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ahval ve siyasetinde ne gibi yeni hâdiselerin zu
hur edeceği malûm değilse de, durendiş olmak 
icab ettiğinden : 

Sayın Hükümetimizce, buğday, arpa ve çav
darın ihracma müsaade edilmesi, yukarıda ar-
zettiğim esbaba binaen, acaba memleketimizin 
hayatî menafime uygun bir tedbir midir? Şifa
hî sualimin, muhterem Ticaret vekiline tevdi bu-
yurulmasmı dilerim. 

Afyon Karahisar mebusu 
Berç Türker 

TİCARET V. NAZMİ TOPCOĞLU (Aydm) 
— Afyon mebusu Bay Türker, son zamanlarda 
buğday, arpa ve çavdar ihracatını serbest bı-
rakmakhğımız dolayısile bir sual irad ediyor
lar. Harb halinde, dünya zahire ambarları olan 
cenubî Amerika, yahud Avustralya, Kanada 
veyahud yakm memleketler olan Romanya ve 
Bulgaristandan zahire getirmek imkânsızlığı 
karşısında, bu mahsullerimizin ihracma müsa
ade etmekle memleketin hayatî menfaatlerine 
uygun hareket edilip edilmediğini soruyorlar. 
Tedkikatları, acaba memleketin içerisinde mem
leket ihtiyacını karşılayacak kadar buğday, ar
pa ve çavdar bulunmadığı neticesini vermiş te 
onun için mi bu suali sormuşlardır, bilmiyorum. 

Bendeniz istatistikleri arzedeyim: 
1936 senesinde buğday istihsalimiz (3 853 000) 

ton olup bundan 34 bin tonu ihracat yapılmış, 
1937 senesinde (3 619 000) ton istihsal edilmiş, 
108 bin ton ihraç edilmiş, 1938 senesinde 
(4 265 000) ton istihsalimiz olmuş ve 101 bin 
ton ihraç edilmiş ve 1939 senesinde İstatistik 
müdüriyeti umumiyesinin eski usuller dahilin
de yapmış olduğu tahminlerle 4 milyon 608 bin 
ton istihsalâtımız olmuştur ki, şimdiye kadarki 
istihsallerin fevkindedir. Buna mukabil ancak 
23 bin ton ihracatımız olmuştur. Takdir, buyu
rursunuz ki bu da 4 eylülden itibaren ihraca
tımız menedilmiş olmasından mütevelliddir. Bu 
gün Toprak ofisinin elinde 260 bin ton kadar 
stokumuz vardır. Bu stokun ehemmiyet de
recesini ayrıca zikretmeğe lüzum yoktur. İs
tanbul gibi nüfusu kesif olan bir şehrin sene
lik ihtiyacı takriben 100 bin tondur. Toprak 
ofisinde bulunan 260 bin tonun ne kadar geniş 
bir ihtiyacı karşılayacağını takdir buyurursu
nuz. Memlekette büyük bir buğday mevcudu 
vardır. Bunun için arkadaşlarım her gün Top
rak ofisinin yeni mubayaa merkezleri açması
nı ve açtığı merkezlerde kâfi mikdarda buğ
day almasını ve buğday alma usulünün teşrii
ni taleb ediyorlar. Halk elinde mühim mikdar
da buğday vardır ve hatta bu sene toprak al
tında gömülmüş kalmış harmanlarımız bile var
dır. Son bahar ekişlerimiz gayet iyidir. Sahil 
mmtakalardaki taşkınların tahribatı istisna edi
lirse yayla kısmı gayet iyidir ve zaten taşkın 

mmtakalarmda buğday ve zahire ekimi çok 
ehemmiyetli bir şey değildir. 

Arpa; 1936 ssnesinde, (2 153 000) ton is
tihsal edilmiş, (23 000) ton ihraç edilmiştir. 

1937 senesinde (2 276 000) ton istihsal edil
miş, (113 000) ton ihraç edilmiştir. 

1938 senesinde (2 400 000) ton istihsal edil
miş, (123 000) ton ihraç edilmiştir. 

1939 senesinde, istatistik umum müdürlü
ğünün tahminine nazaran (2 295 000) ton is
tihsal edilmiştir, bunun mukabilinde (67 000) 
ton ihraç edilmiştir. 

Bu da gösteriyor ki elimizde kâfi mikdarda 
ihraç edilecek arpalarımız mevcuddur. Bilhas
sa canub vilâyetlerimizde ve Mersin havalisin
deki arpalarımız ve alelûmum sahil arpaları 
uzun müddet kaldığı takdirde bozulmaya mah
kûmdur. Bu sene mart ve nisan aylarma ka
dar bunlar elden çıkarılmayacak olursa muha
faza edilmiş olmasından fayda yerine zarar çı
kabilir. Çünkü mahvolacaktır. 

