
D E V R E : VI CİLD : 15 

T. B. M. M. 
İ Ç T İ M A : 2 

ZABIT CERİDESİ 
. . • - . » e - « 

Yirmi beşinci inikad 
6-1-1941 Pazartesi 

Mündericat 
Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 304 
2 — Havale edilen evrak p 304 
3 — Riyaset Divanının Heyeti Umumiyeye 

maruzatı 305 
1 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 

hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
r e s i 305:306 

2 — Afyon Karahisar, Antalya, Bolu, Çan
kırı, Diyarbakır ve Kars mebusluklarına seçilen 
Şevket Raşit Hatıpoğlu, Nurullah Esad Sümer, 
Celâl Said Siren, Avni Doğan, Dr. Şükrü Emed 
ve Etem İzzet Beniceye aid intihab mazbataları
nın tasdiki 306 

4 — And içme 306 
1 — Afyon Karahisar, Antalya, Bolu, Çan

kırı, Diyarbakır ve Kars mebusluklarına seçi
len Şevket Raşit Hatıpoğlu, Nurullah Esad Sü
mer, Celâl Said Siren, Avni Doğan, Dr. Şükrü 
Emed ve Etem İzzet Benicenin and içmeleri 306 

5 — Müzakere edilen maddeler 307 
1 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 

umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/536) 307,313,315:318 

2 — Devlet demiryolları ve limanları ve 
Devlet denizyolları işletme umum müdürlükle-
rile Devlet hava yollan umum müdürlüğüne 
muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malze
menin temini hakkında kanun lâyihası ve Na-
fia encümeni mazbatasile Devlet demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî 
yılı bütçesine 3 200 000 liralık fevkalâde tahsi
sata verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

Sayıfa 
encümeni mazbatası (1/534, 537) 307:308,313L318:321 

3 — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 16|40 
malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hak
kında 2/33 ve Büyük Millet Meclisi 1940 m ı 
lî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
2/35 sayılı kanun teklifleri ve Bütçe encümcsni 
mazbatası 308:309,313,322:325 

4 — Siird mebusu Şefik özdemirin teşriî 
masuniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 
batası (3/284) 

5 — Askerlik kanununun 5 nci maddesine 
muvakkat bir madde ilâvesi hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası 
(1/538) 

6 — Muamele vergisi hakkındaki 3843 sa 
kanuna ek kanun lâyihası ve İktısad, Bütçe 
Maliye encümenleri mazbataları (1/513) 306 

7 — Türk parası kıymetini koruma kanur 
na müzeyyel kanun lâyihası ve İktısad ve Meli-
ye encümenleri mazbataları (1/523) 306 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gaytı-
menkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hs.k 
kındaki 3524 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/533) 306,311 

9 — Orta tahsil mekteblerinde yardımcı mu
allim çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 3299 !sa
yılı kanunlara ek kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Maarif encümenleri mazbataları (1/535) 306[311:312 

10 — Hatay Hükümetinden devrolunan 
tekaid ve yetimlerin aylıkları hakkında kan|un 

309 

309 
yılı 
ve 
309:310 
u-

310:311 



Sayıfa 
lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/356) 312:313 

11 — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci maddeleri
nin tadili hakkında kanun lâyihası ve îktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/474) 312,313 

Haziran - ağustos 1940 aylarına aid raporlar hak
kındaki Divanı muhasebat encümeni mazbatası tasvib 
edildi. 

Millî korunma kanununun 36 nci maddesine bir fık
ra ilâvesi hakkındaki kanun lâyihasına dair Millî 
müdafaa encümeni mazbatası ile, 

Divanı muhasebatın üç aylık raporları üzerine 
ittihaz edilmekte olan kararların mahiyet ve şümulü
nün tayini hakkında Maliye encümeni mazbatası mü
zakere ve kabul edildi. 

Devlet memurları aylıklarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanunlara bazı maddeler eklenmesine, 

Maaş kanununa müzeyyel kanunun 3 ncü maddesi
nin değiştirilmesine, 

Takrirler 
1 — Tokad mebusu Nâzım Poroyun, Arzuhal encü

meninin 6 - XII - 1940 tarihli haftalık karar cedve-
lindeki 2292 sayılı kararın Umumî Heyette müzakere
sine dair takriri (4/32) (Arzuhal encümenine) 

Mazbatalar 
2 — 1937 malî yılı Hazine katî hesabına aid muta

bakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı mu
hasebat Riyaseti tezkeresile 1937 malî yılı hesabı katî 
kanunu lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/311, 1/11) (Ruznameye). 

3 — Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid 
ve yetimlerin aylıkları hakkında kanun lâyihası ve 
Millî müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/356) (Ruznameye) 

4 — Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkul-
Jerin satış bedşllerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 

Sayıfa 
6 — Takrirler 313 
1 — Trabzon mebusu Hasan Saka ve Seyhan 

mebusu Hilmi Uranın, Meclis inikadının 10 mart 
1941 pazartesi gününe talikına dair takriri 313 

7 _ Beyanat 314 
1 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, dahilî ve 

haricî siyaset hakkında beyanatı 314:315 

Gümrük tarifesinde muvakkat değişiklikler ve ya
bancı memleketlerle muvakkat ticarî anlaşmalar ya
pılması ve bu hususa yanaşmayan Devletler müvareda-
tına karşı tedbirler ittihazı için Hükümete salâhiyet 
verilmesine, 

Türkiye ile İngiltere arasında münakid tediye an
laşmasının tasdikma dair kanun lâyihaları da kabul 
edilerek, 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Reisvekili Kâtib Kâtib 
Refet Canıtez Kütahya Gazianteb 

Vedit Uzgören Bekir Kaleli 

sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Maliye 
encümenleri mazbataları (1/533) (Ruznameye) 

5 — Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğünün 
1938 malî yılı hesabı katisine aid mutabakat beyanna
mesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresile Hudud ve sahiller sıhhat umum müdürlüğü 
1938 malî yılı hesabı katisi hakkında kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/324, 
1/231) (Ruznameye). 

6 — Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim 
çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı kanun
lara ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Maarif encümen
leri mazbataları (1/535) (Ruznameye) 

7 — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanu
nunun 51 nci ve muvakkat 8 nci maddelerinin- tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Îktısad, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/474) (Ruznameye) 

1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 



KÂTİBLER 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 
Bekir Kaleli (Gazi ant eb), Hamdi Selçuk (Hatay) 

REİS — Celse açıldı. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Sayın üyelerden bazılarına izin verilmesi 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezkeresi 

REİS — Tezkere okunacaktır: 
Umumî Heyete 

Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izin
leri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. Umu
mî Heyetin tasvibine sunulur. 

B. M. M. Reisi 
M. A. Renda 

Afyon Karahisar mebusu Berç Türker, 1,5 
ay, hastalığına binaen, 

Aydın mebusu Nazmi Topcoğlu, iki ay, has
talığına binaen. 

Diyarbakır mebusu Rüştü Bekit, bir ay, 
hastalığına binaen. 

Edirne mebusu Temel Göksel, bir ay, ma
zeretine binaen. 

Elâzığ mebusu Fazıl Ahmed Aykaç, bir ay, 
hastalığına binaen. 

İzmir mebusu Halil Menteşe, bir ay, maze
retine binaen. 

Kars mebusu Hüsrev Krzıldoğan, bir buçuk 
ay, hastalığına binaen. 

Konya mebusu Fuad Gökbudak, bir ay, ma
zeretine binaen. 

Malatya mebusu Mihri Pektaş, 20 gün, ma
zeretine binaen. 

Niğde mebusu Faik Soylu, bir ay, mazere
tine binaen. 

Ordu mebusu Selim Sırrı Tarcan, bir ay, 
hastalığına binaen. 

Rize mubusu Raif Dinç, altı hafta, hasta
lığına binaen. 

Seyhan mebusu İbrahim Mete, 20 gün, ma
zeretine binaen. 

Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu, 1,5 ay, 
mazeretine binaen. 

Trabzon mebusu Daniş Eyiboğlu, bir ay, 
mazeretine binaen. 

REİS — Teker teker okutub reye arzede-
ceğim. 
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* Afyon Karahisar mebusu Berç Türker, 1,6 
ay, hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Aydın mebusu Nazmi Topcoğlu, iki ay, has
talığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Diyarbakır mebusu Rüştü Bekit, bir ay, 
hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Edirne mebusu Temel Göksel, bir ay, ma
zeretine binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Elâzığ mebusu Fazıl Ahmed Aykaç, bir ay, 
hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İzmir mebusu Halil Menteşe, bir ay, maze
retine binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kars mebusu Hüsrev Kızıldoğan, bir buçuk 
ay, hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Konya mebusu Fuad Gökbudak, bir ay, ma
zeretine binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Malatya mebusu Mihri Pektaş, 20 gün, ma
zeretine binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Niğde mebusu Faik Soylu, bir ay, mazere
tine binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Ordu mebusu Selim Sırrı Tarcan, bir ay, 
hastalığına binaen. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler,.. Ka
bul edilmiştir. 



t : 25 6-1-1941 C : 1 
Rize mubusu İElaif Dinç, altı hafta, hasta

lığına binaen. 
REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Seyhan mebusu İbrahim Mete, 20 gün, ma

zeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Seyhan mebusu Sinan Tekelioğlu, 1,5 ay, 

mazeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Trabzon mebusu Daniş Eyiboğlu, bir ay, 

mazeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka

bul edilmiştir. 
2 -—• Afyon Karakisar, Antalya, Bolu, Çan

kırı, Diyarbakır ve Kars mebusluklarına seçilen 
Şevket Basit Hattpoğlu, Nurullak Esaci Sümer, 
Celâl Said Siren, Avni Doğan, Dr. Şükrü Emeci 
ve Etem İzzet Beniceye aid intikab mazbatala
rının tasdiki 

REİS — Intihabları icra edilmiş olan mebus
ların mazbatalarını reylerinize arzediyorum. 

