviye olunur. 

MUAKKAT MADDE 2 — İnhisarlar idare
sine devredilen mallardan, gayrimenkullerle 
sabit kıymetlerden sayılan menkullerin ve de
mirbaş eşyanm kıymeti kurum itibarî sermaye
sinden indirilir. Ve mütedavil sermaye hesabma 
giren menkullerin birinci fıkraya göre tayin 
edilecek değeri, İnhisarlar idaresince Devlet Zi
raat işletmeleri kurumuna 1939 malî yılı içinde 
mütedavil sermaye hesabmdan ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 3 —. Devlet Ziraat 
işletmeleri kurumunun bira işlerinde kullanmak
ta olduğu muvakkat ve daimî kadroya dahil 
memurları, kurum tarafından verilecek bir lis
te ile bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren 
İnhisarlar umum müdürlüğüne devredilir. 

Bira işletmesinin 193Ş malî yılma aid memur 
kadrosu Gümrük ve inhisarlar vekilliğince tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilerek 
icra mevkiine konur. 

Birinci fıkraya göre İnhisarlar umum mü
dürlüğüne devredilen kimselerden memur va
sıf ve şartlarını haiz olanlar kıdem ve ehliyet
lerine göre yeni kadroya tercihan ve naklen ta
yin olunurlar. Bu suretle tayin edilenler, ta
yinleri tarihinden itibaren inhisar memurlarmm 
haiz oldukları haklara sabib.olurlar. 

Muvakkat kadroya dahil memur ve müstah-

G. t B. ' T 

İnhisar İdaresi, memur, müstahdem ve isçi
lerinin birinci frkr«fla yazılı binalarda üç yılı 
geçmeyecek müddetle ikametleri mukabilinde 
Kuruma intifa edilen her yü için (10) bin lira 
verilir. Bu paranm 1939 malî yılma isabet ede
cek olan kısmı, mütedavil sermaye hesabmdan 
tesviye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 2 — İnhisarlar İdare
sine devredilen mallardan, gayrimenkullerle sa
bit kıymetlerden sayılan menkûllerin ve demir
baş eşyanm beşinci maddeye göre tanzim ve 
tasdik edilmiş bilançodaki kıymeti Kurum iti
barî sermayesinden indirilir ve mütedavil ser
maye hesabma giren menkullerin yine o bilan
çoda gösterilen değeri, İnhisarlar İdaresince 
Devlet Ziraat İşletmeleri Kurumuna 1939 malî 
yılı içinde mütedavil sermaye hesabmdan ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Devlet ziraat iş
letmeleri kurumunun bira işelrinde kullanmakta 
olduğu muvakkat ve daimî kadroya dahil me
murları, kurum tarafından verilecek bir liste ile 
bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren İnhi
sarlar umum müdürlüğüne devredilir. 

Bira işletmesinin 1939 malî yılma aid memur 
kadrosu Gümrük ve inhisarlar vekilliğince tan
zim ve İcra Vekilleri Heyetince tasdik edilerek 

i icra mevkunde konur. 
Birinci fıkraya göre İnhisarlar umum müdür

lüğüne devredilen kimselerden memur vasıf ve 
şartlarım haiz olanlar kıdem ve ehliyetlerine 
göre yeni kadroya tercihan ve naklen tayin olu
nurlar. 

Bu suretle tayin edilenler, tayinleri tarihin
den itibaren inhisar memurlarmm haiz oldukları 
haklara sahib olurlar. 

(S. Sayısı : 175) 



MUVAKKAT MADDE 2 — Gümrük ve inhi
sarlar encümeninin muvakkat ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Devlet Ziraat iş
letme kurumunun bira işlerinde kullanmakta ol
duğu muvakkat ve daimî kadroya dahil memur
ları, kurum tarafından verilecek bir liste ile 
bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren inhisar
lar umum müdürlüğüne devredilir. 

Bira işletmesinin 1939 malî yılma aid memur 
kadrosu Gümrük ve inhisarlar vekilliğince tan
zim ve icra Vekilleri heyetince tasdik edilerek 
icra mevkiine konur. 

Birinci fıkraya göre inhisarlar umum mü
dürlüğüne devredilen kimselerden memur vasıf 
ve şartlarını haiz olanlar kıdem ve ehliyetlerine 
göre yeni kadroya tercihan ve naklen tâyin 
olunurlar. 

Bu suretle tayin edilenler, tayinleri tarihin
den itibaren inhisar memurlarının haiz olduk
ları haklara sahib olurlar. 

B.B. 

ne devri dolayısile takdir edilmiş olan kıymeti 
de mezkûr ofisin itibarî sermayelerinden indi-
rilir. 

Mütedavil sermaye hesabına giren menkulle
rin bilançoda gösterilen değerleri, İnhisarlar 
idaresince Ziraat işletmeleri kurumuna 1939 ma
lî yılı iğinde mütedavil sermaye hesabından öde
nir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Devlet ziraat iş
letme kurumunun bira işlerinde kullanmakta ol
duğu muvakkat ve daimî kadroya dahil memur
ları, kurum tarafından verilecek bir liste ile bu 
kanunun meriyeti tarihinden itibaren İnhisarlar 
umum müdürlüğüne devredilir. 

Bira işletmesinin 1939 malî yılma aid memur 
kadrosu Gümrük ve inrisarlar vekilliğince tan
zim ve îera Vekilleri Heyetince tasdik edilerek 
icra mevkiine konur. 

Birinci fıkraya göre inhisarlar umum mü
dürlüğüne devredilen kimselerden memur vasıf 
ve aşrtlarmı haiz olanlar kıdem ve ehliyetlerine 
göre yeni kadroya tercihan ve naklen tayin olu
nurlar. 

Bu suretle tayin edilenler, tayinleri tarihin
den itibaren inhisar memurlarının haiz olduk
ları haklara sahib olurlar. 

( S. Sayı; esi : 175) 



demlerin ücretleri ve yabancı mütehassıslara 
mukavelelerine göre tediyesi gereken paralar ve 
bira fabrikası için yapılacak tevsi ve istimlak 
masrafları 1939 malî yılma mahsus olmak üzere 
mütedavil sermaye hesabından ödenir. 

Muvakkat kadro dışmda kalacak memur ve 
müstahdemlerden 3308 sayılı kanunun muvak
kat birinci maddesine göre ikramiye almamış 
olanlara fabrikada veya kurumun bira işlerinde 
geçen her tam hizmet yılı için birer aylık ikra
miye, mütedavil sermaye tahsisatından inhisar
lar umum müdürlüğünce verilir. 

Gerek bunların ve gerek muvakkat kadroya 
tayin edilenlerin Kurum yardım sandığmda bi
riken paraları temettüü ile beraber sandıkça 
kendilerine iade edilir ve sandıkla alâkaları 
kesilir. ı 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bira fabrikası 
ile bu fabrikanın iştigal mevzuuna giren diğer 
ticarî ve smaî işler için akdedilmiş mukavele
lerden doğan hak ve borçlar İnhisarlar umum 
müdürlüğüne geçer. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

MADDE 9 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye, Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekilleri 
memurdur. 

19-VI-1939 
Bş. V. Ad. V. M. M. Y. 

Dr. B. Saydam N. Tınaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. I. M. V. G. Î.V. ve Ad. V. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 

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

u — 
a. t E. 

Muvakkat kadroya dahil memur ve müstah
demlerin ücretleri ve yabancı mütehassıslara 
mukavelelerine göre tediyesi gereken paralar ve 
bira fabrikası için yapılacak tevsi ve istimlâk 
masrafları 1939 malî yılma mahsus olmak üzere 
mütedavil sermaye hesabından ödenir. 

Muvakkat kadro dışında kalacak memur ve 
müstahdemlere 3308 sayılı kanunun meriyeti ta
rihinden itibaren hesab edilecek her hizmet yılı 
veya altı aydan fazla müddet için birer aylık taz
minat mütedavil sermaye tahsisatından inhisar
lar umum müdürlüğünce verilir. 

Gerek bunlarm ve gerek muvakkat kadroya 
tayin edilenlerin Kurum yardım sandığmda bi
riken paraları temettüü ile beraber sandıkça 
kendilerine iade edilir ve sandıkla alâkaları 
kesilir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Bira fabrikası ile 
bu fabrikanın iştigal mevzuuna giren diğer ticarî 
ve sınaî işler için akdedilmiş mukavelelerden do
ğan hak ve borçlar inhisarlar umum müdürlü
ğüne geçer. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden me-' 
ridir. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye, Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekilleri 
memurdur. 

( S. Sayısı : 175 ) 
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Muvakkat kadroya dahil memur ve müstah
demlerin ücretleri ve yabancı mütehassıslara 
mukavelelerine göre tediyesi gereken paralar 
ve Bira fabrikası için yapılacak tevsi ve istim
lâk masrafları 1939 malî yılma mahsus olmak 
üzere mütedavil sermaye hesabından ödenir. 

Muvakkat kadro dışında kalacak memurlara 
3308 sayılı kanunun meriyeti tarihinden itiba
ren hesab edilecek her hizmet yılı veya altı ay
dan fazla müddet için birer aylık tazminat 
mütedavil sermaye tahsisatmdan İnhisarlar 
umum müdürlüğünce verilir. 

Gerek bunlarm ve gerek muvakkat kadroya 
tayin edilenlerin kurum yardım sandığında bi
riken paralan temettüü ile beraber sandıkça 
kendilerine iade edilir. Ve sandıkla alâkaları 
kesilir. 

MUVAKKAT MADDE 4 — Hükümetin mu
vakkat dördüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — Hükümetin 8 nci maddesi 
9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Hükümetin 9 ncu maddesi 
10 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

Muvakkat kadroya dahil memur ve müstah
demlerin ücretleri ve yabancı mütehassıslara 
mukavelelerine göre tediyesi gereken paralar 
ve bira fabrikası için yapılacak tevsi ve istim
lâk masrafları 1939 malî yılma mahsus olmak 
üzere mütedavil sermaye hesabından ödenir. 

Muvakkat kadro dışında kalacak memurla
ra 3308 sayılı kanunla teşkil edilen Devlet ziraat 
işletmesi kurumuna intisablan tarihinden itiba
ren geçen her hizmet yılı için birer aylık taz
minat İnhisarlar umum müdürlüğünce müteda
vil sermaye hesabından ödenir. Altı aydan yu
karı sene kesirleri bir sene itibar edilir ve altı 
aydan aşağı kesirler nazara alınmaz. 