Bununla beraber şunu da arzedeyim ki; bu 
gün zahire ihracatı birlikler eline geçmiştir. 
hvi birlikler, şimdiye kadar yaptığımız diğer 
birlikler gibi bir istatü ve nizamname ile te
şekkül etmiş değildirler. Daha ziyade satışlar
da ı'ıat birliğini temin kasdLe yapılmış manevî 
bir birliktir. Fiyat kontrolü için ve aralarında 
rekabetle fiatlarm indirilmemesi için bir birleş
me demektir. Binaenaleyh bunlar ihracatların
dan bize habar vermektedirler. Esasen Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti de ihracatı muntazaman 
bize bildirmektedir. Bu suretle ihracatı yakm* 
dan takib ediyoruz. Binaenaleyh fazla mikdarda 
ihracat tehlikesi gördüğümüz zaman derhal dur
durmak elimizdedir. İhracatı men suretile köy
lü elinde buğday, arpa gibi hububatm fazla kal
ması köylü iktisadiyatımız noktai nazarmdan 
iyi bir şey değildir Biz bunu böyle yapmakla 
faydalı bir iş yaptığımıza kaniiz. (Doğru ses
leri). Şunu da arzedeyim ki prensibimiz: Mem
leket iaşesinin icab ettirdiği mevaddı daha ev
velden tedarik etmektir. Üst tarafmı serbest 
bırakmak suretile fiyatlarm normal bir seviye
de kalmasmı temin etmeye çalışıyoruz. Bu ilk 
vazifemizdir. Bunun için herhangi bir ihtiya
cın karşılanması maksadile bir malm ihracmı 
menedib fiyat sukutundan sonra stok yapmayı 
hiç bir zaman derpiş etmemekteyiz. (Doğru 
sesleri). Bu itibarla verdiğim izahat zannediyo
rum ki ihracata yapılan müsaadeden dolayı 
memleketin bir tehlikeye maruz kalmadığını 
göstermeye kâfidir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Başka sualleriniz varsa cevab vermeğe hazı
rım. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, sayın Hükümetimizin buğday, 
arpa ve çavdarm ihracatına müsaade buyur
masından dolayı Yüksek Riyasete verdiğim 
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sual takririme cevab olarak, bu gün bu kürsü 
den muhterem Ticaret vekilimizin verdikleri 
izahatı büyük bir alaka ile dinledim ve kendi
lerine teşekkür ederim. Yalnız, manevî birlik
lerden bahis buyurdular, onu pek iyi anlıyama-
dım. (Gülmeler). 

Saym arkadaşlar, 27 birinci kânım 1939 ta
rihli Cumhuriyet gazetesinde çerçeve içine alın
mış kaim yazılarla tabedilmiş şöyle bir neşri
yat gördüm: 

«Zahire ihracatı; 
Tüccarlar, dün sekiz kişilik bir komite seç

tiler, Hükümetçe buğday, arpa ve çavdarın 
da ihracına müsaade edilmesi üzerine İstanbul-
da mevcud zahire ihracatile iştigal eden tüc
carlar, dün sabah Ticaret odasında Ticaret 
vekâleti Teşkilâtlandırma umum müdürü Ser
vet Berkinin riyasetinde bir toplantı yapmış
lardır. Bu toplantıda harice yapılacak satış
larda takib edilecek hattı hareket kararlaştı
rılmıştır. 

Tüccarlar, satışların aralarında intihab et 
tikleri 8 kişilik bir komitenin tayin edeceği 
esaslar dahilinde yapılması için mutabık kal
mışlardır. 

Komitenin riyasetine, Toprak ofisi İstanbul 
şubesi müdürü Nuri Orak tayin edilmiştir. 

Komite, içtimalarmı Toprak ofisi İstanbul 
şubesinde yapacaktır. 

Haber aldığımıza göre, İzmir, Mersin ve 
Samsun gibi başlıca merkezlerdeki ihracat tüc
carlarımız da, İstanbuldaki tüccarları takiben 
ayni şekilde komiteler kuracaklardır.» Bu ha
berin doğru olduğu resmen teyıd edilmiştir. 

İşte bu habari okuduktan sonra, bir sual 
takriri vermeyi faydalı gördüm, ve sırf şah
sî olan mütalealarımı Yüksek Heyete arzetmek 
istiyorum. 