(Afyon Karahisar) Şevket Raşit Hatıpoğlu 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil

miştir. 
(Antalya) Nurullah Esad Sümer 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil

miştir. 
(Bolu) Celâl Said Siren 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil

miştir. 
(Çankırı) Avni Doğan 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil

miştir. 
(Diyarbakır) Dr. Şükrü Emed 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil

miştir. 
(Kars) Etem İzzet Benice 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil

miştir. 

4 — AND İÇME 

1 — Afyon Karahisar, Antalya, Bolu, Çan
kırı, Diyarbakır ve Kars mebusluklarına seçilen 
Şevket Raşit Hatıpoğlu, Nurullak Esad Sümer, 
Celâl Said Siren, Avni Doğan, Dr. Şükrü Emed 
ve Etem İzzet Benicenin and içmeleri. 

REİS — İsim sırasile bu arkadaşları tahlife 
davet ediyorum. 

(Afyon Karahisar) Şevket Raşit Hatıpoğlu 
(Antalya) Nurullah Esad Sümer 
(Bolu) Celâl Said Siren 
(Çankırı) Avni Doğan 
(Diyarbakır) Dr. Şükrü Emed 
(Kars) Etem İzzet Benice (And içtiler) 
(Alkışlar)... 
MAARİF VEKİLİ HASAN ÂLİ YÜCEL (İz

mir) — Gelen evrak arasında 6 ncı maddede yar
dımcı öğretmenler hakkında bir maddelik bir 
kanunumuz var, tabedilmiş ve Heyeti Celileye 
tevzi olunmuştur, tatil de oluyor (Gülüşmeler). 
Onun için Heyeti Celilenizden rica ederim, mü
saade buyurun, ruznameye alınarak müstacelen 
müzakere olunsun. (Kabul sesleri). 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Müsaade buyurursanız bendenizin de ricala
rım var. Maarif vekili arkadaşımızın istirhamı 
gibi bendeniz de istirhamlarda bulunacağım (Ka
bul sesleri). Ruznamenin 6 ve 7 numaralı mad
delerinde 2 lâyiha var. Birisi muamele vergisi 
kanunundaki tadillere aiddir. Tamamile tahfif 
edicidir ve 2, 3 maddeliktir. 

Diğeri de Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki kanuna müzeyyel kanundur, bunun şu
bat içerisinde bitecek olan müddetinin uzatılma
ğına dairdir/ Bu iki lâyihanın müstacelen müza

keresini istirham ediyorum. 
Bir de gelen evrak meyanında 4 numarada 

Hazineden taksitle mal alan vatandaşların tak
sitlerinin uzatılmasına dairdir, mükellefler le
hinde, muhaffiftir. 2, 3 maddeliktir. Bunun da 
ruznameye alınarak müstacelen müzakeresini is
tirham ediyorum. 

REİS — Maarif vekili, orta tahsil mekteble-
rinde yardımcı muallim çalıştırılması hakkında, 
gelen evrakta bulunan lâyihanın ruznameye alın
masını teklif ediyor. Reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini de teklif ediyorlar. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maliye vekili, muamele vergisi hakkındaki 
3843 sayılı kanuna ek kanun lâyihasının müsta
celiyetle müzakeresini teklif ettiler. Reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Türk parası kıymetini koruma kanununa mü
zeyyel kanun lâyihasının da müstacelen müza
keresini teklif ettiler. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Hazinenin taksitle sattığı gayrimenkuller sa
tış bedellerinin tahsili sureti hakkındaki kanun 
lâyihasının ruznameye alınarak müstacelen mü
zakeresini teklif buyurdular. Ruznameye alın
masını kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MÜNAKALÂT V. CEVDET KERİM İNCE-
DAYI (Sinob) — Efendim, müsaade ederseniz, 
ruznamenin birinci ve ikinci maddelerinde Mü-

— 306 — 
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iıakalât vekâletine aid iki kanun lâyihası var
dır, bunların da müstacelen müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

REİS — Ruznamenin birinci ve ikinci mad-

Ö : İ 
delerindeki lâyihalar esasen bir defa müzakere
ye tâbi maddelerden olduğu için bunların müs
tacelen müzakeresi hakkında reye müracaat 
etmeğe lüzum yoktur. 

5 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/536) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen-
Maddelerin müzakeresine geçilmesi kabul edil
miştir. 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesine munzam 

tahsisat verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı 
bütçesinin ilişik cedvelde gösterilen tertiblerine 
(3 590 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

CEDVEL 

F. Muhassasatm nevi Lira 

4 2847 sayılı kanunun 9 ncu 
maddesi mucibince verile
cek tazminatlar 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Memur ve müstahdemlerin 
elbise bedeline % 50 yar
dım ve 2454 sayılı kanun mu
cibince verilecek tekaüd ai
datı ile maluliyet karşılığı 120 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

7 Binaların, muharrik ve mü
teharrik edevatın tenvir, tes
hin, mahrukat, yağ ve sair 
müstehlek mevad masrafları 1 020 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

8 Üst yapının bakım ve tecdidi 
ve diğer tesisatın bakım ve 
tecdidi 2 294 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında mütalea var mı? Mad
deyi cedvelle birlikte reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

fi] 71 sayılı basmayazı zabtın smundadır. 

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

2 — Devlet Demiryolları ve limanları ve Dev
let Denizyolları işletme umum müdürlüklerile 
Devlet Hava yolları umum müdürlüğüne muktazi 
alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini 
hakkında kanun lâyihası ve Nafia encümeni maz-
batasile Devlet Demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesine 
3 200 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazba
tası (1/534, 537) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi. hakkında müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde
lere geçilmiştir. 

Münakalât vekâletine 16 milyon liraya kadar 
taahhüd icrasına salâhiyet verilmesi hakkında 

kanun 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve liman
ları, Devlet Denizyolları işitme ve Devlet Ha
vayolları ile P. T. T. Umum müdürlüklerine 
müteallik alelûmum vesait ve teçhizat ve malze
menin temini ve bunlara aid her türlü hizmet
lerin ifası için ihtiyaca göre dört umum mü
dürlük arasında taksimi İcra Vekilleri Heye
tince yapılmak şartile 16 000 000 liraya kadar 
gelecek yıllara geçici taahhüdlere girişmeğe 
Münakalât vekili mezundur. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu taahhüdlerden 11 milyon 
lirası 3525 sayılı kanunla kabul edilen Anlaşma
ya müsteniden açılan kredilerden ve mütebaki
si alâkalı umum müdürlükler bütçelerine kona
cak tahsisattan ödenir. 

Kredilere mahsub edilen mikdar bu dairele
rin taallûk ettikleri sene bütçelerinde açılacak 
hususî fasıllara irad ve tahsisat kaydolunur. 

[1] 72 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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RE t S — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince kre
diden temin olunan mebaliğin itfa ve faiz mü
rettebatı bonoların tediye tarihlerine tesadüf 
eden yıllarda aid oldukları umum müdürlük 
bütçelerine konacak tahsisatla ödenir. 

REİS — Mütalea var mı?.. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İkinci maddenin tatbiki için 
Devlet demiryolları umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde yeniden açılacak hususî 
bir fasla 3 200 000 liralık fevkalâde tahsisat 
konulmuştur. 

REİS — Mütalea var mı?.. Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Dördüncü madde ile verilen 
fevkalâde tahsisatın varidat fazlasile karşıla-
namıyan kısmının 3628 sayılı kanunun beşinci 
maddesi mucibince ve azamî 2 000 000 lirayı 
geçmemek üzere ihraç edilecek bonolarla temi
nine salâhiyet verilmiştir. 

Bu bonolar ve faizleri, 1941 malî yılından 
itibaren en geç beş senede Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçele
rine konulacak tahsisatla ödenir. 

REİS — Mütalea var mı?.. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Birinci madde mucibince giri
şilecek teahhüdler hakkmda 3559 sayılı kanun 
hükmü tatbik olunur. 

REİS — Mütalea var mı?.. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — 7 - VII -1939 tarih ve 3716 sa
yılı kanun kaldırılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı?. Maddeyi reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmeyen

ler... Kabul elidmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas

vibinize arzediyorum. 

3 — İdare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1940 
malı yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkın
da 2/33 ve Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 2/35 sa
yılı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazba
tası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalea 
var mı? Maddelerin müzakeresine geçilmesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun 
MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet 

Meclisi bütçesinin ilişik cedvelde yazılı tertib-
leri arasında 48 954 liralık münakale yapıl
mıştır. 

CEDVEL 
F. Tenzil Zam 

1 Aza tahsisatı ve muvak
kat tazminat 45 954 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Aza harcırahı 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

22 3090 sayılı kanuna müste
niden yeni yapılacak Mec
lis binasının inşaat masraf
ları ve istimlâk bedeli 48 954 
REİS — Kabul edilmiştir. 