MUVAKAT MADDE 3 — Hükümetin dör
düncü muvakkat maddesi aynen 

MADDE 7 — Bu kanun 31 temmuz 1939 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Hükümetin 10 ncu maddesi ay
nen 
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S.Sayısı: |77 
Hâkimler kanununun bazı maddelerini değiştiren 3501 sayılı 
kanunun 2 nci maddesinde yazılı I ve II numaralı cedveller 
yerine bu kanuna bağlı I ve II sayılı cetvellerin ikame edil

diğine dair kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/203) 

T.C. 
Başvekâlet 26 - VI - 1939 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3392 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2556 sayılı hâkimler kanununun 3501 sayılı kanunun ikinci maddesinde değiştirilmiş olan 17 nci 
maddesinde yazılı I ve I I numaralı cedveller yerine ibu kanuna bağlı I ve I I numaralı cedvellerin 
ikame edilmesi hakkında Adliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 20 - VI - 1939 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Esbabı mucibe 

2556 sayılı hâkimler kanununun 3501 sayılı kanunun ikinci maddesile değiştirilmiş olan 17 
nci maddesinde yazılı I ve I I numaralı eedvellerde sekizinci ve'yedinci derecelere muhassas ola
rak gösterilen 45 ve 55 lira maaşların Devlet baremindeki ayni dereceler maaş mikdarlarile mü
tenazır olarak 50 ve . 60 lira esasları üzerine yazılması ve tecrübeleri hâkimlerin azalıklarda 
fikirlerinden istifadeyi teminen yedinci derece hâkimler arasına azalıklann da ilâvesi düşünül
müş ve mezkûr I numaralı cedvelde Temyiz mahkemesi raportörlüklerinin üçüncü sınıf hâkimli
ğin yedinci ve altıncı derecelerine hasredilmiş olmasından bu dereceler dışındaki hâkimlerin mat-
lub veçhile meslekî bilgi ve mümareselerinin artması için bu vazifeye alınmalarına mâni teşkil 
etmekte olup daha aşağı derecede bulunan genç, faal hâkimlerin bu memuriyetlere getirilmemesi 
neticesinde tatbikatta hâsıl olan güçlükler de göz önüne alınarak bu mahzurları bertaraf etmek için 
üçüncü ve ikinci sınıf hâkimliklerin 9, 8, 7, 6 ve 5 nci derecesine temyiz raportörlüğü ilâvesi su-
retile mezkûr I ve I I numaralı cedvellerin değiştirilmesine zaruret hâsıl olmuştur. 
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Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 1/203 
Karar No. 63 

3 -VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

2556 sayılı Hâkimler kanununun 3501 sayılı 
kanunun 2 nci maddesile değiştirilen 17 nci 
maddesinde yazılı I ve I I numaralı cedvellerin 
değiştirilmesi hakkında Adliye vekilliğince ha
zırlanıp İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Başvekâletin 
26 haziran 1939 tarih ve 6/3392 sayılı tezkeresile 
Adliye encümenine tevdi edilmekle Adliye vekâ
leti vekili Raif Karadenizin huzurile tedkik ve 
mütalea olundu: 

Barem kanununda sekizinci ve yedinci dere
celere muhassas aslî maaşların 50 ve 60 liraya çı
karılmış olması dolayısile derece cedveiride tas
rih yapılması icab ettiği ve tecrübeli hâkimlerin 
fikirlerinden istifade maksadile 7 nci derece hâ
kimler arasına azalıkların da ilâvesi ve Temyiz 
mahkemesi raportörlüklerinde genç hâkimlerden 

istifade maksadile bu raportörlüklerin beşin
ciden dokuzuncu dereceye kadar teşmili müna-
sib olacağı esbabı mueibesile sevkedilen kanun 
lâyihası ve bu kanuna bağlı I ve I I numaralı 
derece eedvelleri Eneümenimizce aynen kabul 
edilmiştir. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Reisi 

Çorum 
M. Çağıl 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Konya 

M. M. 
Kocaeli 

S. Yargı 
Bingöl 
F. Fikri 
Kayseri 
R. özsoy 

Mardin 
G. Gültekin İT. Menemencioğlu 

Kâtib 
Rize 

F. Sirmen 
Bursa 

A, Akg&ç 
Kayseri 

8. H. Ürgüplü 
Rize 

S. A. Dilenire 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2556 saydı Hâkimler kanu
nunun 3501 sayılı kanunun ikinci maddesile 
değiştirilmiş olan 17 nci maddesinde yazılı I 
ve II numaralı cedveller yerine bu kanuna bağlı 
I ve I I numaralı cedveller ikame edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 eylül 1939 tari
hinden muteberdir. 

MADDE Bu kanunun hükmünü icraya 

îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
20 - VI 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da, V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. ve Ad. V. V. 
R. Karadeniz 

Ti 

1939 
M.. M, V. 
N. Tınaz 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
/ / . Çakır 

Zr. V. 
M. Erkmen 

. V. 
C. Ercin 

( S . Sayısı : 177) 



Sınıfı 

Muavinlik 

Üçüncü sınıf 
hâkimlik 

îkinei sınıf hâ
kimlik 

Birinci sınıf hâ
kimlik 

Derecesi 

10 

9 

[I] NUMARALI OEDVEL 

Hâkimlerin sınıflan, dereceleri ve maaşları 

Memuriyeti 

Hâkim muavinliği, icra memurluğu, sorgu hâkimliği, aza mua
vinliği 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra memurluğu, icra muavin 
hâkimliği, icra hâkimliği, mahkeme azalığı, hâkimlik, Temyiz 
mahkemesi raportörlüğü 
Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra muavin hâkimliği, icra hâ
kimliği, mahkeme azalığı, hâkimlik, Temyiz mahkemesi raportör-

Sorgu hâkimliği, sulh hâkimliği, icra muavin hâkimliği, icra hâ
kimliği, mahkeme azalığı, hâkimlik, mahkeme reisliği, Temyiz 
mahkemesi raportörlüğü 
îcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, Temyiz mahkemesi 
raportörlüğü 
îcra hâkimliği, hâkimlik, mahkeme reisliği, Temyiz mahkemesi 
raportörlüğü 
Hâkimlik, mahkeme reisliği 
Temyiz mahkemesi azalığı 
Temyiz mahkemesi ikinci reisliği 
Temyiz mahkemesi birinci reisliği 

Maaşı 

35 

40 

50 

60 

70 

80 
90 

100 
125 
150 

Smıfı 

Muavinlik 
Üçüncü sınıf 
müddeiumumilik 

[II] NUMARALI CEDVEL 

Müddeiumumilerin sınıfları, dereceleri ve maaşları 

Derecesi Memuriyeti 

îkinei sınıf 
müddeiumumilik 

Birinci sınıf 
müddeiumumilik 

10 
9 

Maaşı 

Cumhuriyet Müddeiumumiliği muavinliği 35 
Cumhuriyet Müddeiumumiliğ muavinliği, Cumhuriyet Müddeiumu
miliği, Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği muavinliği 40 
Cumhuriyet müddeiumumiliği muavinliği, Cumhuriyet müddeiu
mumiliği, Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği muavinliği 50 
Cumhuriyet müddeiumumiliği başmuavinliği, Cumhuriyet müddei
umumiliği, Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği muavinliği 60 
Cumhuriyet müddeiumumiliği, Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği 
muavinliği 70 
Cumhuriyet müddeiumumiliği, Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği 
başmuavinliği 80 
Cumhuriyet Müddeiumumiliği 90 
Cumhuriyet Başmüddeiumumiliği 150 

( S. Sayısı : 177 ) 





S. Sayısı: 178 
Akşehrin Böğrüdelik koyu nüfusunda kayıdlı ürd Hasan-
oğlu Remzi Uzunun ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/III) 

T. C. 
Başvekâlet - I j , 3-71-1939 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4/4562 

Büyük Millet Meslisi Yüsek Reisliğine 

Behiyenin zorla ırzına geçmekten ve mezbureyi öldürmekten suçlu Kürd Hasanoğlu 1324 doğum
lu Remzi Uzunun ölüm cezasına çarptırılmasına dair Afyon Karahisar ağır ceza mahkemesince ve
rilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesi ileceza heyeti umumiyesince tasdik edilerek teşkilâtı 
esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinin 1 - VI -
1939 tarih ve Ceza Iş.U. Md. 96/S9 sayılı tezkere sile gönderilmiş olan iki ilâm ve bu işe aid evrak 
ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına, neticesinin bildirilmesin ne müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

• Dr, AV Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 3 - Vll - 1939 
Esas No. 3/111 
Karar No. 60 

Yüksek Reisliğe 

Bolvadinin îshaklı nahiyesinden Derviş kızı Remzi Uzunun, ortak olarak çiftliğinde çalış-
Behiyeyi zorla ırzma geçtikten sonra öldürmek- tığı Derviş Çavuş kızı 1341 doğumlu Behiyenin 
ten suçlu Akşehirin Böğrüdelik köyünden Kürd zorla ırzına geçtiği ve fındık büyüklüğünde 
Hasanoğlu 1324 doğumlu Renizi Uzunun icra istirikinini bozulan kızlığını yerine getireceğini 
kılınan muhakemesi neticesinde ölüm cezasma söyliyerek kandırıp yutturmak suretile Behiye-
mahkûmiyeti hakkında Afyon Karahisar ağır nin ölümüne sebebiyet verdiği ve sabit olan fiil-
ceza mahkemesince verilen kararm tasdikma lerinden dolayı ölüm cezasına mahkûm edildiği 
dair Temyiz mahkemesi ceza umumî heyetinden anlaşılmıştır. 
sadır olan 18 - V -1939 tarih ve 224/201 sayılı Yapılan müzakere neticesinde Remzi Uzuna 
ilâm, müteakib kanunî muamelenin ifası için hükmedilen ölüm cezasmm değiştirilmesini ve 
Başvekâletin 3 - VI - 1939 ve 4/4562 sayılı tez- hafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb görüle-
keresile Adliye encümenine havale buyurulmak- mediğınden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
la mezkûr ilâm ve dava dosyası okundu. maddesi mucibince bu cezanın infazına karar ve-



rilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine ar
zına encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye E. Eeisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
Münir Çağıl 

Balıkesir Bingöl Bursa 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri AUf Akgüç 
Kastamonu Kayseri Kayseri 

Abidin Binkaya Suad H. Ürgüblü R. özsoy 
Konya Mardin Rize 

Salâh Yargı Fuad Sirrnen G. Gültekin H. Menemenciğölu S. Ali Dilemre 

(S. Sayısı: 178) 



S.Sayısı: |79 
Burdurun Susuz köyünden Dobriceli oğullarından Mustafa* 
oğlu Nuri Denizin ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/117) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayt : 4/4898 

* 12 - VI - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüsek Reisliğine 

24 - V - 1939 tarih ve Kanunlar K. Md. 4S1/187 sayılı tezkereleri cevabıdır. 
ölüm cezasına mahkûm Dobricalı oğullarından Mustafaoğlu 1324 doğumlu Nuri Denizin, tekrar 

muhakemesini istemesi üzerine Adliye vekilliğinin vaki talebi üzerine mukaddema iade buyurulmuş 
olan dosya mezkûr vekilliğe gönderilmişti. Bu kere yine müşarileyh, vekillikten almıb bir sureti ilişik 
olarak takdim olunan 16 - VI - 1939 tarih ve Cezaîş. U. Mü. 216/102 sayılı tezkere ile gönderilen hü
küm evrakı aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına, neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. E. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. £. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/117 
Karar No. 58 

3-VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Bucak kazasmm Koklan köyünden Feyzi kı
zı Duduyu kaçırmak ve cebren ırzma geçmek ve 
kardeşi Mustafayı öldürmek suçlarından maz
nun Susuz köyünden Dobrıcalıoğullarmdan Mus
tafaoğlu 1324 doğumlu Nuri Denizin icra kılınan 
muhakeme neticesinde ölüm cezasma mahkûmi
yetine dair Burdur ağır ceza mahkemesince ve
rilen kararm tasdikini mutazammm Temyiz 
mahkemesi birinci ceza dairesinden sadır olan 
16 - VII - 1938 tarih ve 1290/2859 sayılı ilâm, 
müteakib kanunî muamelenin ifası için Başvekâ
letin 12 - VI - 1939 tarih ve 4/4898 sayılı tez-
keresile Adliye encümenine havale edilmekle 
mezkûr ilâm ve dava dosyası tedkik olundu. 