Buğdayımızın, arpamızın, çavdarımızın ih
racatı için hemen hemen bütün memleket fa
aliyete geçiyor. Bu kadar isticale eşeddi ihti
yaç var mı idi? Dünya ahvalinin ne şekil ala
cağına intizaren ve behemehal buğdayımızın, 
arpamrzm elden çıkarılmasını teşvik eden tüc
carlar var idi ise, hiç olmazsa bu satışlar te
hir edilemez mi idi? Her halde benim şahsî 
kanaatimce, buğday, arpa, çavdar şöyle dur
sun, bu gün her hangi bir gıda maddesi, za
hire olsun, hububat olsun, ticaret malı değil
dir. Hele bunları, millî nafaka, millî müdafaa
ya yarar mallar olduğundan korumalıyız. 

Sayın arkadaşlar, bu günkü dünya vaziye
tinin ne kadar karışık olduğunu görüyoruz, 
Yarin bu vaziyetin daha ziyade vahamet kes-
betmiyeceğini kim ternin edebilir? 

Biz bütün kalbimizle devamlı bir dünya 
sulhunu temenni ediyoruz. Fakat bu samimî 
hissiyatımız bizim durendiş ve âkibetendiş ol
mamıza bir mâni teşkil etmez, 

Buğday, memleketimizin en mukaddes gı

da maddesidir. Bize başabaş döviz vererek buğ 
dayımızı satın almak isteyenler vardır. Fakat 
biz bu mühim gıda maddemiz üzerinde kâr et
mekten vazgeçelim. Çünkü eğer bir gün, Al
lah etmesin, buğday stokumuz azalırda hariç 
ten buğday satın almak mecburiyeti hâsıl olur
sa arzettiğim ahvalden dolayı, bu gıda mad
desinin memleketimize idhali mümkün o lamı 
yacagı kanaatindeyim. 

Arpaya gelince, bu da ordumuzdaki atla
rın ve halkımızın işini gören beygirlerin en bü 
yük gıdasıdır. 

Eyer bu maruzatıma cevaben sayın Hükü
metimiz deseler ki, buğday ve arpanın ihracı
na müsaade ettik, çünkü köylünün elinde bi
rikmiş buğday vardır ve çünkü bir çok yer
lerde siloların bulunmaması yüzünden buğday
lar kar altında, yağmur altında çürüyüp gi
diyorlar, Bendeniz buna cevaben diyorum ki, 
en mühim gıda maddemiz olan buğdaylarımı
zı elimizden çıkarıp hariç memleketlere sat
mak gibi bir tedbir ahnaktansa, sayın Hükû-
metliniz, buğday koruma kanununa tevfikan 
köylünün elindeki buğdayları satın almalı ve 
her şeye muktedir olan sayın Hükümetimiz, 
buğdayın, zahirenin muhafazası İçin vakit kay 
batın eksizin hiç olmazsa oluklu çinkolarla sun
durmalar, hangarlar inşa ettirmelidir. Acaba 
buğday koruma kanununun ahkâmı tamamile 
tatbik ediliyor mu? 

Dirayetli ve faal Ticaret vekilimiz mücer 
reb bir iş adamıdır. Ticaretimizin inkişafı İçin 
çok güzel tedbirler alıyorlar, 

İhracat mallarımızdan tütünü, inciri, Üzü
mü, fındığı ve yeraltı servetimiz olan bakır ve 
kromumuzu dövize mukabil ecnebi memleket
lere satalım. Fakat bu anormal zamanda buğ
dayımızı, arpamızı silolarımızda büyük bir îh 
t imam ve itina ile muhafaza etmek mecburiyeti 
vardır. Ambar ve silo derdi halledilmelidir. 
Derhal, yeni ambarlar ve yeni silolar inşa edil 
meridir. 

Sakla samanı, gelir zamanı- atalar sözünü 
unut mayalını, Yani atalarımız en mukaddes gı
da maddesi olan buğday söyle dursun, onlar 
samana bile ehemmiyet vermişlerdir, 

Sayın arkadaşlar, dünya ahvali bizi meş
gul ederken bu güzel memleketimizin dahilin 
de nagihanî ve çok acıklı musibetler karşısın 
da bulunuyoruz. Biz tabiatle mücadele etme
ğe, felâketzede yurddaşlarımızm ıstırabını tah
fif ve yarasını tedavi etmeğe, gıdasını verme 
ğe bütün kuvvet ve imanımızla çalışırken, en 
büyük gıda maddesi olan buğdayı yurdumu 
zun dışına çıkarmıyalım. Bunu sırf şahsi mülâ
haza olarak çok muhterem Dr. Refik Saydam 
Hükümetinden rica ediyorum. Maksadım, bed
bini hisler telkin etmek değil, zahire ihracatı 
hususunda ihtiyatlı davranalım diyorum. 