(Madde tekrar okundu) 
REİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 

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

MADDE 2 — 1940 malî yılı bütçesinin 182 
nci faslının birinci memurlar maaşı maddesin
den 3 120 lira indirilmiş ve Riyaseti Cumhur 
bütçesinde (1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi) adı ile 
yeniden açılan 38 nci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

REİS — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu

teberdir. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye vekili memurdur. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

[1] 73 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas

vibinize arzediyorum. 
4 — Siird mebusu Şefik Özdemirin teşriî ma

suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encü
menlerinden mürekkeb Muhtelit encümen maz
batası (3/284) [1] A 

REİS—Mazbata okunacaktır. 
(Mazbata okundu) 

REİS — Mütalea var mı? 
Mazbatayı reyinize arzediyorum, Kabul eden

ler ... Etmeyenler ... Mazbata kabul edilmiştir. 
Devlet demiryolları ve limanlarına aid ka

nunlara rey vermeyen zevat varsa lütfetsinler. 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

5 — Askerlik kanununun 5 nci maddesine mu
vakkat bir madde ilâvesi hakkında kanun lâyihası 
ve Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/538) [2] 

REİS — Encümen tarafından mazbatada lâ
yihanın müstaceliyetle müzakeresi taleb edilmiş
tir. Müstacelen müzakeresini reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

1111 sayılı Askerlik kanununun 5 nci mad
desine muvakkat bir fıkra ilâvesi hakkında 

kanun 
MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanununun 

beşinci maddesine aşağıdaki muvakkat fıkra 
ilâve edilmiştir : 

MUVAKKAT FIKRA — Halen silâh altında 
bulunan 1335 ve daha evvelki doğumlu muvazzaf 
erat ile bu doğumlulardan muvazzaf hizmete tâ
bi eratın, sınıflarına mahsus muvazzaflık müd
detleri birer sene uzatılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 67 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 69 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

6 — Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve İktısad, Bütçe ve 
Maliye encümenleri mazbataları (1/513) [1] 

REÎS — Müstaceliyetle müzakeresi kabul 
buyurulmuştu. 

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

Muamele vergisi kanununa ek kanun 
MADDE 1 — 28 - V - 1940 tarihli ve 3843 

sayılı muamele vergisi kanununun 27 nci mad-
desile haklarında götürü vergi usulünün tatbiki 
kabul edilmemiş olan mükelleflerden muharrik 
kuvveti iki beygiri ve işçi sayısı müessese sahi-
bile birlikte onu geçmeyen trikotaj, plâstik eş
ya, kundura kalıbı, ökçe, kese kâğıdı, terazi ve 
baskül ve bunların montaj işlerini yapan sınaî 
müesseseleri ve nüfusu otuz bine kadar olan 
yerlerde bulunub muharrik kuvvet kullanma
yan ve işçi sayısı müessese sahibile birlikte onu 
geçmeyen boyahaneleri, istedikleri takdirde, 
Maliye vekâleti götürü vergiye bağlar. 

İşbu kanunun üçüncü maddesinin B fıkra-
sile vergiden muaf tutulan tabakhanelerden mu
afiyet dışında kalan derilerin imal ve teslimin
den dolayı alınacak vergi de, taleb edildiği 
takdirde, götürü usulde alınır. 

Bu maddedeki nüfus kaydi en son sayıma 
göre belediye hududu içindeki nüfusu ifade 
eder. 

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

MADDE 2 — 28 - V -1940 tarihli ve 3843 sa
yılı kanunun 23 ncü maddesi mucibince veril
mesi lâzimgelen aylık beyannameler ile 29 ve 
30 ncu maddeleri mucibince tutulması icabeden 
(muamele) , (emtia idhalât ve ihracat) ve (sa
tış) defterlerine mamulât, nevi ve vahid satış fi-
atları veya vahid imal ücretleri gösterilmeksi-
zin Maliye vekâletince tesbit edilen cinsler iti-
barile kaydedilebilir. Maliye vekâleti her sa
nat şubesindeki mamulâtın cinslerini tayine sa
lahiyetlidir. 

Beyanname ve defterlerde nevi ve vahid sar 
tış fiatı göstermeyen mükellefler aşağıdaki hü
kümlere riayete mecburdurlar : 

A) Sınaî müesseseler aylık beyannamelerine; 
teslim edilen mamulâtı, ibtidaî madde tenzilât 
cedvelindeki pozisyonlar itibarile dercederler. 
Mamulâtı ayni zamanda istihlâk vergisine de 
tâbi olan sınaî müesseseler, beyannamelerinde, 
bu mamulâtı, tâbi oldukları istihlâk vergisi nis-
beti itibarile gösterirler. Beyannamelerini bu 

[1] 70 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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fıkra hükmüne uygun olarak tanzim etmeyen
lerin vergilerine % 20 zam yapılır. 

B) 3843 sayılı kanunun 18 nci maddesinin B 
ve E bendleri mucibince emsal satış bedeli üze
rinden vergiye tâbi teslimatı bulunanlar, her 
ayın sonunda bu bedellerin tayinine esas teşkil 
eden mamulâtlarmm; nevi mikdar ve satış be
dellerini gösterecek şekilde müfredatlı bir ced-
velini, sözü geçen kanunun 31 nci maddesi hük
müne göre saklamak mecburiyetinde oldukları 
fatura kopyalarından çıkarmak suretile tanzim 
ve bu cedvele göre, nevi itibarile vasati vahid 
fiatları tesbit ederek bu fiatlar üzerinden emsal 
satış bedellerini hesab ederler. 

C) Vasati vahid fiatları da ihtiva edecek 
olan yukarıki fıkradaki cedvelin kayidlere mu-
tabakati mükellef ve varsa muhasibi veya bu 
vazifeyi gören memuru tarafından imza edile
rek tahakKuk müruru zamanı müddetince sak
lanır ve taleb vukuunda salahiyetli memurlara 
ibraz edilir. Bu cedvel mucibince tesbit olunan 
vasatı vahid fiatları gösteren bir liste, mükellef 
ve muhasibi tarafından müştereken imzalı ola
rak cedvelin teallûk ettiği ayı takib eden ayın 
15 nci günü akşamına kadar filyal, şube ve satış 
mağazalarına ve sınaî müesseseler tarafından 
ayrıca, kendilerine imalât yaptırmış olan müşte
rilerine gönderilir. 

D) Yukarıki B fıkrasında yazılı aylık ced-
veli tanzim veya salahiyetli memurlara ibraz 
etmeyen mükelleflerin o ay içinde teslim ettik
leri mamulâtın emsal satış bedelleri, 3843 sa
yılı kanunun 19 ncu maddesindeki unsurlar na
zara alınarak resen Takdir komisyonunca ta
yin olunur. Bu bedeller üzerinden sınaî mües
seselere tarholunacak vergilere bir kat zam ya
pılır. Bu hal sınaî müesseselerden maada mü
kellefler tarafından vukua getirildiği takdirde 
senelik vergilerine ve bir seneden az faaliyette 
bulunanların faaliyet devresine aid vergilerine, 
cedvel tanzim edilmeyen her ay için % 10 zam-
molunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — 28 - V -1940 tarihli ve 3843 sa

yılı kanunun onuncu maddesinin 7 numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

7) A - Muharrik kuvvet kullanmayan ve işçi 
sayısı müessese sahibile birlikte onu geçmeyen 
tabakhaneler, 

B - Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi 
sayısı müessese sahibile birlikte onu geçmeyen 
ve dolap, debagat maddeleri övütme değir
meni ve su tulumbasından başka tesisatı bulun
mayan ve meşin, sahtiyan, vaketa, küçük bacak 
hayvan derisinden astarlık, silindir ameliyesine 
tâbi tutulmayan ve kösele vasıflarını haiz bu
lunmayan gön imal eden tabakhaneler. 

Bu tabakhanelerde bunlardan başka deriler 
de imal edildiği takdirde yalnız bu deriler mu
amele vergisine tâbidir. 

REİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 4 — 2643, 2731, 2796 ve 2820 

sayılı kanunlar hükümleri dairesinde alın
makta olan ve tarh, tahakkuk ve tahsil muame
leleri 2430 sayılı kanun hükümlerine göre icra 
edilen vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil mua
meleleri, 3843 sayılı kanunun meriyetinden iti
baren mezkûr kanun hükümleri dairesinde icra 
olunur. 

BEİS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun bi

rinci maddesinde yazılı sınaî müesseseler ile ta
bakhanelerin ve 3843 sayılı kanunla yeniden 
mükellefiyete girmiş olupta mezkûr kanunun 
27 nci maddesinde yazılı şartları haiz bulunan 
sınaî müesseselerin 1940 malî yılı vergileri de, 
keyfiyetin her mahalde mutad vasıtalarla ilânı
nı takib eden günden itibaren bir ay içinde 
yazı ile istenilmek şartile götürü usulde almır. 

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

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler.„ Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye, Maliye, İktısad, Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

7 —• Türk parası kıymetini koruma kanunu
na müzeyyel kanun lâyihası ve İktısad ve Mali
ye encümenleri mazbataları (1/523) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mi? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Maddelerin müzakeresine geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Türk parası kıymetini koruma kanununa 
müzeyyel kanun 

MADDE 1 — Türk parası kıymetini koruma 

[1] 68 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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hakkındaki 1567 sayılı kanunun altıncı mad
desinde yazılı olub 2100 sayılı kanunla iki ve 
2686, 3336 sayılı kanunlarla üçer sene temdid 
edilmiş olan müddet, hitamı tarihinden itiba
ren üç sene daha uzatılmıştır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren meridir. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

8 — Hazinenin taksitle sattığı bütün gayri
menkullerin satış bedellerinin tahsil sureti hak
kındaki 3524 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve Bütçe ve Maliye encümenleri mazbataları 
(1/533) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Maddelerin müzakeresine geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkul-
lerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 

3524 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Bedeli taksitle ödenmek üzere 

Hazinece 25-III-1931 tarihine kadar satılan: 
A) Meskenlerin, 
B) Ziraate mahsus arazinin, 
C) Toprak mahsullerini hazırlayan, imâl ve 

tasfiye eden veya faaliyeti toprak mahsulleri 
ile alâkalı bulunan imalâthane, fabrika ve mü
masili gayrimenkullerin, 

Bakiye borçları 1940 malî yılından itibaren 
1960 malî yılma kadar 28-VI-1938 tarih ve 
3524 sayılı kanun hükümleri dairesinde müsavi 
taksitlerle tahsil olunur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci maddede tadad edilen 
zümrelere dahil gayrimenkullerden, borcun 
muacceliyet kesbetmesi sebebi ile Hazinece te-
fevvüz edilmiş olub da henüz satılmamış veya 
bir cihete tahsis kılınmamış bulunanlar, borç 
bakiyesi 1 nci madde hükümlerine tâbi olmak 
ve tefevvüz ve tamir ve saire dolayısile Hazi
nece yapılmış masraflarla birlikte 1940 taksi

ti] 77 sayılı basmayazı zabtın sonundadtr. 

ti defaten tesviye edilmek şartile sahihlerine 
iade olunur. 