Nuri Denizin Duduyu kaçırdığı ve cebren ır

zma geçtiği ve 15 gün dağlarda dolaştırdığı ve 
bu suçundan dolayı mevkufen muhakemesi cere
yan etmekte iken kefaletle tahliye edilince bir 
daha adliyeye teslim olmıyarak Duduyu îsmail-
le evlendirdiğinden dolayı kin bağladığı kardeşi 
Mustafayı Akçapınar mevkiinde pusu kurup yo
lunu bekliyerek tüfekle öldürdüğü ve Dudunun 
kocası Ismaili de öldürmek için silâh atmışsa da 
isabet etmediği tebeyyün ederek Nuri Denizin 
subut bulan bu suçlarından dolayı ölüm cezası
na mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde: Nuri Denize 
hükmedilen ölüm cezasmm hafifleştirilmesini ve 
değiştirilmesini müstelzim bir sebeb görülemedi
ğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı mad-



desi mucibince bu ıcezamnıinfazma, karar veril
mesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine arzı
na encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ââ%e E, Reisi; M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Rize 
M$nir Qo,ğû••••'•'' Salâh Yargv FuadSirmen 

Balıkesir 
0. Niyazi Burcu 

Kastamonu 
Abidin Binkaya' 

Konya 
G. Gültekin 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Kayseri 
Suad H. Ürgüblü 

#• 

Bursa 
Atıf Ak güç 

Kayseri 
R. özsoy 

Mardin 
II. Menemencioğlu 

^tm/^ 

( S. Sayısı : M ) 



S. Sayısı: 180 
Burhaniyenin Hacı Ahmed mahallesinden Elmasoğlu Rağlb 
Seçerin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet 

tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (I 118) 

T. C. 
Başvekâlet 

Tazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 4/4901 

12 - VI - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Katil ve ıhırsızlık maddesinden suçlu, Burhaniyenin Hacıahmed mahallesinden Elmasoğlu 
1327 doğumlu Ragıb Seçerin ölüm cezasına çarptırılmasına dair Burhaniye Ağır ceza mahkemesince 
verilen ve Temyiz mahkemesi birinci ceza dairesi i le ceza heyeti umumiyesince tasdik edilerek Teş
kilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 
10 - VI - 1939 tarih ve Ceza îş. U. Md. 215/103 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan iki ilâm ve bu işe 
aid dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/118 
Karar No. 62 

3 -VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Burhaniyenin Baba köyünden Islâmı öldür
mekten suçlu Burhaniyenin Hacıahmed mahal
lesinden Elmasoğlu 1327 doğumlu Rağıb Seçerin 
ölüm cezasma mahkûmiyeti hakkında Burhaniye 
Ağır ceza mahkemesince verilen kararm tasdi-
kma dair Teniyiz mahkemesi ceza umumî heye
tinden sadır olan 15 - V - 1939 tarih ve 402/37 
sayılı ilâm, müteakib kanunî muamelenin ifası 
için Başvekâletin 12 - VI - 1939 tarih ve 4/4901 
sayılı tezkeresile Adliye encümenine tevdi edil
mekle tedkik ve mütalea olundu. 

Ragıb Seçerin Abidin Çambüker isimli arka-
daşile birlikte geceleyin İslâmm evine girdikleri 
fakat evde ışık gördüklerinden hırsızlığa imkân 
bulamıyarak çıkmak istedikleri kapıda namaz

dan dönen İslama rast geldikleri, Abidin İslama 
görünmeden kaçabilmiş ise de Rağıb Seçerin kaç
mak imkânını bulamayınca tabanca ile îslâmı 
yaralayıp öldürdüğü mahkemece sabit görüle
rek Ragıb Seçerin bu suçtan dolayı ölüm ceza
sına mahkûm edildiği ve suç ortağmrn da ayrıca 
cezalandırıldığı anlaşılmaktadır. 

Yapılan müzakere' neticesinde: Hırsızlık su
çunun delil ve emarelerini ortadan kaldırmak 
için adam öldürmekten suçlu Ragıb Seçere 
hükmedilen ölüm cezasmm değiştirilmesini ve 
hafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb görüle
mediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezanm infazma karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
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arzma encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye EJ. Beisi 
Çorum 

Münir Çağıl 

M. M. 
Kocaeli 

Kâtib 
Rize 

Salâh Yargı Fuad Sirrkeri 

Balıkesir Bingöl Bursa 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Atıf Akgüç 
Kastamonu Kayseri Kayseri 

Abidin Binkaya Suad H. Ürğüblü R. özsoy 
Konya Mardin 

G. Gültekin H. Menemencioğlu 

( S. Sayışı : 180 ) 



S. Sayısr: 
Çatalcanın Gökçeli köyünden Mustafaoğlu Ali Urkmerin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/112) 

T.C. 
Başvekalet 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 4/4682 

8 -VI - 1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu Mustafaoğlu 1324 doğumlu Ali Urkmerin ölüm cezasına 
çarptırılmasına dair İstanbul ağır ceza mahkemesince verilen ve Temyiz mahkemesi Birinci ceza daire
since tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak 

üzere Adliye vekilliğinden 6 - VI - 1939 tarih ve Ceza îş. U. Md. 208/99 sayılı tezkere ile gönde
rilmiş olan ilâm ve bu işe aid dosya ilişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 3/112 
Karar No. 61 

3 - VII - 1939 

Yüksek Reisliğe 

Çatalcalım Gökçeli köyünden Süleymanoğlu 
Asımı ve karısı Nefiseyi öldürmekten suçlu ay
ni köyden Mustafaoğlu 1324 doğumlu Ali Urk
merin ölüm cezasma mahkûmiyeti hakkında İs
tanbul ağır ceza mahkemesince verilen kararm 
tasdikma dair Temyiz mahkemesi birinci ceza da
iresinden sadır olan 28-11-1939 tarih ve 154/652 
sayılı ilâm, müteakib kanunî muamelenin ifası 
için Başvekâletin 8 -VI - 1939 tarih ve 4/4682 
sayılı tezkeresile Adliye encümenine havale 
edilmekle mezkûr ilâm ve dava dosyası tedkik ve 
mütaela olundu. 

Suçlu Ali Urkmerin kardeşi İbrahimin, mak
tullerin kızı Nuriyeyi kaçırmaktan ve cebren 

kızlığmı bozmaktan suçlu olarak mahkûm olması 
üzerine Ali Urkmerin Asımla, Nefiseye karşı 
muğber olduğu ve kızlarmı kardeşi îbrahimle 
evlendirmeğe razı olmayınca maktullere karşı ki
ni büsbütün artarak yolda pusu kurduğu ve Ça-
talcadan dönmekte olan karı kocayı tabanca ve 
kasatura ile yaralyrp öldürdüğü ve mahkemece 
sabit görülen bu suçlarından dolayı ölüm cezası
na mahkûm edildiği anlaşılmaktadır. 

Yapılan müzakere neticesinde: Ali Ürkmere 
hükmedilen ölüm cezasmm değiştirilmesini ve 
hafifleştirilmesini müstelzim bir'sebeb görüle
mediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezasmm infazma karar 
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irilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
•zma encümence ittifakla karar verilmiştir. 

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

Çorum Kocaeli Rize 
'ünirÇağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Balıkesir Bingöl Bursa 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Atıf Akgüç 
Kastamonu Kayseri Kayseri 

Abidin. Binkaya Suad H. tJrgüblü R. özsoy 
Konya Mardin 

G. Gültekin II. Menemcncioğlu 

» • - « 

( S. Sayısı : 181). 



S. Sayısr:182 
Sungurlunun Şingiller köyünden Nurioğlu Bayram Kalelinin 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi 

ve Adliye encümeni mazbatası (3/119) 

T. C. -. 
Başvekâlet 12 - VI - 1939 

Yazı işleri müdürlüğü 
Sayı : 4/4902 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adam öldürmek maddesinden suçlu, Sungurlunun Şingiller köyünden Nurioğlu 1316 doğumlu 
Bayram Kalelinin ölüm cezasına çarptırılmasına dair Çorum ağır ceza mahkemesince verilen ve 
Temyiz mahkemesi Birinci ceza dairesi ile ceza heyeti umumiyesince tasdik edilerek Teşkilâtı esasiye 
kanununun yirmi altıncı maddesi mucibince icabı yapılmak üzere Adliye vekilliğinden lO-VI-1939 
tarih ve Ceza iş. U. Md. 214/104 sayılı tezkere ile gönderilmiş olan iki ilâm ve bu işe aid dosya ili
şik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 3 - VII - 1939 
Esas No. 3/119 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 

Sungurlunun Şingiller köyünden Necib üe 
Osman Kâhyayı taammüden öldürmekten suçlu 
ayni köyden Nurioğlu 1316 doğumlu Bayram 
Kalelinin ölüm ceza-sma mahkûmiyeti hakkmda 
Çorum ağır ceza mahkemesince verilen kararın 
tasdikma dair Temyiz mahkemesi ceza umumî 
heyetinden sadır olan 15 - V - 1939 tarih ve 

* 121/209 sayılı ilâm, müteakib kanunî muamele
nin ifası için Başvekâletin 12 - VI - 1939 tarih 
ve 4/4902 sayılı tezkeresile Adliye encümenine 
tevdi edilmekle mezkûr ilâm ve dava dosyası 
okundu. 