Sayın arkadaşlar, kahraman ve necib Türk 
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milletinin evsaf ve meziyetlerinden biri de fe
lâkete ve meşakkate karşı kudretinin ve ener
jisinin artması ve hamiyetinin kat kat yüksel
mesidir. Son felâket esnasında Ulu Şefimizin 
kudretli ve yüksek direktifleri, sayın Hükü
metimizin yorulmak bilmez gayreti ve kahra
man Türk milletinin fedakârlığı harikalar ya
rattı. Türkün ne kadar yüksek bir kudret sa
hibi olduğunu her vesile ile görüyor ve iftihar 
ediyoruz. Temenni edelim ki, dünyanın muğ
lâk vaziyeti salâh kesbetsin, dünya sulhu tees
süs etsin, o zaman buğdayımızın, arpamızın ih
racatına başlarız.... Allah millete, Devlete ze
val vermesin. (Alkışlar). 

TİCARET VEKİLİ NAMZİ TOPCOĞLÜ 
(Aydm) — Bendeniz huzurunuza çıkmazdan ev- i 
vel Berç Türker arkadaşımız çıkmış olsaydı da
ha iyi olacaktı. Çünkü bendenizi dinlemeden ev
vel yazmış oldukları şeyi okudular, ben ise bun
ların cevabını vermiş bulunuyorum. 

1 — Yozgad eski mebusu Emin Dramanın, 
Arzuhal encümeninin 25 - IV - 1938 tarihli haf
talık karar cedvelindeki 1402 sayılı kararın 
Umumî Heyette müzakeresine dair takriri, Ar
zuhal ve Teşkilâtı esasiye encümenleri mazbata
ları (4/2) [1] 

BAŞKAN — Geçenlerde Arzuhal encümeni
nin mazbatası Heyeti Umumiyede okunduğu za
man bir nokta üzerinde tedkikat için mazbata- ! 
nm Teşkilâtı esasiye encümenine gitmesi kabul i 
edilmişti. Şimdi, Teşkilâtı esasiye encümeni ha- j 
zırladığı mazbatayı göndermiştir, müsaadenizle i 
mazbatayı okutuyorum: I 

(Teşkilâtı esasiye encümeni mazbatası okun- j 
du). 

BAŞKAN — Teşkilâtı esasiye encümeni maz
batasını reyinize arzedeceğim. Kabul buyuruldu-
ğu takdirde Arzuhal encümeni mazbatasını mü
zakere edilmek üzere okutacağım. 

Mazbatayı kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. Şu halde Arzuhal encümeni 
mazbatasını okuyoruz. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Müsaade bu
yurursanız, bunu rusnameye alalım, diğer bir 
celsede görüşülebilir. 

BAŞKAN — Ruznamededir. Maamafih He
yeti Umumiye münasib görürse gelecek celseye 
bırakalım (Okunsun sesleri). O halde Arzuhal 
encümeni mazbatasını okutuyorum. 

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

mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Mazbata kabul edildi. 

[1] 3 sayılı basmayazıya ek zabtın sonunda-
dvr. 

Tekrar edeyim; memleketimizde böyle bir 
tehlike mevzubahs değildir. Elimizde 260 000 
ton stok vardır. En büyük müstehlik şehrimiz 
olan İstanbulun senelik ihtiyacı yüz bin ton
dur. Demek ki gerek İstanbul gibi büyük bir 
şehrimizin ve gerek diğer büyük istihlâke, şe
hirlerimizin senelik istihlâkinin fevkinde elimiz
de stokumuz vardır. Zahirenin muhafazasında 
müşkülât çektiğimiz için bunun ihracma müsaa
de etmemek, mahsulün çürümesine ve bu gün 
elimizde kıymet olarak bulunan bir şeyin mah-
vü heder olmasına meydan vermek demek olur. 

Ambarlar ve silolar inşası hakkındaki müta-
lealarma gelince; esasen geçen gün Ziya Gevher 
arkadaşımızın suallerine cevab verirken buna 
da arzı cevab etmiş bulunuyorum. En büyük ga
yelerimizden birisi bu ambarları çoğaltmaktır. 
ve bu gün de bunun üzerinde çalışmaktayız 
(Bravo sesleri). 

2 — Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanu
nuna ek kanun lâyihası ve îktisad, Adliye, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/168) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir, maddelere 
geçiyoruz. 

Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa 
ek kanun 

MADDE 1 — Muharrik kuvveti on beygire 
i kadar olan valssiz ve elekli değirmenlerden 
| alınmakta olan buğdayı koruma karşılığı vergi-
I sini, bu değirmen sahihleri istedikleri takdirde, 
I mezkûr değirmenlerin geçen yıl içindeki imalâ

tı ve kuruluşlarına göre iş kabiliyetleri ve em
salinin vaziyeti göz önüne almarak maktuan 
tahakkuk ettirib tahsile Maliye vekâleti sala
hiyetlidir. 