Bu madde hükmünden istifade edebilmek 
için alâkadarların, kanunun meriyeti tarihin
den itibaren üç ay zarfında mahallî maldaire-
lerine müracaat ederek borçlanma ye teferru 
muamelesini ikmal ve intaç etmeleri şarttır. 

REİS — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1 ve 2 nci madde hükümle
rinden istifade edenlerden işbu kanunun meri
yet tarihine kadar geçmiş müddet için faiz 
aranmaz. 

REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Taksit müddetleri 
uzatılan gayrimenkullerin 1940 taksitleri bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren iki ay için
de tahsil olunur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

9 — Orta tahsil mekteblerinde yardımcı mu
allim çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 3299 sa
yılı kanunlarat ek kanun lâyihası ve Bütçe ve 
Maarif encümenleri mazbataları (1/535) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim 
çalıştırılması hakkındaki kanunun meriyet 

müddetinin uzatılması hakkında kanun 
MADDE 1 — Orta tahsil mekteblerinde yar

dımcı muallim çalıştırılması hakkındaki 20 -
XII -1934 tarih ve 2624 sayılı kanunun evvelce 
3299 sayılı kanunla-uzatılan meriyet müddeti 
üç yıl daha uzatılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

[1] 75 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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MADDE 2 — Bu kanun 26 - XII -1940 tari

hinde tatbik edilmeğe başlanır. 
BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü Maliye 
ve Maarif vekilleri yerine getirir. 

REİS T - Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Gelen evrakın 3 ve 7 sayılı maddelerinin 
müsaadenizle ruznameye alınmasını ve müstaoe-
len müzakeresini rica ederim. 

3 nci maddedeki, Hatay Hükümetinden dev
ren gelen mütakaidlerle yetimlerin maaşlarını 
tesbit ve tasfiye etmektedir, bunların biran 
evvel halli zannederim ki, Yüksek Meclisçe de 
tasvib olunur. 

7 nci maddede Merkez bankası kanununun 
muvakkat 8 nci maddesindeki müddetin 3 sene 
daha uzatılması hakkındadır. Muhtelif idarelerin 
bilhassa belediyelerle idarei hususiyelerin ve 
amme menfaatine hadim müesseselerin millî ban
kalara para yatırabilmelerini teminen konmuş 
olan bir hükümdür. Lütfen kabul buyurulmasını 
rica ederim. 

REİS — Hatay Hükümetinden devrolunan 
mütekaid ve yetimlerin aylıkları hakkındaki ka
nun lâyihasının ruznameye alınması ve müsta-
celen müzakeresi teklif olunmaktadır. 

Ruznameye alınmasını kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanu
nun 51 nci ve muvakkat 8 nci maddelerinin ta
dili hakkındaki kanun lâyihasının ruznameye 
alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

10 — Hatay Hükümetinden devrolunan mü
tekaid ve yetimlerin aylıkları hakkında kanun 
lâyihası ve Millî Müdafaa, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/356) [1] 

REİS -r— Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalea var mı? Maddelerin müzakeresine 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden-

.ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve 
yetimlerin aylıkları hakkında kanun 

MADDE 1 — Hatay vilâyetinin kurulmasına 

[1] 74 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

I dair 7 - VII -1939 tarih ve 3711 sayılı kanunun 
muvakkat 12 nci maddesi veçhile hıyar hakları
nı Suriye ve Lübnan lehine kullanamıyarak 
Türk vatandaşlığına geçmiş ve mezkûr tarihte 
Hatay Hükümetinden maaş almakta bulunmuş 
olan mütekaidlerle yetimlerin aylıkları hakkın
da aşağıdaki hükümler tatbik olunur: 

A - Hatay Hükümetinden devrolunan tekaüd 
ve yetim aylıkları gerek sakıt Osmanlı Hüküme
tince bağlanmış olsun, gerek bilâhare Suriye, 
Lübnan ve Hatay Hükümetince muhassas bu
lunsun devredildiği mikdarları üzerinden tediye 
olunub bunlara ayrıca tahsisatı fevkalâde ve 
% 10 zam verilmez. 

M» Bunlar arasında bulunan er ailelerine bağlı 
aylıklar, zamlarile birlikte 1683 sayılı kanunun 
45 nci maddesinde yazılı mikdarı geçemez. 

Tahsis muamelelerinde mezkûr Hükümetlerce 
yanlışlar vukua getirildiği hakkında derme-
yan olunacak iddialar dinlenmez. 

B - Dereceli askerî malûllere (Erler dahil) 
sakıt Osmanlı Hükümetince 11 ağustos 1325 ta
rihli kanunla daha evvelki kanunlara göre bağ
lanmış olan maaşlar, bilâhare Suriye ve Lübnan 
Hükümetlerince yapılan zamlar nazarı itibare 
alınmayarak tahsisatı fevkalâde ve 1683 sayılı 
kanunun 57 nci maddesinde yazılı % 10 ve % 
25 zam ilâve olunmak suretile tesviye olunur. 
Maaş tahsis muamelesi sakıt Osmanlı Hüküme
tince yapılmış olan şehid. yetimleri hakkında 
1486 iayilı beyiye ikramiye kanunu, dereceli as
kerî malûller hakkında da 551 ve 3255 sayılı 
terfih kanunlarile 1485 sayılı beyiye ikramiye 
kanunu tatbik edilir. 

C - A ve B fıkralarında yazılı aylıklar hak
kında 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nu hükümleri tatbik olunur. Ancak bunlardan 
hususî ve müÜütk bütçeli idarelerle Ziraat ban
kasına mensüb mütekaid ve yetim maaşları B 
fıkrası hüfciifiıleri dairesinde tediye ve bunlar 
hakkında kendi tekaüd kanunları hükümleri 
tatbik «ililir. 

D - 3711 numaralı kanunun meriyet mevki
ine vazmda hıyar haklarını Suriye ve Lübnan 
lehine istimal etmiyerek Türk vatandaşlığına 
geçmiş olan Hataylıların sakıt Osmanlı Hükû-
metile Suriye, Lübnan ve Hatay Hükümetleri 
nezdinde geçen, Türkiye Cumhuriyeti Tekaüd 
kanunlarının kabul eylediği hizmet müddetleri 
tekaüd ve yetim maaşlarının hesabında kabul 
ve haklarında en son bulundukları memuriyet 
itibarile mensub oldukları dairelerin tekaüd ka
nunları hükümleri tatbik olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 1—Bu kanunun me
riyete girdiği tarihde 25 yaşını ikmal etmiş 

I ve henüz 45 yaşma girmemiş bulunan kız ço-
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cuklan (Dullar dahil) hakkmda kanunun neşri 
tarihinde tediye edilmiş üg aylıkları takib eden 
ay başından itibaren 1683 sayılı tekaüd kanu
nunun muvakkat 2 nci maddesi hükmü tatbik 
olunur. Bunlara verilecek p&ranm hesabında 
halen almakta oldukları maaş mikdarları esas
tır. 

REÎS — Madde hakkmda mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler». Kabul edilmiştir. 

MAVAKKAT MADDE 2 —Bu kanuna tev
fikan verilecek maaş yekûnları 300 kuruş ve 
ondan aşağı olan Askerî ve mülkî mütekaid, dul 
ve yetimlerin bu kanunun neşri tarihinde tedi
ye olunmuş üg aylıkları takib eden ay başmdan 
itibaren 10 senelikleri defaten verilmek sure-
tile alâkalan kesilir. Yetimler meyanmda bu
lunan kız çocukların istihkakları 25, erkek ço
cukların 19 yaşını ikmaline kadar tahakkuk 
edecek müddete aid mikdarı geçemez. 

BEİS — Madde hakkmda mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS —Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

11 — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci maddeleri
nin tadili hakkında kanun lâyihası ve İktısad, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/474) [1] 

BEİS —. Heyeti umumiyesi hakında müta
lea var mı?. 

Maddelerin müzakeresine geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanunu
nun muvakkat sekizinci maddesindeki müdde

tin uzatılması hakkmda kanun I 
MADDE 1 — 11 - VI - 1930 tarih ve, 1715 

sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası ka
nununun muvakkat sekizinci maddesindeki 
müddet üg sene daha uzatılmıştır. 

REÎS — Madde hakkmda mütalea var mı?. 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BEİS •— Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. | 

Beylerin neticesini arzediyorum: 
Devlet demiryolları ve limanları isletme 

umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütgesine| mun
zam tahsisat verilmesi hakkındaki kanuna 
(296) rey verilmiştir. Nısab mevcuddur, mua
mele tamamdır. Kanun (296) reyle kabul edil
miştir. 