Aralarında çıkan bir tarla ihtilâfından dolayı 

Bayram Kalelinin Molla Necible Osman Kâhyayı 
pusu kurup yollarını bekliyerek tüfekle öldür
düğü ve bu fiili icradan sonra firar ederek üç 
sene dağlarda dolaştığı ve nihayet yakalandığı 
ve mahkemece icra kılman.muhakeme neticesin
de sabit olan suçundan dolayı ölüm cezasma 
mahkûm edildiği anlaşılmıştır. 

Yapılan müzakere neticesinde Bayram Kale
liye hükmedilen ölüm cezasmm değiştirilmesini 
ve hafifleştirilmesini müstelzim bir sebeb görü
lemediğinden teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı 
maddesi mucibince bu cezanm infazma karar 
verilmesi hususunun Umumî Heyetin tasvibine 
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arzma encümence ittifakla karar verilmiştir. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 

MM. 
Kocaeli 

Kâtib 
Rize 

Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Balıkesir Bingöl Bursa 
O. Niyazi Burcu Feridun Fikri Atıf Akgüç 
Kastamonu Kayseri Kayseri 

Abidin Binkaya' SuddH. Ürgüblü B. özsöy 
Konya Rize Mardin 

G. Gültekin 8. Âli H\ Mmemehcibfflu 

. . > ~ - )>m-<i 
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S.Sayısı: 183 
Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sayılı kanunun 
3 ncü maddesile 3537 sayılı kanunun I inci maddesinin 
son fıkrasının ilgası hakkında kanun lâyihası ve İktisad, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/171) 

T. C. 
Başvekâlet 8 - VI - 1939 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/3042 

Büyük »BHer Mec lisi Yüksek Reisliğine 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun zeyilleri olan 2261 sayılı kanunun üçüncü maddesile 3537 
sayılı kanunun birinci maddesinin son fıkrasının ilgası hakkında İktisad Vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri. Heyetince 3 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
B. Saydam 

Esbabı mucibe 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun zeyli olan 2261 sayılı kanunun üçüncü maddesi yeniden te
sis olunacak sınaî müesseselere muafiyet ruhsatnamesi verilebilmesi için bir takım takyidat vazet
miş ve bu meyanda kurulması istenilen sınaî müessesenin mensub olduğu sanat şubesinde memle
ket ihtiyacına göre fazlai istihsal bulunup bulunmadığının tahkik ve tesbitini. âmir bulunmuştur. 

Mezkûr kanun maddesi mucibince tanzim edilmiş olan fazlai istihsal nizamnamesi hükümleri 
dahilinde yapılan tedkikat neticelerine göre sınaî müessese tesis etmek veyahud meveud müesseseleri 
tevsi etmek üzere müsaade talebinde bulunan teşebbüs erbabma halen memleket ihtiyacı nisbetinde 
tesis ve tevsi müsaadeleri verilmekte ise de kurulan veyahud tevsi edilen bu müesseseler mamûlâtı 
fiatlarının ekseriyetle normal hadlerden yüksek bulunduğu müşahede edilmektedir. 

Diğer sahalarda olduğu gibi sınaî sahada da rekabetin temini ile sınaî mamulât fiatlarının normal 
hadlere inmesi ve diğer tarafın memlekette sanayi hareketlerini azamî derecede teşvik ederek hususî 
teşebbüs erbabının faaliyetlerinin tahdid edilmemesi Hükümetçe kabul ve takib edilmekte olan sana
yi siyasetimiz icabından bulunduğundan fazlai istihsalâtın tayin ve tesbitine mütedair olan yukarıda 
zikri geçen kanunun üçüncü maddesi ile yine ayni hükmü ihtiva eden 3537 sayılı kanunun birinci 
maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 



îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 
Esas No. 1/171 
Karar No, 37 

24- VI--1930 

Yüksek Reisliğe 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun zeyilleri 
olan 261 saydı kanunun 3 ncü ınaddesile 3537 
sayılı kanunun birinci maddesinin son fıkrasının 
ilgası hakkında Iktısad vekilliğince hazırlanıb 
îcra Vekilleri Heyetinin 3 - VI - 1939 tarihli ka-
rarile Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası Iktısad vekili hazır olduğu halde tedkik 
ve müzakere olundu : 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun 41 nci 
maddesini tadil eden 2261 sayılı kanunun 3 ncü 
maddesinin tesis ettiği en mühim hüküm (Iktı
sad vekâletince teşviki sanayi muafiyet ruhsatna
mesi verilebilmek için memleketin ihtiyaçlarına 
göre o şubede fazla istihsal bulunmamasıdır. ) 

Teşviki sanayi kanunu toplu çalışan küçük 
sanatlardan başlayarak en büyük sanayie kadar 
her sınaî teşebbüse derece derece muafiyetler bah
şederken 2261 sayılı kanunun neşrinden sonra 
yeni tesis olunacak sanayi, ancak o sanayi şube
sinde fazla istihsal olmamak şartile muafiyetler
den istifade edebilir bir hale getirilmiştir. 

Kayidsiz ve şartsız konmuş olan bu fazla is
tihsal kaydi dereceli muafiyetlerden istifade eden 
büyük veya küçük her hangi bir sanayi 
şubesinde yeni bir sınaî tesis talebi vaki ol
duğu takdirde sanayi umum müdürlüğüne, tale
bin vaki olduğu sanayi şubesinde sürprodüksiyon 
olub olmadığının tedkiki vazifesini yüklüyordıv 

Sanayi umum müdürlüğünün o günkü veya 
bu günkü teşkilâtı göz önüne getirildiği takdirde 
bu madde hükmünün yerine getirilmesinin im
kânsızlığı ' kolaylıkla anlaşılabilir. Hakikaten 
tatbikatta, ikinci ve üçüncü derecede muafiyet 

ruhsatnamesi isteyen sınaî teşebbüslerde fazla is
tihsal tedkikatı yapılmasına imkân görülemedi
ğinden Iktısad vekâletinin idarî bazı tedbirlerde 
muamele yapılmış ve bu güne kadar kanunun bu 
sarih hükmü yerine getirilememiştir. 

istihlâk kabiliyeti, bir memleketin iktisadî re
fah veya sıkrntısile değişen iktisadî bir hâdisedir. 
istihsal ise her hangi bir sanayi şubesinde işleyen 
müesseselerin çalışma müddetlenle, çalışma ekib-

lerinin artıb eksilmesine bağlı bulunmasına naza
ran her iki tarafı bu kadar mütemevviç olan bir 
hâdisede takribi hesabla dahi sürprodüksiyon he
sabı yapmanın kolay olmadığı bedihidir. Buna 
bir de sanayiin teşebbüs zamanile işlemeğe açıl
ması zamanı arasında vaki olacak istihlâk tahav-
vülünü ilâve ettiğimizde zorluğun derecesi bir kat 
daha tezahür eder. 

Bu arzettiğimiz sebebler dolayısilc bu kanun 
maddesinin mühim bir kısmı tatbika geçememiş, 
asıl mühim büyük sanayi şubelerinden bir kaç 
tanesi de resmî veya yarı resmî bir kaç müessese
ye inhisar etmiş ve hususî teşebbüsler de bu sa
hada beklenilen inkişafı gösterememiştir. 

Tesise taallûk eden yukarıdaki mahzurlara 
umumî Iktısad hayatımızda ağır tesirleri görülen 
diğer iktisadî mahzurlar da inzimam etmiştir. 

2261 numaralı kanun lâyihası Yüksek Meclis 
encümenlerinde tedkik edildiği sırada Maliye en
cümeni bilhassa bu nokta, üzerinde yerinde bir 
hassasiyet göstermiştir. Mezkûr encümen maz
batasında « 1055 sayılı teşviki sanayi kanununun 
41 nci maddesinin tadili şekli müzakere olundu
ğunda (A) fıkrasının bir şubei sanayide vücude 
getirilen müesseselerin istihsali memleketin o is
tihsale ihtiyacını karşılayıb hatta geçecek 
vaziyet gösterdiği takdirde-o şubede; yeniden 
meydana getirilecek fabrikalara teşviki sanayi 
kanununun temin ettiği muafiyetleri vermemek 
için Hükümete salâhiyet vermekte olduğu görül
müştür. 

Yukarda ai'zolunduğu veçhile bu salâhiyetin 
Hükümetçe tanınmasında faide mülâhaza oluna
rak kabul edilmiş olmakla beraber mevzuubahs 
olan şubei sanaiyede yeniden tesis olunacak sa
nayi müesseselerinde muafiyet, puhsatna'mesinin 
verilmemesi işbu muafiyeti haiz olan evvelki mü
esseselere bir nevi imtiyazlı mevki teminine ve bu 
suretle bunların istihsal ettikleri eşya fiatmın 
müstehlikler zararına olarak normal kârı geçen 
yüksek bir hadde tutunabilmesine meydan aça-
bileceğiden şa mahzuru bertaraf etmek üzere 

( S. Sayısı : 183 ) 



Hükümete maliyet fia'tına normal bir kâr zam
mederek fiat tayin etmek ve diğer münasıb ted
birler alabilmek hususunda salâhiyet verilmesi 
muvafık görülmüş ve encümende hazır bulunan 
İktisad vekilinin muvafakatile böyle bir fıkra' 
ilâve edilmiştir denilmektedir. 

Hakikaten bu kanunun beş buçuk senelik tat
bikatının filî neticesi Maliye encümeninin o 
günkü haklı endişelerini maateessüf tahakkuk 

ettirmiş bulumaktadır. 
istihsal fazlasının sanayie mevzu sermayede 

yapacağı tahribatı önlemek maksadile konulan 
fazlai istihsal takyidatının mukabeleten doğura
cağı eşya pahalılığını karşılamak üzere tesisi 
tavsiye olunan fiat murakabe ve narh usulü de 
beklenen neticeyi vermemiştir. 

Maliyet ve normal kâr hesablaTi gibi çok ka
rışık ve zor işleri tedkik edecek teknik bilgili 
ve salahiyetli teşkilâtla, fiatların iktisadî hayat 
üzerindeki tesirlerini hassasiyetle hesablıya'cak 
tedkik büroları bulunmadıkça fiat kontrolünü 
tesis etmek hiç bir zaman mümkün olamazdı. 
Nasıl ki pamuk ipliği, kaput bezi gibi bir kaç 
madde istisna edildiği takdirde bu salâhiyet diğer 
sanayi şubelerinde hiç bir zaman kullanılmamış
tır. Pamuk ipliği ile kabput bezi üzerine konul
muş olan fiat murakabesinin menfi neticesi de 
memleketin en ücra köylerine kadar her yerde 
görülmüş olduğundan pahalılığı önliyecek tedbir
lerin müessiriyeti üzerinde durmağı da lüzumsuz 
gördük. 