Maktu verginin matrahı 2430 sayılı kanu
nun 21 nci maddesinde yazılı resen takdir he
yeti tarafından tesbit olunur. Varidat daireleri 
bu matrah üzerinden, buğdayı koruma karşılığı 
vergisi kanunundaki nisbetler dairesinde ver
giyi tarh ve ihbarname ile mükellefe tebliğ 
edeler. 

Resen takdir heyeti kararlarına ve tarholu-
nan vergiye karşı mükellefler tarafından veya 
varidat dairesi namma yapılacak itiraz ve tem
yiz taleblerinde, 3692 sayılı kanun hükümleri 
cari olur. 

Tahakkuk eden vergiler aylık taksitlerle ve 
bir aym vergisi ertesi aym on beşinci günü ak
şamına kadar ödenir. Taksitlerini miadmda Öde-

[1] Birinci müzakeresi 20 nci inikad zdbtın-
dadır. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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meyenlerin vergisi yüzde on marnla ve tahsili em 
val kanununa göre tahsil olunur, 

Sene içinde işini terkedenler, keyfiyeti yası 
ile varidat dairesine bildirdikleri takdirde, ih
bar tarihinden sene sonuna kadar olan vergileri 
terkin olunur. 

Maktuiyet usulüne tâbi olmak istemeyen ve
ya bu usule tâbi iken bundan vazgeçmek iste
yen değirmenler, keyfiyeti takvim yılı başına 
kadar varidat dairesine yazı ile bildirirler. Bu 
takdirde talebin müsadif olduğu malî yılı takib 
eden malî yıldan itibaren talebleri dairesinde 
vergiye tâbi tutulurlar. Şu kadar ki bir kere 
maktuiyet usulünü tercih edenler, iki yıldan 
evvel bu usulden vaz geçemezler, 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinde maktu
iyet usulünü tercih edenler muamele vergisin
de de ayni usulü tercih etmiş sayılırlar, 

BAŞKAN — Tadilname yoktur, Maddeyi 
reye arzediyorum: Kabul edenler , . , Etmeyen
ler . , , Kabul edilmiştir 

MADDE 2 — Vergileri 
değirmenlerden çıkarılacak 
sun mühürle mühürlenmesi 
sile nakli mecburidir. Bu 

maktuan alınacak 
unların dahi kur-

ve nakliye tezkere
den irmenler den un 

çıkarmak isteyenler varidat dairesine müraca
atla çıkaracakları unların mikdarına göre be
dava nakliye tezkeresi alırlar, Bu tezKerelerin 
bir parçasını değirmenciye, bir parçasını muha
faza memuruna tevdi ederek çuvallarına kur
şun mühür koydurduktan sonra, kendilerine ku
lan üçüncü parça tezkere ile unlarını nakleder
ler, Bu hükme riayet etmeyen değirmencilerle 
un sahihleri ve bunları bilerek nakleden, satan 
ve satın alanlar hakkında 2466 sayılı kanunun 
muaddel 9 ncu maddesinin « B « fıkrasında ya
zılı cezalar tatbik olunur. 

Vergileri maktuan alman değirmenlerden çı
karılacak unlara mahsus nakliye tezkerelerile 
başka değirmenlerden çıkarılmış olan unların 
nakli yasaktır. Bu yasağa karşı hareket eden 
un sahiblerile bilerek nakleden, satan ve satın 

alanlar hakkmda on beş günden üç aya kadar 
hapın cezası tatbik ve Türk ceza kanununun 36 
rıcv maddesi hükmüne tevfikan unların müsade
resine de hükmolunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur, maddeyi re
yinize arzediyorum: Kabul edenler ... Etmeyen

ler ,,. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihte maktuiyeti isteyib isteme-
diülerini bildirmeleri birinci maddede yazılı de
ğirmenlere, varidat dairelerince yazı ile bir de
faya mahsus olmak üzere tebliğ olunur. Bu 
tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde maktu
iyeti istemediklerini yazı ile bildirmeyenler hak-

I kında 1940 malî yılından tibaren maktuiyet usu-
j İLi tatbik olunur. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur, maddeyi re-
j yinize arzediyorum; Kabul edenler ... Etmeyen-
! ler ... Kabul edilmiştir, 
I 
I MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu 
j teberdir. 
! BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka-
j bul etmeyenler ,., Kabul edilmiştir, 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
! Adliye ve Malîye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Layihanın heyeti umumiyesi açık reye arze-
dümiştir, 

Beylerini istimal etmeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi hitam bulmuştur, 
Köylerin neticesini arzediyorum: 
Buğdayı koruma karşılığı vergisi kanununa 

ek kanuna (304) zat rey vermiştir. Muamele 
tamamdır. Binaenaleyh, kanun (304) reyle ka
bul edilmiştir. 