Münakalât vekâletine 16 milyon liraya kadar 
taahhüd icrasma salâhiyet verilmesi hakkındaki 
kanuna (298) rey verilmiştir. Nısab mevcuddur, 
muamele tamamdır. Kanun (298) reyle kabul 
edilmiştir. 

1940 malî yılı muvazenei umumiyesine dahil 
bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna (297) rey verilmiştir. 
mevcuddur, muamele tamamdır. Kanun 
reyle kabul edilmiştir. 

Nısab 
(297) 

6 

1 — Trabzon mebusu Hasan Saka ve Seyhan 
mebusu Hilmi Uranın, Meclis inikadının 10 mart 
1941 pazartesi gününe talikına dair takriri. 

BEİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
Yüksek Reisliğe 

1 ikinci teşrin 1940 tarihinden bu güne ka

fi] 76 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 

TAKRİBLEB 

dar Hükümetten gelen iâyiha ve tefsirlerik mü
him ve müstacelleri intaç edilmiş olduğundan 
Meclis içtimainin 10 mart 1941 pazartesi gününe 
talikini teklif ederiz. 

Trabzon Seyhan 
Hasan Saka Hilmi Uran 

BEİS — Takriri kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 
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7 — BEYANAT 

1 — Başvekil Dr. Refik Saydamın, dahili ve 
haricî siyaset hakkında beyanatı 

REÎS — Söz Başvekilindir. 
(Başvekil Dr. Refik Saydam alkışlar arasında 

kürsüye geldi) 
Aziz arkadaşlarım, 
İki aylık bir tatile karar vermiş bulunuyor

sunuz. 
Intihab dairelerinizde, veya memleketimizin 

diğer mmtakalarmda tedkikler yapacaksınız. 
Bize, güzel intibalar getirmenizi dilerim. Anka-
radan ayrılırken dahilî ve haricî vaziyetimiz 
hakkında benden bir kaç kelime dinlemeninzi 
rica edeceğim. 

Bu gün dahilde en büyük çalışmamız, dünya 
buhranı karşısında iktisadî ve ticarî sahada mu
vazeneyi muhafaza etmek, Türk vatandaşının 
asgarî ihtiyacına tekabül eden yiyim, giyim ve 
yakacak maddelerinin bulunması, nakli, ve sa
tışı işini sıkı bir nizam altına almak, istihsali 
hatta elimizdeki vesaitin fevkinde bir dereceye 
çıkarmak; ve bilhassa ihtikârla mücadeleyi kuv
vetlendirmektir. (Bravo sesleri). 

Bu hususta, Hükümetinizi, lüzumu olan her 
türlü salâhiyetlerle teçhiz buyurdunuz. Sıkı ni
zamlı bir iktisadî sistemin ilk kademelerinde 
bulunuyoruz. Henüz ne müstahsilin, ne müs
tehlikin, ne tüccarın ve ne de alıcının alışma
dığı bir devredeyiz. Sıkıntısı ve şikâyeti var
dır ve olacaktır. Fakat, azamî dikkatle bütün 
gayretimizi sarfederek bu devreyi geçireceği
mize kaniim. 

Bu arada, bir daha bilhassa tebarüz ettirmek 
isterim ki, «asgarî ihtiyaç» göz önünde tutula
caktır. Yani, lüks malzeme denilen ve hayatta 
ihtiyaca değil, zevke cevab veren eşyaya hiç 
bir kıymet ve mevcudiyet vermiyeceğiz. (Bravo 
sesleri) Bize lâzım olan bilhassa geliri sabit 
ve mahdud olan vatandaşların ve ailelerinin ih
tiyaçlarıdır. (Bravo sesleri). îlk safta bu kütle
nin yiyeceği, giyeceği ve yakacağı bizi alâkadar 
etmektedir ve edecektir. Bu hususta stok yapıl
ması ve umumî satış yerleri tesisi; hususiler de 
dahil olarak bilûmum sanayi müesseselerinin 
Devletin vereceği iş ve istihsal programı dahi
linde çalışmalarının temini ve istihsalâtm bu 
mağazalarda vatandaşlara tevzii programı üze
rinde alâkalı vekâletler çalışmaktadırlar. Tak
dir buyurursunuz ki, %VL suretle yapılacak stok, 
ihtikârla mücadelede büyük rol oynayacaktır. 

Arkadaşlarım, 
Gezerken ve tedkikler yaparken, Türk köy

lüsünden çok, amma pek çok mahsul istediğimi
zi bir defa da sizlerin lisanından işitmelerini 
rica ederim, 

Görüyorsunuz ki, bazan bir sel âfeti, yahud 
tam istihsale yakın bir zamanda fena bir hava 
vaziyeti, umduğumuz mahsulden bizi mahrum 
ediyor. Hükümetin çok ekim tavsiyesinin, nor
mal zamankinden daha fazla, şimdi kıymeti ol
duğunu Türk köylüsü duymuş ve yapmaktadır. 

Fakat, sizin salahiyetli lisanınızdan bir kere 
daha kendilerine duyurulmasına Hükümetiniz 
Büyük kıymet vermektedir. Ne fiyat düşmek en
dişesi, ne de satamamak korkusu vardır. Gerek 
toprakta ve gerek sanayide fazla istihsalin, hal
de ve istikbalde, bizim yegâne desteğimiz oldu
ğunu, her vatandaş bilmelidir. 

Bu arada, Hükümetinizin büyük şehirler için, 
tek ekmek sistemine karar vermek üzere olduğu
nu da arzederim. (Bravo sesleri) Bu işin tabiî 
neticesi olan un fabrikalarının Devlet kontro
lüne alınması, ve çıkarılacak ekmeğin yüzde 
muayyen nisbette çavdar unu ile karıştırılması 
da gözönüne alınmıştır. Bu suretle, ekmek fi-
atmı düşürmeğe çalışacağız. 

ihtikârla mücadelede yeni usule müracaat 
ediyoruz: Fiat murakabe teşkilâtını merkeze 
bağlıyarak, sıkı ve daimî bir kontrolün mümkün 
olacağını tahmin etmekteyiz. Görülecek lüzuma 
göre, verdiğiniz salâhiyetlerden istifade ederek, 
kontrol cihazını mükemmelleştirmek daima im
kân dahilindedir. Bu arada, vatandaşlarımızın 
da Devlet teşkilâtına yardım etmesini ve bilhassa 
100 kuruştan fazla alış verişte fatura istemekte 
ısrar etmelerini teşvik etmek lâzımdır. Müeyyi
deden mahrum şikâyetler karşısında, cezasız 
kalan mücrimlerin, ancak bu yoldan tedib olu
nabileceğini herkesin bilmesi, kendi menfaati ik
tizasındandır. 

Ticarî sahada: ihracatı teşvik ve çerçevele
mek suretile alman tedbirler, sizleri memnun 
edecek şekilde devam etmektedir. Hükümet 
elindeki her vasıta ile buna yardım ediyor ve 
edecektir. Idhalât ticaretinde görülen zorlukla
rın, zamanla azalacağını ümid ediyoruz. 

Bu arada, idhalât tacirlerinden şikâyetim ol
duğunu söylemeden bu bahsi kapatmıyacağım. 
Devletten her türlü yardımı göreceklerine şüphe
leri olmaması lâzımgelen bu vatandaşların daha 
makul bir yol tutacaklarından ümidvarım. Yakın 
zamanda büyük şehirlerimizdeki idhalât tacirle
rini buraya çağırarak kendilerinden öğ
renmeğe uğraşacağım; şikâyetlerini din-
liyeceğim, vazifelerinin yalnız kendi men
faatlerine inhisar etmediğini; onun fevkinde 
umumî menfaatin hâkim olduğunu anlatmağa 
çalışacağım (Çok güzel sesleri) Olmadığı takdir
de, bundan evvel başka bir vesile ile huzuru
nuzda arzettiğim gibi, idhalâtı yalnız Devlete 
inhisar ettirmek teşebbüsüne geçeceğim. (Bravo 
sesleri). 
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Aziz arkadaşlarım, 
Dünyanın arzettiiği fevkalâde şartlar karşı

sında vatan müdafaa vazifesini üzerine almış 
olan şanlı Türk Ordusunun hergün daha kuv
vetli olmasına çalışıyoruz ve hergün daha kuv
vetli olduğunu görmekle seviniyoruz. (Bravo ses
leri/şiddetli alkışlar). 

Yukandanberi arzettiğim bütün çalışmalar, 
Türk vatanının müdafaa kabiliyetini en yüksek 
derecede tutmak için bize verdiğiniz vazifenin 
icablarıdır. Bu yöndendir M, altından kalkıla-
mıyacak hiç bir müşkil tasavvur etmiyoruz. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Sizin yüksek itimadınıza, ve vatanın dört 
köşesinden Büyük Meclise ve onun Hükümetine 
karşı gösterilen çok içten gelen bağlılığa daya
narak, gösterdiğiniz yolda sükûnetle yürümek 
vazifemiz olduğunu bir kere daha arzetmekle 
sevinç duyarım. 

Aziz arkadaşlarım; 
Bütün dünyada görülen siyasî ve askerî faa

liyeti Hükümetiniz azamî teyakkuzla takib edi
yor ve bunların muhtemel inkişaflarını her an 
gözönünde bulundurmağa çalışıyor. Haricî si

yasetimiz, bu faaliyetler devrinde de sizce ma
lûm olan esaslar dairesinde yürüyor. Diyebili
rim ki, milletin ve memleketin selâmeti için itti
haz etmiş olduğunuz hattı hareketin isabeti, bu 
inkişaflarla bir kere daha teeyyüd etmiş ve bi
zim yegâne gayemiz olan masuniyet umdesi, itti
faklarımıza tamamen sadık ve merbut siyaseti
mizdeki şuurlu istikrardan iyi neticeler alınma
sını intaç etmiştir. (Alkışlar). 