Hususî teşebbüsün yeni sanayi işlerine girme
sine mâni olan ve eski sanayie imtiyazlı bir mevki 
veren bu kanun, hayatı çok pahalılaştırmış ve hu
susî teşebbüsün giremediği sahada Devlet sa
nayii kurmak zarureti de Maliyenin yükünü çok 
ağırlaştırmıştır. 

Bu suretle hususî teşebbüsün girmesi arzu edi
len sanayi şubelerine Devlet sermayesinin mü-
dahalesile şahsî teşebbüse yer vermek umdesi, 
makûs istikamete sevkedilmiş ve hususî teşebbüs 
bertaraf edilmek suretile Devletçilik siyaseti zor
lanmıştır. 

Yukarıda sayılıp dökülen mahzurların en beİİi 
başlı âmili olan 2261 sayılı kanunun üçüncü mad
desinin (A) fıkrasının lâğvi teklifi encümenimiz 
tarafından takdirle kabul edilmiştir. 

Ayni maddenin (B) ve (C) fıkralarına* gelin
ce: 3537 numaralı kanunla ibtidaî madde muafi
yeti kaldırıldıktan sonra bu fıkralar esasen lü
zumsuz kalmıştır. , 

Gerek ham ve gerek nim mamul ecnebi ibtidaî 
maddalerile işliyen sanayiin tesisi faideli görül
mediği takdirde bu nevi ham maddeler üzerine 
konulacak ağır gümrük resimlerile bunun önüne 
geçmek her zaman mmükündür. Hattâ bu nevi 
sanayiden teessüs etmiş olanlarının dahi, teş
viki sanayi kanununda maddei ibtidaiye muafiye
ti olmadığına nazaran bir hak iddia etmelerine 
imkân yoktur. Bu itibarla bu iki fıkranın da kalk
ması muvafık görülmüştür. 

3537 sayılı kanunun birinci maddesinin son 
fıkrası: 

Fazla istihsal maddesinin yeni sınaî: teşeb
büslere karşı koyduğu engel kâfi değilmiş gibi 
bu fıkra, fazla istihsal takyidatını, eskiden mev-
cud fabrikaların tevsi ve nakline de teşmil et
miştir. Aslının ilgasından sonra ferinin ipkası 
imkânsız bulunduğundan 3537 numaralı kanunun 
birinci maddesinin son fıkrasının da ilgasına ve 
Hükümetin teklifi veçhile kanun lâyihasının ay
nen kabulüne karar verilmiştir. 

Havalesi mucibince diğer encümenlerde müza
kere edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

İk. E. Reisi M. M. Kâtib 
Giresun Aydın izmir 

1 Sabuncu N. Topcoğlu M. Aldemir 
A. Karahisar Diyarbakır Edirne 

Bere T ürker N. Sünkitay Fuad Balkan 
Gümüşane içel izmir 

Edib Tör M. Berker Benal Anman 
Kars Kastamonu 

K. Anklı M. Celâl Bay ar 
Siird Zonguldak 

N. Sekmen H. Karabacak 

( & Sayısı : 1§3 ) 



Mfttiye enciimeni mazbatası 

T.B.MJM; 
Maliye encümeni 
Esas, No. 1/171 
Karam No. 34 

Yüksek 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun zeyil
leri olan, 2261, sayılı kanunun 3 ncü maddesile 
3537 numaralı kanunun birinci maddesinin son 
fıkrasının, ilgası hakkında Îktısad vekâletince 
hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 3 - VI -1939 
tarihli kararile Yüksek Meclise arzedilen kanun 
lâyihası Îktısad vekâleti Sanayi umum müdürü 
hazır olduğu.halde tedkik ve müzakere edildi: 

1055 numaralı teşviki sanayi kanununun 
zeyli olan 2261 numaralı kanunun üçüncü mad
desi, yeniden tesis olunacak sanayi müessesele
rine muafiyet ruhsatnamesi verilebilmesi için 
bazı kayidler koymuş ve bu meyanda kurulma
sı istenilen sanayi müesseselerinin mensub ol
duğu, sınıf şubesinde memleket ihtiyacına göre 
fazla , istihsal bulunup bulunmadığının tahkik 
ve tesbitini âmir bulunmuştur. 

Nizamnamesi mueibince tedkikı icab eden 
hususatın tamamii tedkik ve tesbiti imkânsızlı
ğı dolayısile bu fıkra mahalli tatbik bulama
mış ve kanunun koyduğu bu takyidat sebebile 
memlekette sanayi hareketleri inkişaf edememiş 
ve binnetice istihsalâtın memleket ihtiyacını kar
şılayamaması ve rekabetin vücud bulamaması 
ve v mahsulât fiatlerinin normalin fevkinde kal
ması; gibi iktisadî ve sınaî sahada zararlı; ola
bilecek manzara arzetmiştir. Bu itibarla yuka
rıda-zikri geçen maddei kanuniyenin kaldırıl
masında büyük bir isabet görülmüştür. 

Keza 1055 numaralı kanunun zeyli olan 
2261 numaralı kanunun bazı hükümlermin de
ğiştirilmesine dair 3537 numaralı kanunun bi
rinci maddesinin son fıkrası da 2261 numaralı 
kanunun üçüncü maddesine taallûku itibarjle 

"(S. 

1 - Vll -1939 

Reisliğe 

ilgası pek tabiî olmakla beraber salifüzzikir 
3357 numaralı kanunun birinci maddesinin 
ilk fıkrası birinci sınıf sanayi müesseselerini ko
rumak veyahud mevcud müesseseleri birinci sı
nıf evsafı iktisab edecek derecede tevsi etmek 
veyahud bu evsafı haiz müesseseleri daha zi
yade büyütmek ve bu nevi müesseseleri bir şe
hirden başka bir şehre nakletmek veya imalâ
tın ' nevini değiştirmek isteyenlerin evvelemir
de Îktısad vekâletinden müsaade almasını âmir 
bulunmaktadır. 

Encümenimiz bu maddenin tarifatı dahi
linde hareket edecek olan erbabı teşebbüsün Îk
tısad vekâletinden müsaade almasını da sınaî 
ve iktisadî hareketlerin tahdidine mâni bir ka-
yid telâkki etmekte olduğundan ve işbu lâyihai 
kanuniyenin istihdaf ettiği gaye ve maksadlarla 
da gayri kabili telif bulunduğundan lâyihai ka-
nuniyeye ikinci madde olarak 3537 numaralı 
kanunun birinci maddesini (Îktısad vekâletine 
haber vermek mecburiyetindedir) şeklinde tadi-
len konulmasını muvafık görmüştür. 

Bermucibi havale Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim 
edildi. 
Maliye E. Rs. Bu M. M. Kâtib 

Ağrı Erzurum Rize 
İhsan-Tav M. Göle 
Afyon K. Bursa İzmir 

Haydar Çerçel Dr. O. Kahraman Kâmil Dursun 
Kayseri Kırklareli Kırşehir 

Ömer H. Kuleli t. Özkan 
Malatya Zanguldak 

M. Nedim Zabct Y. Ziya Özençi 
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Bütç©- encümeni mazbataaı -

T.B.M.M. 
Bütçe,encümeni 4 - VII - 1939 
Mazbata No. 88 
Esas No. 1/171 

Yüksek Reisliğe^ 

1055 sayılı Teşviki, sanayi,kanununun zeyil
leri olan 2261 sayılı kanunun 3 ncü maddesile 
3537 sayılı kanunun birinci maddesinin son fık
rasının ilgası hakkında olub Başvekâletin 8 -
VI- - 1989 tarih ve 6/3042 -sayılrtezkeresile Yük
sek Meelise sunulan kanun lâyihasıİktisad ve 
Mâliye encümenleri •mazbatalarid'e birlikte;1 Eîi€si-
mendmize * verilmiş olmakla Mâliye* vekâleti n̂a
mına mezkûr vekâlet müşsteşarı =ve îktısad vekâ
leti narama sanayi um>um müdürü* hazır olduk
ları halde okundu ive konuşuldu: 

Hükümetin mueib ssebebieri ile encümenleri-
nin mazbatalarının mütalealarmda^ da anlaşıla
cağı veçhile' teşviki; sanayi ruhsatnamesi alabil
mek için o mevzuda fazla istihsal bulunmaması 
esasını vazeylemis bulunan 2261 sayılı kanunun 
ve bunu tevsi eder mahiyette olan 3537 sayılı 
kanunun birinci maddesinin son fıkrasının kal
dırılarak rakabet serbestisinin tesisini ve bu su
retle hususî teşebbüslerin inkişafa mazhar olma
sını temin maksadile sevkedildiği anlaşılan ka
nun lâyihası Encümenimizce de yerinde görüle
rek Maliye encümeninin değiştirişi dairesinde 
kabul edilmiştir. 

Ancak 3537 sayılı kanunun birinci .maddesi
nin Maliye encümenince tadil edilen şekli teşviki 
sanayiden-' istifade1 «edecek -müesseseleri- yalnız 
îktıs&d • vek&letinejjhabeı»•••vermekle mükeiief tut
maktadır. 

Müsaade mecburiyeti bu suretle kalkınca 
mezkûr kanunun üçüncü maddesile beşinci mad
delerine de lüzum kalmadığı izah edilmiş ve !En-

cümenimizce kabul edilmiştir. 
Bundan başka yine mezkâr* kanunun* dör

düncü maddesinde yazılı gümrük resminin buna 
munzam resim ve vergilerle birlikte beş misli 
olarak tahsil edileceği yolundaki cezaî hükmün, 
memeket dahilinde yapılan makinelerle tesis 
olunacak fabrikalar için tatbik mahallî bulun
madığı ve esasen o" hükmün matufu olan mezkûr 
kanunun birinci maddesi hükmü bu lâyiha ile 
değiştirildiğinden ona mütenazır olarak ve lâyi
hada tesbit edilen şekilde tadili teklif olunmuş 
ve Encümenimizce de kabul edilerek lâyihaya 
ilâve edilmiştir. Bu esasları ihtiva etmek ve ilga 
hükümlerini bir maddede toplamak suretile ye
niden hazırlanan kanun lâyihası müstacelen mü
zakere edilmek dileğile Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
İsparta 

M. Unsal 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

Kayseri-
S. Serim 

Muşu 
Ş. Ataman 

R. V. 
Kayseri 

F. Baysal 

. Bolu 
Dr. Z. Ülgen 

İstanbul 
G. B. Goker 

K4nyav 
RJFfâiel < 

Ordu 
H.Yaİman 

M. M. 
Trabzon 
S. Bay 

Çanakkale 
R. Bvlayırh 
Kastamonu 
T. Coşkan 

MâMitt 
R.mtefr" 

Yozgad 
A. Sungur 

(S. Öayısı>: İ8â) 



fitkÛMETÎN TEKLİFİ 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun zeyilleri 
olan 2261 sayılı kanunun 3 ncü maddesile 3537 
sayılı kanunun birinci maddesinin son fıkracını 

ilga eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1055 sayılı teşviki sanayi ka
nununun zeyilleri olan 2261 sayıl ıkanunun 3 ncü 
maddesile 3537 sayılı kanunun 1 nci maddesinin 
son fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — B kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
İstanbulda 
Mf.V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mu. Mü. V 

3 - VI - 1939 
Ad. V. 

Pethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na.V. 

A. F. Cebesoy 
G. î . V. 

R. Karadeniz 

A. Çetinkaya 

M. M. V. 
İV. Tınaz 
Mal. V. 
F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 
Tİ.V. 

C. Ergin 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEÖİŞTÎRİŞÎ 

1055 sayılı teşviki sanayi kanununun zeyilleri 
olan 2261 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 
kaldırılması ve 3537 sayılı kanunun birinci 
maddesinin tadili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1055 sayılı teşviki sanayi ka
nununun zeyli olan 2261 sayılı kanunun üçün
cü maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — 3537 nmaralı kanunun birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

1055 sayılı teşivki sanayi kanununda yazılı 
birinci sınıf sanayi müessese evsafmı haiz mü
essese kurmak yahud mevcud müesseseleri bi
rinci smıf evsafmı iktisab edecek derecede tevsi 
etmek veyahud bu evsafı haiz müesseseleri da
ha ziyade büyültmek ve bu nevi müesseseleri 
bir şehirden başka bir şehre nakletmek veya ima
lâtının nevini değiştirmek isteyenler evvel emir
de İktısad vekâletine haber vermek mecburiye
tindedirler. 

MADDE 3 — Hükümetin 2 nci maddesi üçün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
dördüncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayış : 183 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1055 myilı teşviki sanayi kanununun zeyilleri 
olan 2261 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 
kaldırılmasına ve 3537 sayılı kanunda bazı 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encümeninin 2 nci mad
desi aynen 

MADDE 2 — Birinci maddede yazdı ihbarı 
yapmayanlardan 50 liradan 200 liraya kadar ha
fif para cezası alınır. 

MADDE 3 — 1055 sayılı teşviki sanayi ka
nununun zeyli olan 2261 sayılı kanunun 3 ncü 
ve 3537 sayılı kanunun 3, 4 ve 5 nci maddeleri 
kaldırılmıştır. 

MADDE 4 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 5 — Hükümetin üçüncü maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 183 ) 





S.Sayısı: |88 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılma aid bilançonun 
gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresile İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1925 yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair .Divanı muhasebat Riyaseti 
tezkeresi ve İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı 

katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/61,88, 1/58) 

inhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılma aid blânçonun gönderildiğine dair Başvekâlet tez
keresi (3/61) 

T.C. 
Başvekâlet U-X-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3672 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum müdürlüğünün 1935 malî yılı muamelâtına aid bilanço ile mütehassıs murakıb-
lerin raporları, 1660 sayılı kanunun 10 ncu maddesi mucibince yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunuldu
ğuna dair Di. Mu. R. tezkeresi (3/88) 

T. C. 
Divanı muhasebat 28 - IV - 1939 

. _ . 1160 
8aV% i rr U7760 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arz eylerim. 

Di. Mu. R. 
S, Oran 



— 2 — 
Beyanname 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1935 malî yılına aid olub Gümrülk ve İnhisarlar vekâletinden 
gönderilmiş olan hesabı katği, Divanca tedkik ve intaç edilmiş olan idare hesablarile karşılaştı
rıldı. 

Katği hesabda tahakkukat gösterilmemiş oldu ğundan 1934 yılında yapıldığı gibi bu sene dahi 
idare hesablarile tesbit olunan mikdar, Divan cedvelinde aynen tahakkukat olarak gösterilmiştir. Umum 
müdürlükçe kanunî bir hükme müstenid olmaksızın teamüle tebaan bazı müessesat ve makamlara 
(Rasyon) ve numunelik namile sigara tevzi edilmekte ve bedelinin kısmen bütçeden mahsubu cihe
tine gidilmekte olduğu görülmüştür. 

Bu idarenin 1931 malî yılı mutabakat beyannamesi ile vaki maruzat üzerine Meclisi Âli Divanı 
muhasebat encümenince tanzim kılınan mazbatanınbir fıkrasında taamüle müsteniden yapılan bu mu
amelelerin bir kanun veya nizamnameye istinad ettirilmesi lüzumu bilhassa tebarüz ettirilmiş ise de 
halen bu hususa dair bir kanun veya nizamname tedvin edilmediği anlaşılmaktadır. 

İlişik cedvelerde yazılı izahat nazarı itibare alınmak şartile katği hesabda gösterilen rakamların ka
bule şayan bulunduğunu arzeyleriz. 

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

Aza Aza Aza Aza Aza Aza 
Y. Ziya Aslan C. Dinçer M. Menemencioğlu R. Bakuy M. îhsan Erenli H. Demirsoy 

Aza Aza Aza Aza Aza Müddeiumumi 
Nazmi Başak E. B. Ayla F. özbudun Z, A. Orbay M. Ali Apak Enver Arkun 

imzada bulunmadı. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1935 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası (1/58) 

T. a 
Başvekâlet 2 - III - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/655 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum müdürlüğünün 1935 malî yılı hesabı katğisine dair Gümrük ve İnhisarlar ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 26 - II - 1937 de Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
î. tn'önü 

( S. Sayısı : 188 ) 



Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 

Esas No. i/58, 
3/61, 3/88 

Karar No. 20 
Yüksek 

İnhisarlar Umum müdürlüğünün 1935 malî 
yılı katği hesabı hakkında Başvekilliğin 2 mart 
1937 tarih ve 6/655 sayılı tezkeresile teklif olu
nan kanun lâyihası ve Divanı muhasebatın mu
tabakat beyannamesi ile adı geçen idarenin 1935 
yılı bilançosu üzerine 1660 sayılı kanunun hü
kümleri dairesinde yapılan incelemeleri göste
ren ve Başvekilliğin 14 teşrinievvel 1937 tarihli 
ve 6/3672 sayılı tezkeresile gönderilmiş olan 
rapor tedkik ve müzakere edildi. 

Raporda zikredilen hususattan: 
A : Bilançoda borçlu hesablar meyanında 

bulunan memur zimmeti ve zürra avanslarından 
bir kısmının eski senelerden devren gelmekte 
olduğu bildirilmekte olmasma nazaran bu kı
sım zimematın bir an evvel tahsil veya mahsubu 
suretile tasfiyesi muvafık olacağı mütalea edil
miştir. 

B : Kanunu mahsuslarına müsteniden idarece 
zürraa tevzi olunan avanslarla veresiye yapılan 
satışlara aid alâkadarandan alınan senedat ve 
müstenidatı indelicab istimal edilmek üzere ma
hallerinde alıkonulması ve bu babda tanzim 
olunan fişlerin merkeze gönderilmesi hasebile 
mütehassıs mürakiblerce vesaik üzerinde tedki-
kat yapılamadığı anlaşılmakta olmasma göre bu 
vesaikm iki nüsha olarak tanzimile asıllarının 
mahallerinde bırakılması ve musaddak suretle
rinin merkeze irsali muvafık görülmüştür. 

G : idarenin 1935 bilançosunun aktif kısmın
da mukayyed esham ve tahvilâtın idare nezdinde 
kalması doğru olmadığından bunlarm Hazinei 
maliyeye devri münasib görülmüştür. 

Bunlardan başka: 
1 — Sene gayesinde mevcudatı mevzuat da

iresinde teşkil edilen bir heyet marifetile tadad 
ve tesbit edilen ve mazbataları mütehassıs mü
rakiblerce görülmekte olan fabrika, depo, ima
lâthane gibi müessesattaki emval ve emtianın 
mazbatalar muhteviyatına mutabakat ve muva
fakati kontrol edilmek üzere Divanı muhase-

( S . Sa: 

1 - VII -1939 

Reisliğe 

batça memur edilecek murakıbler tarafından' bu 
müessesattan lâalettayin bir veya bir kaçının 
mevcudatının tadad ve murakabe ettirilmesi 
encümenimizce faydalı görülmüştür. 

2 — Bu idarenin senelik bilançosu kanunen 
muayyen olan müddet zarfında ihzar ve müte
hassıs mürakiblerce tedkik ve raporları Yüksek 
Reisliğe takdim kılınmakta ise de bilançonun 
İnhisarlar umum müdürlüğü bütçesile alâkadar 
olması hasebile o seneye taallûk eden hesabı 
katği kanunu lâyihasının ve mutabakat beyan
namesinin vüruduna talikan tedkikatı tehir 
edilmekte ve bu sebeble bilançolar da muhtacı 
ıslah ve şayanı tenkid görülen her hangi bir 
husus, vukuundan iki ve hatta üç sene sonra 
mevzubahs edilmekte ve matlubu gaye fevt ol
makta bulunduğu ve ticarî usullere de uygun 
olmadığı cihetle bilanço tedkikatının hesabı kat-
ğiden tefrikan vürudu anında icrası encümeni
mizce muvafık görülmüştür. 

3 — İnhisarlar umum müdürlüğüne bağlı 
tütün, müskirat, tuz, barut şubeleri muamelâtı 
hesabiyesi bilanço tedkikatı sırasında mütheas-
sıs mürakiblerce alelmüfredat gözden geçirilmek
te ise de inhisar maddelerinden daha ziyade 
bir randıman alınabilmek ve bu sebeble icab-
ları göz önünde tutulmak üzere bu idarelerde 
isthidam olunan teknisyenlerin bulundukları 
idarenin «idarî, fennî, ticarî» bakımlardan bir 
senelik muamelâtını ihtiva etmek üzere sene 
gayelerinde birer rapor tanzimile mükellef tu
tulmaları ve bu raporların- taallûk ettiği sene 
bilânçolarına raptının usul ittihazı encümeni
mizce lüzumlu görülmüştür. 