Ruznamede başka bir şey yoktur. Çarşamba 
günü saat 15 te toplanılmak üzere inikada ni
hayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,40 

DÜZELTME 

Yirmi birinci inikadın 20 ne i say ifasının birim* i sütü un i um 42 ne i satırmdaıı sonra, şu ifade ya 
Kılacaktır : 

1>A81CAI\ - Tadilname yoktur Maddeyi reyinize ;H-M:(\iyonun. Kabul edenler, . Mfuüyeuler.. 
Kabul edilmiştir. 
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Buğdayı korama karşılığı vergisi kanununa ek kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 429 

Beye iştirak edenler : 304 
Kabul edenler : 304 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 124 
Münhaller : ı 

Afyon Karahisar 
Borç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet A koşman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Üaytm 
Belkis Baykan 
Eşref Demire! 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Cezmi Ercin 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 
Türkân Örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topeoglu 
Nuri Göktepo 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoglu 

/ Kabul 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
(amail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Mnhlis Suner 
Salih Bozok 

Bingöl 
Feridun Fikri 
N,ecmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni ülgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Mustafa Fehmi Gerçekeı 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 

edenler ] 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
ı^uri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berfcay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih iiter 
İskender Artun 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özda-mar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
GL İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu: 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 



Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatan 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdüîgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt. 
Harndi Selçuk 
Memed Tecirli, 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr, Muhtar Berker 
Emin l n a n k u r 
Ol. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

îsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem unsal 
Ihmzi Ünlü 

İstanbul 
Abidiıı Daver 
Ahmed I l amdi Deniz 
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Alî Kâm i Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr . Tııüramiral Hakkı 
Şİnasi Erel 
Fakihe Oy men 
Ol. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Cövsa 
Sadett in Uraz 
Şükrü Âlı Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal A n m a n 
Halı] Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemîr 
Nazmi t lker 
Reşad Mîmaroğlu 
Sadett in Epikmen 
Şehİme T u n u s 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad Ozonuz 
Ol. Muhitt in Akyüz 
Hüsrev Kızddoğan 
Kahraman A n k l ı 

î : 22 8-1 1940 O : 1 
Vedk Uzgören 

Malatya 
\)r Iîilmi Oylat* 
f'jHuuîlah Barkan 
(il Osman Kop t agel 
M< un'I Şevket Özpazar-

Kastamonu 
Abidin Birıkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Ilacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Ta m aç 
Rauf Orbay 
Rıza Sal tuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalatj 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Keşid Özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 
Suad Hayr i Ürgübliİ 

Kırklareli 
Burhanet t in Derıker 
D»*. F u a d Umay 
Ilamdi Kulelî 
Zühtü A k m 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memod Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr, F u a d Sorağman 
Ibrahîrn Dıblan 
rb rahim Süreyya Yi Si t 
îbrahîm Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytugan 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed I l amdi Dikmen 
Alî Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uluda? 
Fuad CÖkbudak 
O al in Cültekin 
Ok Ali F u a d Cebesoy 
izzet E rda l 
Kâzım O kay 
Mustafa Ulusan 
Şevki E r g u n 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Mustafa Bacak 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 

M i im iYJttaş 
İM il* ı-iJ il) ö k e r 
OSIH;U« Taner 

3tanîsıt 
\mm Türncr 

Dr. W;i(în lizol 
t-'îiîk Kurdoğlu 
tnkiHJî Buyur 
Hüsnü V a man 
Kenan Örer 
Osm.-n Ercin 
Refik înee 
ltı«lv;ır! Nafiz Edgi ier 
Yasar özey 

M araş 
Dr A'Kİülkadir Kemali 
Havî ' i l 
MarMür Bozdoğan 

Mardin 
Dr. Iîıxa I ieveut 
Edih î:.r«rîn. 
(Ü Hey fi Düzgoreu 
I las .n Merıemeneîoğlu 
İrfan Ferid Al paya 
K\y;\ Lir t en. 

Muğla 
iîiisriiî Kitabeı 
SadniJiıb (Hiney 

Muş 
(la!<M Kdıeoğlu 

Niğde 
Dr Hnsiııı Ferid Talay 
Fail; Soylu 
Ilaii.3 iSlengî 
iMaiiiı Krem 

Ordu 
Ah <'Tnib Yöntem 
Dr. V'i'lîbi Demir 
JlrııiKJ! Şarlan 
IsmaîJ Oanıaş 
Selim. Sırr ı Tarean 

fi ize 
Ali Zırh 

Dr S'tim Alı Dilenire 
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Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Afyon Karahisa-r 
Ali Çetinkaya (V.) 