Muhterem arkadaşlarıma tekrar temin etmek 
isterim ki, tasviblerine iktiran etmiş olan ve hiç 
bir memleketi üzecek, endişeye düşürecek ana
sırı ihtiva etmiyen dürüst siyasetimiz, aynı yol
dan yürüyecek ve, ümid ederim ki, bu güne ka
dar olduğu gibi, bundan sonra da, milletimizin 
hayrına velud netice vermekten hali kalmıya-
caktır. (Alkışlar). 

Arkadaşlarım, 
Hepinize sıhhat ve neşe ile güzel seyahatler 

dilerim. (Şiddetli ve sürekli alkışlar). 
REİS — 10 mart 1941 pazartesi günü saat 

15 te toplanmak üzere inikada nihayet veriyorum. 
Kapanma saati : 16,05 

Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesine munzam tah
sisat verilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
izzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kurpl 
ihsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Aza adedi : 429 
Rey* iştirak edenler : 296 

Kabul edenler : 296 
Reddedenler 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler = 133 
Münhaller 0 

[Kabul edenler] 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Nurullah Esad Sümer 

Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 

Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 
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BoVu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akğüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf kamçıl 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusühi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoea Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emed 

I : 25 6-1-
GL Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahnıed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demırhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arakan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
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Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. C«mal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mamud Esad Bozkurd 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 
Ethem İzzet Benice 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 

Sadettin Serim 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
ZühttTAkm'* 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Süay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
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Rıdvan Nafiz Edgfe ; 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
61. Seyfi Düzgören 
Hasan Menşmencioğlu 
îrfan Ferid Alpay a 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitapçı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halici Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Haindi Yalman 

t : 25 6-1 
Hüseyin Ekşi 
tsmail Çamaş 

Aifr^rb 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
61. Naci {îMeniz 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Şemsa Işçen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 

1941^ C : 1 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
61. A. Öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube 6ürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
61. Sıtkı tike 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Şerif Bilgen 
Tunceli 

Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
ibrahim E tem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Berç Türker (M.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Halid Bayrak (I. A.) 

Attıasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka 6ündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya 6alib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 

Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topçoğlu (M.) 

Bahkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Salih Bozok 

. Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Said Siren 

Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi 6ören 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Dağan 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Çoruh 

-4JA Rıza Erem 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Neeib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel 6öksel (M.) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 

Fethi Altay 
Fuad Ağrah (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Criresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(M.) ; 
Memed Tecirli 
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İçel 

Ferid Celâl Güven 
İstanbul 

Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (M.) 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 

Kayseri 
Faik Baysal 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
(M.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Di. Hilmi Oytâç 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 

Hamza Erkan 
îzzet Akosmon 
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I Kânı Karaosman 
I Kâzım Nami Duru 

Refik İnce 
Maraş 

Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
I Cavid Oral 
Dr. Abravaya Maı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Selim Sırrı Tarcan 
(M.) 

Bize 
I Hasan Cavid 

Kemalettin Kamu 
Samsun 

Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Beyhan 
Damar Arıkoğlu 

Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatiboğlu 

Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu 
(M.) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdı Ülkümen 
Hasan Saka 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Sami Işbay 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

\>m<ı 

Münakalât vekâletine 16 milyon liraya kadar taahhüd icrasma salâhiyet verilmesi hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
: 298 

298 
0 
0 

: 131 
0 

[Kabul edenler] 

•ah 
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îlısan Tav 
Amasya 

Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Numan Aksoy 
Nurullah Esat Sümer 
Rasih Kaplan 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 
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Bursa 

Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. 1. Tali öngören 
Dr. Şükrü Emcd 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
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Elâzığ 

Fuad Ziya Çiyiltepe 
Erzincan 

Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed FikriTuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan ^ 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mamud Esad Bozkurd 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 
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Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
öalib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
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Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Ya^.r özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
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Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmeıı 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Şemsa İşeen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza E esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal' Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. Öztekin Erdemgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 

Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Berç Türker (M.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Halid Bayrak 
(t A.) 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 

Dr. Hulusi Alataş 
(V.) 
Nazmi Topcoğlu (M. 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpmar 
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Bilecik 
Salih Bozok 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi Gören 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 

Çankırı 
Avni Doğan 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Ali Kıza E rem 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel (M.) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

t : 25 6-İ-
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
(M.) 

Memed Tecirli 
İçel 

Feri d Celâl Güven 
İstanbul 

Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Dr. Tuğamiral H. Ş. Erel 
(M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Eefet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
(M.) 

Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad Özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
IIazim Börekçi 

Mİ 6 : İ 
Kocaeli 

Kemalettin Olpak 
Ragıb Akea 
Or. Gl. Ali Said Ak-
baytuğan (M.) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak (M.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
M. Şevket özpazarbaşı 
(M.) 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmara 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Selim Sırrı Tarcan 
(M.) 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
(M.) 

Samsun 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu (M.) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik Özdemir 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu (M.) 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Sami Işbay 

Tozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 



t : 25 6-İ-1Ö4Î ö : 1 
İÖ4Ö malî yılı muvazenei umumiyesine dahil bazı daire bütçelerinde değişiklik yapılmasî 

hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Hamza Erkan 
izzet Akosmon 
Mebrure Gönenç 
Şevket Reşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
İhsan Tav 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Bay tın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergujı 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 297 

Kabul edenler : 297 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 132 
Münhaller : 0 

[Kabul edenler] 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa F . Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Reşad Nuri Güntekin 

Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalk Renda 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. I. Tali ön gören 
Dr. Şükrü Emcd 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 

1 Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili Ilter 
iskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı ' 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
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Yusuf Ziya Zarbun 
Hakkâri 

îzzet Ulvi Aykurd 
Hatay 

Bekir Sıtkı Kunt 
Ham di Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Eemzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Hana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe Öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mamud Esad Bozkurd 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Etem îzzet Benice 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coskan 

1 : % 6-1-
Kayseri 

Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmer 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 

İÖ4İ ö : 1 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
ismail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Gl. Naci Eldeniz 

ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. A. öztekin Erdem-
gü 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

TJrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ . / ; 

— 323 — 



Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münıb Boya 

t : 25 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Jçöz 

6-1-1941 ö : 1 
Veled îzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 

İbrahim Ktem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Berç Türker (M.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Halid Bayrak 
(I. Â.) 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündü*. 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş (V.) 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topeoğlu (M.) 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Salih Bözok 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Fethi Okyar (V.) 
Lûtfi Gören 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan 
Fazıl Nazmi örkün 

Hüseyin Cahid Yalçın 
Çoruh 

Ali Rıza E ram 
Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Neeib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel (M.) 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Saffet Arıkan (V.) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen (M.) 
Memed Tecirli 

tçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Sinsi Erel (M.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 

Salâh Cimeoz 
îzmir 

Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe (M.) 
Memed Aldemir 
Reşad Mimaroğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
(M.) 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Nuri Tamaç 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak 
Ragıb Akça 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan (M.) 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali P?za Türrl 
Fuad Gökbudak (M.) 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgör 
Selim Sırrı Tarcan 
(M.) 

Rize 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
(V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran 
Sinan Tekelioğlu (M.) 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

- m 
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Sivas 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 

Payık öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatb 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu (M.) 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 

Hasan Saka 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Büstü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Sami îşbay 
Yozgad 

Celâl Arat 
Zonguldak 

Hazim Atıf Kuyucak 
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S. Sayısı: 67 
Siird mebusu Şefik Ozdemirin teşriî masuniyetinin kaldı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye 
ve Adliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen 

mazbatası (3/284) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6 - 1008/2970 

1 - VII - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Karısı Zehrayı dövmekten suçlu sanılan ve halen Siird mebusu bulunan Şefik Özdemir hakkın
da takibat yapılabilmek üzere teşriî masuniyetinin kaldırılması Ankara C. M. Umumiliğinin talebine 
atfen Adliye vekilliğinden alman 27 - VI -1940 tarih ve 224/68 sayılı tezkerede bildirilmiştir. Ge
reğinin yapılmasına müsaade buyurulmak üzere bu işe aid evrakın ilişik olarak takdim olunduğunu 
arzederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenlerinden mürekkeb Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
T. E. Ad. E. Mü. M. E. 

Esas No. 3/284 
Karar No. 4 

Yüksek lleisliğc 

Dövmekten suçlu Siird mebusu Şefik Özde
mir hakkında adlî takibat yapılabilmesi için 
teşriî masuniyetinin kaldırılması Başvekâletin 
1 - VII - 1940 tarih ve 1080/2970 sayılı tezkere-
sile taleb edilmektedir. Bu babta Şefik Özde-
mire isnad edilen suç Teşkilâtı esasiye kanunu
nun 12 ve 27 nci maddelerinde yazılı cürümler 
haricinde olduğu İhzarı encümenin mazbatasın
dan dahi anlaşıldığından Dahilî nizamnamenin 
180 nci maddesinin ikinci fıkrası mucibince ta-
kib ve muhakemesinin devre sonuna bırakılma
sına karar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasdikma arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
T. E. ve Ad. E. Mü. M. E. Iis. Bu M. M. 