Mutabakat beyannamesinde zikredilen husu-
sat: " * 

A - Hesabı katğide tahakkukat gösterilmemiş 
olduğundan 1934 yılında yapıldığı gibi bu sene 
dahi idare hesablarile tesbit olunan mikdarm 
Divan cedvellerinde aynen tahakkuk gösteril
diği ve umum müdürlükçe teamüle tebean bazı 

ı . : 1 8 8 ) : . • •"• 



müessesat ve makamlara (rasyon) ve numune
lik namile sigara tevzi edilmekte ve bedelinin 
kısmen bütçeye mahsubu cihetine gidilmekte 
olduğu ve bu idarenin 1931 malî yılı mutaba
kat beyannamesi ile vaki maruzat üzerine tan
zim kılınan mazbatanın bir fıkrasında teamü
le müstendien yapılan bu muamelenin bir ka
nun veya nizamnameye istinad ettirilmesi lü
zumu tebarüz ettirilmiş olduğu halde bu husu
sa dair henüz bir kanun veya nizamname ted
vin olunmadığı bildirilmekte olmasına göre 
varidat tahakkukatının salim bir şekilde tutul
ması lüzumunun 1934 hesabı münasebetile umum 
müdürlüğe yazılmış olması ve sinini âtiye he-
sabatının tanziminde bu hususun göz önünde 
bulundurulacağı cihetle başkaca bir karar it
tihazına mahal görülmemiş ise de rasyon ve nu
munelik namlarile verilen sigaralar bedelleri
nin kısmen bütçeye masraf kaydedilmemesi ve 
1931 hesabı münasebetile izhar olunan temen
niye rağmen idarece bu babda bir hüküm alın
maması ve teamüle tebean tarife dununda tevzi
ata devam eylemesi doğru görülemediğinden 
bu hususun bir esası salime istinad ettirilmesi 
lüzumlu görülmüştür. 

B - Muhassasat : Bütçe kanununun 6 ncı 
maddesi delâletile ikinci faslın 3 neü madde-
sile beşinci fasla ve on üçüncü faslın birinci ve 
üçüncü maddelerine mevzu muhassasat ile sar
fiyat arasındaki farkın muhasebei umumiye ka
nununun 48 nci maddesi mucibince muhassasata 
ilâvesi icab ederken bidayeten tahmin olunan ve 
sarf olunmayan mebaliğin de hesabı katğiye ilâve 
edilmesinden hesabı katği 58 252 lira 31 kuruş 
fazla ve 2159 numaralı kanunun I I nci maddesi
ne tevfikan satış kârında*n tayyare ve hususî 
idare hissesi olarak ayrılan 870 665 lira 94 ku
ruşun hesabı katğide nâzım fasla alınmamış olma
sından ve 1934 malî yılı hesabı katği kanunu mu
cibince o sene tediye edilmemek suretile 1935 
senesine devrolunan 272 582 lira 90 kuruşun mu-
hassesat meyanına idhal edilmemiş bulunmasın
dan dolayı ceman 1 143 248 lira 79 kuruş nok
san bulunduğu ve bundan başka yekûna müessir 
olmaksızın münakalât hesabında fazla ve noksan 
görünen 512 766 lira 79 kuruşun 1935 bütçe ka-

,ııununun 8 nci maddesile verilen salâhiyete isti

naden ve 1933, 1934 bütçe kanunları mucibince 
mütedavil sermayeden . sarfına' mezuniyet veril
miş olan 950 000 liradan kullanılıb bütçenin 
umumî tasarruf atından mahsubuna cevaz verilen 
mikdar olub dairesince tasarruf yapılan tertib-
lerden tenzil ve zam suretile münakale şeklinde 
icra kılınmıyarak hesabı kattğinin (imha oluna
cak muhassasat) sütununun nihayetinde bir ka
lemde tenzil edilmiş bulunduğu. 

C : — Sarfiyat : Hesabı katğide bütçeye irad 
ve masraf kaydı suretile mahsubu icab eden 11 
lira 62 kuruşla idarei hususiye ve tayyare his
seleri olarak 1934 yılından devredilen ve 1935 
senesi içinde tediye olunan 163 747 lira 51 ku
ruşun sehven hesabı katğiye alınmamasından 
ceman 163 759 lira 13 kuruşun noksan ve sene 
içinde fuzulen masraf kayıd edilen ve fakat te
diye olunmayan 415 liralık bir masrafla hususî 
idare ve tayyare hisselerinden sene içinde tediye 
edümiyerek 1936 yılına devrolunan 150 665 lira 
94 kuruş ki ceman 151 080 lira 94 kuruşun fazla 
gösterildiği ve bundan başka yekûna' müessir ol
mayan ve Divanca müttehaz kararların daire
since infaz edilmemesinden fasıllar arasında 806 
lira 41 kuruşluk fazla ve noksanlık bulunduğu. 

D - Tahsilat : Hesabı katğide, idare hesabına 
nazaran dördüncü muhtelif hasılat faslında 
88 438 lira 2 kuruş ve beşinci istirdad faslında 
134 lira 32 kuruş ki ceman 88 572 lira 34 kuruş 
noksan bulunduğu ve bundan başka yekûna mües
sir olmayan ve Divanca müttehaz kararlar dai
resince infaz edilmemesinden dolayı fasıllar ara
sında 122 lira 70 kuruşluk fazla ve noksanlık gö
rüldüğü, 

Cihetle bu noktalar göz önünde tutularak 
kanun lâyihasının birinci, ikinci ve üçüncü mad
deleri tadil ve nâzım fasla aid varidat ve tah
sisat bakiyesinin ertesi seneye devrini ve bilan
çoların tasdikini ihtiva etmek üzere iki madde 
ilâve edilmiş ve diğer maddelerin numaraları de
ğiştirilerek yeniden tanzim edilen ccdvellerle bir
likte Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere sunulmuştur. 

D. M. E. Reisi N. M. M. Kâtib 
Trabzon Trabzon Kastamonu 

Mitat Aydın Mitat Aydın Hilmi Çoruh 

[ ( a dayıs ı : 168)' 



Ankara 
Aka Gündüz 

Bolu 
E. Yerlikaya 

Balıkesir 
M. Akpınar 

Burdur 
M. Sanlt 

Bolu 
Cemil özçağlar 

Kastamonu 
Nuri Tamaç 

Kastamonu 
H. Dicle 

Muğla 
Cemal Karamuğla 

Kırşehir 
H. Börekçi 

Maraş 
M. Erten 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1935 malî yılı 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — inhisarlar umum müdürlüğü
nün 1935 malî yılı umum masarifi ilişik (A) ced-
velinde gösterildiği üzere (7 363 498) lira (62) 
kuruştur. 

MADDE 2 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1935 malî yılı varidatı ilişik (B) cedvelih-
de gösterildiği üzere (42 886 922) lira (88) ku
ruştur. 

MADDE 3 — Bu idarenin 1935 malî yılı zar
fında sarfolunmayıb ibtal olunan tahsisat baki
yesi (A) cedvelinde ayrı bir sütunda gösteril
diği üzere (157 409) lira (38) kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

26 - H - 1937 
Bş.V. 

t. înönü 
Da.V. 

Mf.V. 
S. Ankan 

S, 1. M. V. 
Dr. B. Saydam 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha.V. 
Dr. T. B. Araş 

Na.V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Bana Tarhun 

M. M. V. 
K. Özalp 
Mal. V. 

F. Ağralı 
îk.V. 

C. Boyar 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1935 malî yılı 
hesabı katği kanun lâyihamı 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1935 malî yılı umum masarifi ilişik (A) ced
velinde gösterildiği üzere 8 246 842 lira 75 ku
ruştur. 

MADDE 2 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1935 malı yılı varidatı ilişik (B) cedvelin
de gösterildiği üzere 43 846 161 lira 16 kuruş
tur. 

MADDE 3 — Nâzım fasla aid olub (A) ced
velinde ayn bir sütunda gösterilen 259 501 lira 
33 kuruşluk tahsisat bakiyesi 1936 yuma dev
redilmiştir. 

MADDE 4 — Bu idarenin 1935 malî yılı için
de sarf olunmayan ve (A) cedvelinde ayrı bir sü
tunda gösterilen 99 560 lira 45 kuruşluk tahsi
sat bakiyesi imha olunmuştur. 

MADDE 5 — Umumî müdürlüğün ilişik (C) 
cedvelinde gösterilen 1935 bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunu icraya Gümrük ve 
inhisarlar vekili memurdur. 
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Â - CEDVELÎ 

F. 

1 
o 

3 

4 

5 

0 

7 

S 

i) 
10 
11 

12 
13 

14 
15 

F. M. 

Nâzın 

Unvan 

Ücretler 
Merkez ve taşra masrafları 
Tecrübe, ıslah ve müca
dele 
Kaçağı kovalama ve tütün 
ekimi masrafları 
Kaçak ihbariye ve ikrami
ye ve 2550 sayılı kanun 
mucibince verilecek taz
minat 
Değişmeyen kıymetler mas
rafı 
Depo, imalâthane, fabri
ka, tuzlalar ücret ve mas
rafları 
Ecnebi mütehassıslar üc
ret ve harcırahları 
Muhtelif masraflar 
Memurlar ikramiyesi 
Koruma sandığına muave
net 
Reddiyat 
Geçen sene ve eski yıllar 
borçları 
Fevkalâde masraflar 
1715 numaralı kanunun 
8 nci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez ban
kasına verilecek itfa kar
şılığı 
Bütçe kanununun 8 nci 
maddesi mucibince yapı
lan inşaat ve tesisat 

a fasıl 

Mu hassas* 

3 350 996 
688 163 

43 300 

381 011 

40 000 

675 953 

1 106 880 

23 700 
45 383 
50 000 

182 294 
8 565 

122 272 
158 288 

73 480 

512 366 
1 143 248 

it 

99 
74 

00 

26 

00 

00 

00 

00 
00 
00 

40 
73 

41 
37 

00 

79 
84 

Sarfiyat 

3 344 885 
677 677 

40 797 

370 686 

34 451 

632 477 

1 100 166 

22 232 
44 215 
49 997 

182 294 
8 565 

122 060 
146 739 

73 480 

512 366 
883 747 

25 
08 

40 

86 

59 

35 

74 

89 
93 
50 

40 
73 

41 
32 

00 

79 
51 

Ati seneye 
devrolunan 
muhassasat 

259 501 33 

İptal olunatı 
muhassasat 

6 111 
10 486 

2 502 

10 324 

5 548 

43 475 

6 713 

İ 467 
1 167 

2 

212 
11 549 

74 
66 

60 

40 

41 

65 

26 

11 
07 
50 

00 
05 

Yekûn 8 605 904 53 8 246 842 75 259 501 33 99 560 45 
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B - CEDVELÎ 

F. Unvan 

Satış kârları 
Muhtelif rüsum 
Para cezaları 
Muhtelif hasılat 
îstirdad 
Tütün ve müskirat müdafaa vergisi 

Yekûn 
Nâzım fasıl: 

Tayyare 
îdarei hususiye hissesi 

Muhammenat 
Lira 

38 375 000 
700 000 
90 000 
120 000 
90 000 

2 800 000 

42 175 000 

K. 

00 
00 
00 
00 
00 
00 

00 

Tahsilâ 
Lira 

38 458 913 
690 691 
130 111 
213 040 
98 388 

3 384 349 

42 975 495 

290 221 
580 443 

t 
K. 