Ağrı 
ihsan Tav (M.) 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz öknıen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya örgeevreıı 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

(M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tmaz (V.) 
Muhittin Baha Pars 

1 : 22 
Razi Soyer 
Sami îşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

8-1-1940 C : 1 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl 
Çankırı 

Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağrah (V.) 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Oazianteb 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 

Giresun 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. RefetBele 
Salâh Cimcoz 

tzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

Kars 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay (M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Kâzım Gürel 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atfflay 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Siird 
Hulki Aydın 
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Sinob 

Yusuf Kfinal Tengir-

Hivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet İşık 
Necmettin Sadak 
Konı/i Ömer 

Ziya Basara 

Tekirdağ 
Oomii Uybadın 
l^nk ûz l rak (V.) 
Yalıya Kemal Heyatlı 

Tokad 
Cemal Kovalı 
(İl Sıtkı Üke (M.) 

11 asıp Ahım <İ Ay tın 
Sıtkı A İane; 

Trabzon 
l iauuîi Üikiinu'n 
Ilasau Saka 
Mıtat Aydm 
Su-rr i »ay 

Tun evli 
Haydar Rüştü Öklrn. 

İrfa 
Meımü Minin Yurtl.iku! 
Ket'eî î l l ^m 

Yozgad 
Yeled I:/,frudak 

'/.ıniıjuldilh-
Hali! TürUnıeiı 

»;=• • -< ı 

T. B. AL M, Matbaam 



S. Sayısı: 3 e ek 
Yozgad eski mebusu Emin Dramanın, Arzuhal encümeni
nin 25 - IV - 1938 tarihli haftalık karar cetvelindeki 1402 
sayılı kararın Umumî Heyette müzakeresine dair takriri, 
Arzuhal ve Teşkilâtı esasiye encümenleri mazbataları (4/2) 

36 - V - 1938 
Yüksek Reisliğe 

Topçu asteğmeni Şehid Eşref karısı Haceı? taffafofdön1 verilen arzuhal hakkında Arzuhal encümeni 
tarafından ittihaz edilen ve 25 - IV - 1938 tarihli 39 sayılı haftalık karanlar cedveldnde yazık bu
lunan 1402 numaralı kararda; mumail&yhanın, kocası Esefin talihi vefatile bilâhare tekrar evlen
diği tarih arasmda göçen zamana aid müterakim istihkaklarının verilemiyeceğine mütedair kararı 
ve bu hususta gösterilmişolan sebebleri kanaatbahş göremediğinden mezkûr karara aid mazbatanın 
yasılarak umumî Heyette müzakeresini dahilî nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan riea ve derin 
saygılarımı arzederim. 

Yozgad 
Emin Dranıan 

Arzuhal encümeni mazbatası 

a\ M. M. M. 
Argmkal ene%mei*i 23 - XI - 1939 

Esm N&. 4/2 
K&rar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

tik kocası asteğmen Memed Eşrefin ölümile 
ikinci kocaya vardığı tarih arasmda/ biriken 
maaşlarının verilmesini isteyen Üsküdarm Ayaz
ma mahallesi Tulumba sokağındaki evinde otu
ran Hacerin bu dileğinin kanunî sebeblere bi
naen, reddine dair Arzuhal encümeninin 
6 - IV - 1938 tarih ve 1402 sayılı kararma ade
mi kanaatle 25 - V - 1938 tarihinde Yüksek Re
isliğe tahriren müracaatta bulunan Yozgad vi
lâyetinin eski mebusu Emin Dramanın müra-
caati nizamî müddet içinde vâki olmakla Dahilî 
nizamnamenin 57 nci maddesine tevfikan en
cümende iş yeniden tedkik edilmiş ve icabı dü-
şünülmitytür. 

İlk koeası Eşrefin 1321 tarihinde semden 
vukuu vefatı üzerine ayni yılda Raşid nammda 
birisile evlenen müstedi Hacerin bundan 25 teş
rinievvel 1322 doğumlu Mustafa Adil admda 
bir evlâdı meydana geldiği ve o zaman meri ka
nun hükümlerine göre tescil edilmemesinde ka
nunî bir mahzur olmryan bu evliliğin 17 nisan 

1926 yılmda tescil kılındığı ve bilahara, taraf
lar arasında 19 - I - 1932 ylmda mahkemeden 
boşanma karan sadır olduğu merciinden yap
tırılan tahkikatla tesbit olunmuştur. 