Kütahya Tokad 
R. Teker R. Erişken 

Kâtib 
Tokad 

R. Erişken 

Bingöl 
F. Fikri 

Erzincan 
,1. Fırat 

Hatay 
/>'. S. Kunt 

Kastamonu 
A. Binkaya 

Konya 
G. (T ül t ekin 

Tokad 
AS'. Atanç 

31 - XII - 1940 

Antalya 
N. Aksoy 

Bursa 
A. Akgüç 

Eskişehir 
Z. özer 

İstanbul 
Z. Karamursal 

Kayseri 
R. Özsoy 

Manisa 
A. T ilme r 

Trabzon 
F. A. Barutç, 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Çorum 
M. Çağıl 

Gazianteb 
Ö. A. Aksoy 

İstanbul 
K. Karabeki'-

Kırklareli 
Dr. F. Umay 

Sinob 
C. At ay 





S. Sayısı: 68 
Türk parası kıymetini koruma kanununa müzeyyel kanun 
lâyihası ve Iktısad ve Maliye encümenleri mazbataları( 1/523) 

T. C. 
Başvekâlet 7-XII-1940 

Karârlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/5396 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Müddeti 2100, 2686 ve 3336 sayılı kanunlarla uzatılmış olan Türk parası kıymetini koruma hak
kındaki 1567 numaralı kanunun meriyet müddetinin üç yıl daha temdidi hakkında Maliye vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 30 - XI - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1929 senesinde baş gösteren umumî buhran dolayısile Türk parası kıymetinde görülen temevvüçle-
re mâni olmak üzere 20 - I I - 1930 tarihinde kabul edilen 1567 numaralı kanunun üç sene olarak tesbit 
edilen meriyet müddeti bu kanunun kabulüne saik olan şeraitin devamı dolayısile 2100 sayılı kanun
la iki ve 2686, 3336 sayılı kanunlarla da üçer sene daha uzatılmış idi. 

Mezkûr kanunun meriyet müddeti zarfında döviz takyidatı vazeden bütün memleketler bu kayid-
leri gittikçe şiddetlendirmişler ve bilhassa son Avrupa harbine kadar serbest rejime tâbi olarak kalan 
bazı memleketler de şiddetli döviz takyidatı vazına mecbur olmuşlardır. 

Binaenaleyh bu vaziyet karşısında 1567 numaralı kanunun meriyetindeki zaruret devam etmekte 
bulunmuş ve mezkûr kanunun daha üç sene müddetle temdidi, paramızın kanunî istikrarı bakımın
dan zarurî görülmüştür. 



Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 
Esas No. 1/523 
Karar No. 10 

14 - XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

2100, 2686, 3336 sayılı kanunlarla, müddeti 
uzatılmış olan Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanunun meriyet müd
detinin üç. yıl daha uzatılmasına dair olub Ma
liye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetinin 30 - XI -1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesilc birlikte encümenimize havale buyurul-
muş olmakla Maliye vekili hazır olduğu halde 
tedkik ve mütalea olundu. 

Hükümetin esbabı mueibesmde serdolunan 
m üt al eata ve Maliye vekilinin verdiği izahata ve 
dünya ahvalinin bu günkü vaziyetine göre en-
cümenimizce mezkûr müddetin hitamı tarihin
den itibaren üç sene daha uzatılması paramızın 
istikrarım temin bakmırndan zarurî görülerek 
ikinci maddede yapılan bir kelime taslıihile ka
nun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tev
di edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Iktısad E. Rs. 

G iresun 
/. Sabuncu 
Afyon K. 
//. Erkan 

Ankara 
M. Eriş 
Edirne 

T. Oöksd 
Oazianteb 

Ar. Pazarbaşı 
İzmir 

I i e nal Artman 
Konya 

//. Dikmen 
Zonguldak 

II, Karabacak 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Afyon K. 

t. Akosman 
Ankara 

A. Ulus 
Erzincan 
S. Başotaç 
İstanbul 
A. Dav er 

Kars 
K, Arıklt 

Kâtib 
Bilecik 

Kasım Gülek 
Afyon K. 
G. Akçın 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Eskişehir 
Emin Sazak 

İstanbul 
A. II. Denizmen 

Konya 
Kâzım ökmj 
Niğde 

Dr. R. F. Talmj 
Zonguldak 
M. Bozma 

Maliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni-
Esas No. 1/523 
Karar No. 17 

31 - XII - 1940 

2100, 26,86, 3386 numaralı kanunlarla müdde
ti uzatılmış olan Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki 1667 numaralı kanunun meriyet müd
detinin üç sene daha uzatılmasına dair Maliye ve-
kiliğince hazırlanan kanun lâyihası Maliye vekâ
leti Bütçe umum müdürü huzurile tedkik edildi. 

Lâyihanın hazırlanmasını mucib sebebi eri ye
linde bulan encümenimiz mezkûr müddetin bit
tiği tarihten itibaren üç yıl daha uzatılmasını 
muvafık görerek Hükümetin teklif ettiği birinci 
ve üçüncü maddeleri aynen ve ikinci maddeyi de 
Iktısad encümeninin tadili veçhile kabul etti. 

Yüksek Reisliğe 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesi rieasi-
le Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Kâtib 
Kastamonu 

/ / . Dicle 
Kırklareli 

Hamdi Kuleli 
Malatya 

M. Nedim Zabcı 
Van 

İbrahim Arvas 

Maliye E. Reisi 
istanbul 

A. Bayındır 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 
Kırşehir I 
/. Özkan 

Manisa 
E. Kurdoğlu 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Baydar 
izmir 

K. Dursun 
Kırşehir 
M. S ey f eli 

( S. Sayısı : 68 ) 





HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türk parası kıymetini koruma kanununa mü~ 
zeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Türk parası kıymetini koruma 
hakkındaki 1567 sayılı kanunun altıncı madde
sinde yazılı olub 2100 sayılı kanunla iki ve 2686, 
3336 sayılı kanunlarla üçer sene temdid edilmiş 
olan müddet, hitamı tarihinden itibaren üç sene 
daha uzatılmıştır. 

İKT1SAD ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Türk parası kıymetini koruma kanununa.- mü-
zeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 
aynen, 

1 nci maddesi 

MADDE 2 -
teberdir. 

MADDE 3 
killeri Heyeti 

Bş. V. 
Dr. E. Saydam 

Da. V. 
Fayık öztrak 

MÎ.V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
V. K. tncedayı 

— Bu kanun neşri tarihinden mu-

— Bu kanunun 
memurdur. 

30-
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na.V. 

A. F. Cebesoy 
G. 1. V. 

R. Karadeniz 
Ti. V. 

M. ökmen 

icrasına İcra Ve-

XI -1940 
M. M. V. 

S. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Ik. V. 

i / . Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

MADDE 2 — 
itibaren meridir. 

MADDE 3 — 
aynen. 

Bu kanun neşri tarihinden 

Hükümetin 3 ncü maddesi 

( S. Sayısı : 68 ) 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRtŞt 

Türk parası kıymetini koruma kanununa mü-
zeyyel kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

*>9< 

( S. Sayışı 





S. Sayısı: 69 
Askerlik kanununun 5 nci maddesine muvakkat bir madde 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa encümeni 

mazbatası (I 538) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
8ay% : 6/5779 

31 - XII - 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1111 saydı askerlik kanununun 5 nci maddesine muvakkat bir madde ilâvesi hakkında Mîllî Mü
dafaa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 27 - XII - 1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Ordumuzun bu günkü teşkilâtı genişlemiş ve muvazzaf er ihtiyacı artmıştır. Bu teşkilâtla kadro
larının ikmaline yetebilmek üzere halen silâh altında bulunan muvazzaf eratın daha bir sene silâh 
altında tutulmaları Genel Kurmay Başkanlığının gösterdiği lüzuma binaen zarurî görülmüş ve bunun 
için işbu kanun lâyihası tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 
Esas No. 1/538 
Karar No. 14 

2-1-1941 

Yüksek Reisliğe 

1111 sayılı Askerlik kanununun beşinci mad
desine muvakkat bir madde ilâvesi hakkında 
Millî Müdafaa vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Başvekâletin 31 - XII -1940 tarih
li ve 6/5779 sayılı tezkeresile encümenimize ha
vale edilen kanun lâyihası ve esbabı mucibesi 
Millî Müdafaa vekili ve diğer - salahiyetli me
murlar huzurile okundu ve icabı görüşüldü: 

Ordu teşkilâtının genişlemesi dolayısile ve 
fevkalâde ahval hasebile talim ve terbiye göre
rek yetişmiş muvazzaf erata ihtiyaç bulunduğu 

cihetle ihtiyatî bir tedbir olmak üzere silâh al
tında bulunan 335 ve daha evvelki doğumlu mu
vazzaf eratın muhtelif sınıflarda birer sene da
ha silâh altında bulunmaları hakkındaki Hükü
metin gösterdiği esbabı mucibe encümenimizce 
yerinde görülmüş ve hatta ismi geçen kanunun 
f» ncu maddesi bu hususta Hükümete salâhiyet 
vermekte bulunmuş olmasına binaen fevkalâde 
ahval dolayısile işbu kanun lâyihasının birinci 
maddesindeki bir sene kaydinin birer sene ola
rak tadilile kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyede tercihan ve müstacelen, 



2 -
müzakeresi tasvib edilmek ricasile Yüksek Re
isliğe sunulmuşutr. 

M. M. En. Rs. M. M. Kâtib 
Diyarbakır Samsun Konya 

K. Sevüktekin A. F. Engin 

Bursa 
İV. Tınaz 
Kayseri 

S. Turgay 
Muğla 

S. Güney 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

Malatya 
0. Koptagel 

Samsun 
R. Barkın 

Kayseri 
İV. Toker 
Manisa 

K. N. Duru 
Yozgad 
C. Arat 

HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

1111 sayılı askerlik kanununun 5 nci maddesine 
muvakkat bir madde ilâvesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanununun 
5 nci maddesine aşağıdaki muvakkat madde ilâ
ve edilmiştir: 

MUVAKKAT MADDE — Halen silâh altında 
bulunan 335 ve daha evvelki doğumlu muvazzaf 
erat ile bu doğumlulardan muvazzaf hizmete 
tâbi eratın, sınıflarına mahsus muvazzaflık müd
detleri bir sene uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

27 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar 
Da. V. Ha. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. î. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. 