03 
75 
94 
51 
20 
79 

22 

98 
96 

Yekûn 42 175 000 00 43 846 161 16 
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' Aktif 

I - Sabit kıymetler 
a) Bütçeden 

. 1 - Emlâk 
2 - Makineler . 
3 - Demirbaş eşya 
4 - Nakil vasıtaları 
5 - Tuzla arazisi 

b) Mütedavil sermayeden 

1 - Emlâk 
2 - Demirbaş eşya 
3 - Fabrikalar al ât ve edevatı 
4 - Tesisat 

I I - Paralar 
a) Kasalarda 
b) Bankalarda 
e) Yollar 
d) Ecnebi paralar 
e) Bankada 1935 yılmdan bedelleri istenilmi-

yen bloke edilen barut bonoları karşılığı 

III - Paraya çevrilebilen kıymetler 
a') Tütün 
1 - Yaprak 
2 - Mamul 

b) Müskirat. 
1 - Ham mal 
2 - Nim mamul 
3 - Mamul 

c) Tuz 
d) Barut 
1 - Barut r e patlayıcı maddeler 
2 - Fişek ve teferruatı 

e) Ambalaj ve levazım 

1 - Bütçeden 
2 - Mütedavil sermayeden 

IV - Esham ve tahvilât 
1 - Bütçeden 
2 - Mütedavil sermayeden 

XS. Saj 

8 379 366 
2 983 131 
1 216 886 

73 367 
1 

506 
132 337 
91 953 
84 649 

13 721 491 
1 718 289 

190 784 
302 807 

1 220 964 

675 371 
591 203 

51 995 
2 439 065 

rm : 188) 

0 -

İnhisarların 1 haziran 1935, 31 

03 
49 
02 

. 28 

32 
48 
77 
39 

61 
74 

98 
24 
75 

71 
77 

62 
18 

12 652 751 

309 446 

779 580 
3 115 412 
1 044 072 

68 773 

122 875 

15 439 781 

1 714 556 

289 684 
1 266 575 

2 491 060 

66 000 
26 445 

12 962 198 
82 

96 

5 130 714 
65 
80 
59 
22 

16 

21 201 658 
35 

97 

03 
48 

80 

92 445 
00 
92 

CE 

ma 

79 

42 

63 

92 



DVELÎ " 

'"yjiH X$3G hûsab devresi bilançosu 

I - Mütedavil sermaye 
II -.Sjşfbtt sermaye 

5,111 <>* Karş ın la r 
a) Esham ve tahvilât bütçeden 
b) Bütçeden alınan levazım 

IV - Sigorta ihtiyatı, "' 
Y - Sabit kıymetler amortismanı 

C {••••' 3k- V -1936 ya kadar hesab edilmiş amor
tisman >" X! J,\r 
Hazineye devuedilm% olan 

; VI:-Ödenecek senedler 
a) Bütçeden v >yr '"i •-•*''••. 
b) Mütedavi l sermayeden *;.;•• .̂f.'* ' ' 

?••(*•' , : . ı •' • " ' . 

VII - Alacaklı hesablar 
a) Malûl gaziler ,-'";' *:* 
b) Muhtelif alacaklılar X *:,"' :•'": 
1 - Bütçeden Vf:'-' •'.i 

2 - Mütedavir sermayeden 

? ^;;MjiScaöelât 
d) Muhtelif 

VIII - Safi hasılat 
Sabit kıymetler ve bonolar 

a) Hazine hissesi 
1 - Geçen seneden müdevver 
2 - 1935 malî yılı hasılatından 

b) Müesseseler 
1 - Hususî idareler 
2 - Tayyare resmi 

>V: 

. . < • • • • ' ' -'••- " i 

'•;--;?:r«-':^ 

239 884 
1 478 195 

•?İ!.tt^'.^ 

37 522 727 
1 275 181 

1 057 
35 375 822 

580 443 
290 221 

j-j-r. ,.••••» 

• / • • • • 

54 
99 

98 
20 

99 
85 

96 
98 

'.t 

' ' " ' •'; ' ' ' ' - \ 

V 

oa ooo: 
•/ 51-995 
• — ?5 'J-rt./ 

3 933 983 < 
3 499 545 t 

•nı 

601 9.€4 ; 
928 259 

— , -..v̂ üurî 

134 243 
1 718 080 

305 011 
63 941 

35 376 880 

870 665 

\ •>:.'.} 

• " .. -. 

< • ; . ; ; , 

^ — ' . • 

62-

rv32:. 
;98 

1 ••• j ^ Y " ) 

22 
59 it 

•>*-4?' 

95 
53-

92 
33 

84 

94 

- - '.'• Pasif 
ti; "' ' l. ' t 

24.-27B 000 
12 652 751 
• 117 995 

; , /?!**• 

ı; ^ ; ; > r 

, >500 000 
434 437 

.,A;, r,-.-;:İ 

; 1^5801163 ~ 
Vrr.H-^.'V ' .-. 
..'.?:'»î,/<:> : 

2 221 277 
L:<>^-;;V. • 
* i ' , ;>'•',<.'< • ' 

ı ,İ • •' 

36 247 546 

f 
• " • • 

82 
62 

34 

•=•81 

73 

78 
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— İÜ 
Y - Tahsil olunacak scnedler 

VI - iştirakler 
Türk tütünleri limited şirketi 

VII - Henüz toplanmamış sigorta ihtiyatı 
VIII - Biitçedîen ödenecek barut bonoları karşı-

IX - Hafine hesabı 
1935 malî yılı i*saf|tı 
Türk tü tünler i limitet şirketi sermayesi 
için idare mütedavil sermayesine ilâve 

,, ©dilen 

X - Müesseseler 
1 - Hususî idareler 
2 - Tayyare ıresmi 

XI - B'ötPçlu hesablar 
a) Muhtelif borçlular 
1 - Bütçeden 
2 - Mütedavil scrm-ayectetı 

b) Müraselât 
1 - Eski yıllar 
2 - Yeni yıl 
c) Muhtelif 

49 fU2 Ş2 

;375 ©00 ®0 
339 441 36 

<Wİ <W4 22 
32 #75 561 34 

m;m> m m 

12 740 42 
3 276 998 68 

184 858 93 
532 626 11 

275 000 — 
. »İN îf 

480 000 — 

3 289 739 10 

717 485 M 

720-000 00 

'4 İM 636 11 

Yekûn mm^m ıo 
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Yfeltûn 77 979173 10 
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H E S A B L A R 

I - Maliyet bedelleri 
a) Tütün 

1 - Dahilde satılan mamul tütün 
2 - Hariçte satılan mamul tütün maliyeti 
3 - Beyiye ücreti 
4 - Nakliye masrafları 
5 - Sigorta 
6 - Muhtelif masraflar 

b) İspirto ve ispirtolu içkiler 
1 - Satılan malın maliyeti 
2 - Beyiye ücreti 
3 - Nakliye masrafı 
4 - Sigorta 
5 - Muhtelif masraflar 

c) Tuz 
1 - Dahilde satılan tuz maliyeti 
2 - Hariçte satılan tuz maliyeti 
3 - Prim 
4 - Nakliye masrafı 

" 5 -. Muhtelif masraflar 

d) Barut -
1 - Satılan malın maliyeti 
2 - Beyiye ücreti 
3 - Nakliye mjasrafı 
4 - Sigorta 
5 - Muhtelif masraflar 

Tl - Bütçe masrafları 
1 - idarenin işletmesine taallûk eden 

masrafları 
2 - Bütçeye konulan Hazine hesabına öde

nen barut bonoları bedeli 
Bundan indirilmesi lâzımgelen : 

a) Maliyete giren 
t>) Sabit kıymetler tutarı 
c) Hazine hesabına ödenen barut bonoları 

III - Sabit kıymetler masrafları 
a) Amortisman 
b) Sigorta 

bütçe 

9 065 681 
1 111 288 
980 511 

1 217 466 
'50 527 
75 925 

1 710 453 
232 429 
388 925 
17 953 
63 370 

353 149 
52 394 
12 333 
429 368 
75,418 

949 773 
58 598 
70 286 
19 160 
102 006 

7 062 546 

300 952 

1 103 516 
974 229 
300 952 

• " •<? 

35 
37 
01 
90 
95 
36 

29 
56 
95 
29 
65 

53 
72 
89 
90 
53 

76 
52 
08 
49 
16 

51 

11 

92 
09 
11 

İnhisarların 1 

Müfredat 
Lira K. 

12 501 400 94 

2 413 132 74 

922 665 57 

1 199 825 01 

7 363 498 62 

2 378 698 12 

434 437 34 
23 895 90 

' haziran 1935 -

icmal 
Lira K. 

17 037 024 26 

4 984 800 50 

458 333 24 
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31 mayıs 1936 hesab devresi netice\si 
Hr. 

H E S A B L A R 

I - Tütün satışı 
a) Tüjtün satışı 

1 - Dahilî mamul tütün satışı 
2 - Haricî mamul tütün satışı 
3 - Muhtelif gelir 

b) İspirto ve ispirtolu içkiler satışı 
1 - Müskirat satışı 
2 - Muhtelif gelir 

c) Tuz satışı 
1 - Dahilî tuz satışı 
2 - Haricî tuz satışı 
3 - Muhtelif gelir 

d) Barut satışı 
1 - Barut satışı 
2 - Muhtelif 

II - Diğer bütçe varidatı 
a) Müdafaa vergisi 
•b)'Muhtelif rüsum 
c) Muhtelif gelir 

III - Muhtelif varidat 
a) Faiz ve akçe farkı 
b) Müteferrik 

Müfredat İcmal 
Lira K. Lira K, 

38 943 867 94 
156 649 75 

960 99 

8 853 638 92 
8 871 20 

5 301 444' 08; 
75 408 91 
3 680 91 

2 148 150 07 
3 264 52 

3 384 349 79 
690 691 75 
352 968 31 

85 550 31 
3 010 41 

39 101 478 68 

8 862 510 12 

5 380 533 90 

2 151 414 59 

55 495 937 29 

4 428 009 85 

88 560 72 
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H E S A B L A R 

W - Mıöit*îif masraflar 

Safi hasılat 
Hususî idareler 
Tayyare resmi 

Sabit kıymetlere ayrılan 
Hazine hesabına ödenen barut bonoları 
Hazine hissesi (3 384 349,79 lira müdafaa 
vergisi dahil) 

Safi hasılat 

580 443 m 
290 221 98 

Müfredat 
Lira 

870 665 

K. 

W 

îcmâî 
Lira 

9 621 

22*489 779 
UT 525 727 

60ÜÎ2 507 

37 522 727 

K. 

88 

88 
98 

86 

98 

1 

974 229 09 
300 952 11 1 275 181 20 2 145 84? 14 

35 3T6 880 84 
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Müfredat îcmal 

H E S A B L A R Lira K. Lira K. 

60 012 507 86 

• • * m ^ 11 
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