Şu halde ilk kocasının şehadeti üzerine ken
disine maaş tahsisi iğin müracaatta bulunmıyan 
ve yalnız şahadeti müteakib kızı Şazimende 
maaş tahsis edilen müstedi Hacerin ilk müraca
atının 6 mayıs 1932 tarihinde sebketmesine ve 
bu tarihte meriyet mevkiinde bulunan 1683 nu
maralı kanunun 64 ncü maddesinin ikinci fık
rasına tevfikan müstahak olmryan müstediye 
maaş tahsisine imkan bulunmamasına mebni 
aid olduğu merciden bu dairede muamele yapıl
ması kanuna uygun görülerek müstedinin dile
ğinin reddine mütedair encümenin ilk kararının 
tebdiline kanunî bir sebeb bulunamadığının 
Yüksek Heyete arzına karar verildi. 
Arzuhal En. Reisi M. M. Kâtib 

Giresun Ordu Samsun 
Ol. 1. Sökmen H. Şarlan M. Ulaş 



Çorum Balıkesir Ordu 
N. Kayaalp F. Üösener İsmail Çavuts 

Ordu Samsun Bahkesir 
Dr. Vehbi Demir /V. P\ml II. Karun 

Eski Yozgad mebusu Emin Dramanın Arzu
hal encümeninin 25 - IV - İ938 tarihli haftalık 
karar cedvelindeki 1402 sayılı kararının Umu
mî heyetçe müzakeresine dair olan takriri üze
rine halen mebus olmayan bir zatin evvelce yap= 
tığı itiraz üzerine tanzim kılınan Encümen maz
batasının müzakere edilib edilmeyeceği hakkın
da Heyeti umumiyede müzakere cereyan ettiği 
sırada meselenin prensib ve nizamname! dahi
liye taallûku bakımından Encümenimizce ted-
küa hakkında Bingöl mebusu Feridun Fikri ta
rafından vaki olan teklif Heyeti Umumiyenin 
21 - XI - 1939 tarihli celsesinde kabul buyuru-
larak dosyası Encümenimize tevdi edilmiş ol
makla keyfiyet Feridun Fikrinin huzurile ted-
kik ve mütalea edildi. 

Arzuhal encümeni tarafından verilib karar 
cedvelinde talik edilen kararlar hakkında, Da
hilî nizamnamenin 57 nci maddesinde « her me
bus cedvelin dağrtüdığı günden başlayarak bir 
ay içinde Arzuhal encümeninin verdiği kararın 
Heyeti Umumiyede tedkik ve müzakeresini iste
yebilir, Bu halde encümen o arzuhal için maz
bata tanzim ve takdimine mecburdur » denil
mekte olmasma göre her hangi bir husus hak
kında Arzuhal encümeninin bir mazbata tan
zim eylemesi diğer Encümenlerdeki usule tâbi 
olmayıb ancak cedvel halinde mebus ve vekille
re dağıtılan kararlara bir mebus tarafından iti
raz edilmesine bağlı bir keyfiyettir. Binaena
leyh, kanunî müddet zarfında yapılan bu itira
za karşı mazbata tanzimi lâzım ve zaruridir, 
Bir devrenin hitamında veya intihabm tecdidi 
halinde sadece kanun teklif ve lâyihalarının hü
kümsüz kalacağı hakkındaki Dahilî nizamname 
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nin 69 ncu maddesinde şahsî hukuka dair sara
hat bulunmaması bu maddenin mefhumu muha
lifinden doğan ve Büyük Millet Meclisinin yirmi 
senelik teamülü ile katğileşen bir kaide olması
na göre bu nevi mazbataların yeni devre için
de müzakere edilmesi lâzımgelir. 

Teşkilâtı esasiye kanununun 82 nci madde
sine göre vatandaşların gerek şahıslarına ve ge
rek ammeye müteallik olan kavanin ve nizama-
ta muhalif gördükleri hususlarda Büyük Millet 
Meclisine müracaat ve şikâyette bulunmaları 
Türklerin amme hukukuna taallûk eden hakla
rından bulunmakla sırf şahsî hukuka müteallik 
olarak tanzim kılman bu mazbataları hükümden 
iskat etmeyen teamülün Teşkilâtı esasiyenin 
ruh ve prensibine de tamamile uygun olduğu 
meydandadır. Şu hale göre Arzuhal encümeni 
kararma mebuslar tarafından yapılan itiraz an^ 
cak mazbatanın tanzimine saik olub bü mazba
ta tanzim olunduktan sonra Heyeti Umumiye 
nin malı olacağı cihetle itiraz eden mebusun bu 
intihab devresinde mebus olub olmaması ve mü 
zakerede hazır bulunub bulunmamasının mazba-
tanrn Heyeti Umumiyede müzakeresine hiç bir 
suretle mâni teşkil etmeyeceğine ittifakla karar 
verildi. 
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