-XII-1940 
M. M. V. 

S. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağralt 
Ik. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

0, K. încedayı M. ökmen 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎNÎN DEĞİŞ-
TÎRÎŞÎ 

1111 sayılı askerlik kanununun beşinci maddesi
ne muvakkat bir madde ilâvesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik kanununun 
beşinci maddesine aşağıdaki muvakkat madde 
ilâve edilmiştir: 

MUVAKKAT MADDE — Halen silâh altında 
bulunan 1335 ve daha evvelki doğumlu muvazzaf 
erat ile bu doğumlulardan muvazzaf hizmete tâ
bi eratın, sınıflarına mahsus muvazzaflık müd
detleri birer sene uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

»&<i 

( Ö. Sayısı : 6§ ) 



S. Sayısı: 70 
uamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanuna ek kanun 

lâyihası ve Iktısad, Bütçe ve Maliye encümenleri 
mazbataları (1/513) 

T. C. 
Başvekâlet 20 • X -1940 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı : 6/5162 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Muamele vergisi hakkındaki 28 - V - 1940 tarihli ve 3843 sayılı kanuna ek olarak Ma
liye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 19 - X I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe 

1 haziran 1940 tarihinde meriyet mevkiine girmiş olan 3843 sayılı muamele vergisi kanununun 
tatbikatında bazı küçük müşküller görülmüştür. Bu müşküllerin, mevcud hükümlerle izalesine im
kân bulunmadığı cihetle işbu kanun lâyihasının tanzimine zaruret hâsıl olmuştur. 
. 1 — Küçük ölçüde muharrik kuvvet ve az mikdarda işçi kullanmak suretile mühim mikdarda ima

lât yapmaları veyahud icra eyledikleri sanatinbünyesi parçalanmağa müsaid bulunması dolayısile 
küçük sanat muafiyetinden istifade ettirilmemiş vevergilerini götürü usulde ödemeleri tecviz edilme
miş olan sanayi erbabı mey anında bulunan bazı mükelleflerin defter tutmak ve beyanname vermek gi
bi formaliteleri ifa edemeyecekleri anlaşılmış olduğundan, bunların vergilerinin götürü usulde alın
ması zarurî görülerek lâyihanın birinci maddesi bu maksadla tertib edilmiştir. 3843 sayılı kanunun 
27 nci maddesi mucibince götürü verginin, talebi takib eden malî yıldan itibaren tatbiki lâzım gel
diğinden gerek bu mükelleflerin gerek 3843 sayılı kanunla yeniden mükellefiyete girmiş olub da gö
türü vergiyi taleb etmek hakkını haiz olanların 1940 malî yılı vergilerinin de götürü usulde alına
bilmesini temin için maddeye ikinci fıkra eklenmiştir. 

2 — Muamele vergisi tatbikatında toptancı sayılmış olan bazı ticarethanelerle perakende satış 
yapan filyal, şube ve satış mağazalarının bir günde mühim kalemlere baliğ olan satışlarının emtia 
idhalât ve ihracat defterine cins ve nevi itibarile kaydedilmesi zaman ziyamı mucib olmakta ve ba-
zan büyük müşkülât arzetmektedir. 3843 sayılı kanunun 31 nei maddesi mucibince tutulması mec
burî olan faturalara, teslim edilen mamulâtm cins ve nevilerile vahid satış fiatlarmm yazılması ve 
ayni kanunun 82 nci madesi mucibince fatura kopyalarının tahakkuk müruru zamanı müddetince 
saklanması ve salahiyetli memurlara ibraz edilmesi mecburî olduğu cihetle filyal, şube ve satış ma
ğazası bulunmayan toptancı ticarethane ve müteahhidlerle gerek toptancıların gerek sınaî müesse
selerin filyal şube ve satış mağazaları için faturalarda yazılı olan nevi ve vahid fiyatların ayrıca 
emtia idhalât ve ihracat defterine geçirilmesinden sarfınazar olunarak, satılan mamulâtm nevilerile 
Vahid satış fiatları gösterilmeksizin cins itibarile mikdar ve satış bedellerinin birer kalemde emtia 
idhalât ve ihracat defterine geçirilmesine icabı hale göre müsaade etmek hususunda Maliye ve
kâletine salâhiyet verilmesi faydalı olacağı düşünülmüş ve bu maksadla lâyihanın ikinci madde
si kaleme alınmıştır. 



— 2 — 
3 — 3843 sayılı kanunun meriyetinden evvel cari hükümlere göre muharrik kuvvet kullanma

yan ve işçi sayısı onu geçmeyen sınaî müesseseler bilaistisna vergiden muaf bulunduklarından mu
harrik kuvvet kullanmayan ve işçi sayısı onu geçmeyen tabakhaneler de bu muafiyetten istifade; 
etmişlerdir. 3843 sayılı kanunun 12 nci maddesile muharrik kuvveti ve işçi sayısı her kaça baliğ 
olursa olsun debagat müesseseleri mamulâtı muafiyet haricinde bırakılmış ve götürü vergi usulüne 
dt kabul edilmemiş olduğundan bu tabakhanelerin beyanname vermeleri ve defter tutmaları icab 
etmiştir. 

Uiğer taraftan 3843 sayılı kanunun meriyetinden evvel muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi 
sayısı onu geçmeyen meşin ve şantiyen fabrika ve imalâthaneleri vergiden muaf bulunmakta idi. 
Bu muafiyet yeni kanunla da ipka edilmiş ise de muafiyet münhasıran meşin ve sahtiyan imal 
eden müesseselere verildiğinden ve halbuki bu müesseselerde yalnız meşin ve sahtiyan imal edil
meyip bunlarla birlikte vaketa' ve gön gibi deriler de imal edilmekte bulunduğundan meşin ve 
sahtiyandan başka imalâtı da bulunan tabakhaneler muafiyetten istifade edememişlerdir. 

Geliri az halkın ihtiyacını karşılayan ve memlekette yerleşmiş eski bir sanat şubesini teşkil 
eden tabaklığın kendi sahasında yaşamasını ve inkişafını temin ve bü sanat münfesihlerine sıh
hî vaziyetlerini ıslah imkânını da ihzar eylemek, ayni zamanda büyük debagat sanayiini de reka
bete ve parçalanmağa maruz bırakmamak üzere muharrik kuvvet kullanmayan ve işçi sayısı 
günde onu geçmeyen tabakhanelerin tamamen ve muharrik kuvvet kullanan tabakhanelerin mu
harrik kuvveti beş beygiri ve işçi sayısı günde onu geçmemek, dolab ve palamut, mazı gibi ta-
nenli ve debagatta müstamel maddeleri öğütmeğe mahsus değirmen ve bir de su tulumbasından 
başka tesisatı bulunmamak ve meşin, sahtiyan, vaketa, astarlık derilerle kösele evsafını haiz ol
mayan ve silindir ameliyesine tâbi tutulmamış gön imal etmek şartlarile muamele vergisinden mu
af tutmak ve bu derilerle birlikte rugan, maroken, eldivenlik, glase, kumlu ve fantazi deriler 
gibi mamulât da vücııde getirdiği takdirde yalnız bunlardan vergi almak muvafık görülerek üçün
cü madde bu maksadla tanzim olunmuştur. 

4 '— Muhtelif maddelerden istihlâk vergisi alınmasına dair olan 2731 sayılı kanunla bazı 
fabrika ve imalâthanelerin buğdayı koruma vergilerinin maktuiyete bağlanmasına dair olan 2820 
ve Dahilî istihlâk vergisi kanununun 10 ncu maddesinin tadili hakkındaki 2796 sayılı kanunlar
da vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsili muameleleri.2430 sayılı kanuna atfedilmiştir. 

Muamele vergisi hakkındaki 3843 sayılı kanun meriyete girdiği tarihten itibaren 2430 sayılı 
kanun ilga edilmiş ve sözü geçen vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil muamelelerinin de yeni ka
nun hükümleri dairesinde cereyanı tabiî bulunmuş ise de, o vergilere aid kanunlarda bu mua
meleler 2430 sayılı kanuna numarası zikredilmek suretile atfedilmiş olduğundan ileride bu yüz
den 'bir ihtilâf ve tereddüde mahal kalmaması için bu vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil muame
lelerinin yeni Muamele vergisi kanunu hükümleri dairesinde icra edileceğine dair dördüncü 
madde vüeude getirilmiştir. 

( «. Sayısı : 70 ) 



— 3 — 
îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 

Esas No. 1/513 
Karar No. 18 

20 - XII - 1940 

Yüksek Eeisliğe 

Muamele vergisi hakkındaki 3843-numaralı 
ve 28 - V - 1940 tarihli kanuna ek olarak Maliye 
vekâleti tarafından hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 19 - XI - 1940 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu 
cibesile birlikte Encümenimize havale buyuıul-
muş olmakla Maliye ve îktısad vekilleri hazır 
oldukları halde tedkik ve mütalea olundu. 

işbu kanun lâyihasının bazı küçük sanat er
babını defter tutmak külfetinden kurtarmak ve 
istedikleri takdirde götürü vergiye bağlanmala
rını mümkün kılmak ve memleket menafii bakı
mından teşvik ve himayeleri faydalı buluna, a 
bazı küçük sanat erbabını da muamele vergisin
den muaf kılarak kalkınmalarını temin eylemek 
maksadile hazırlandığı gerek esbabı mucibedt 
dermeyan olunan mütalealardan gerek alâkalı 
vekillerin verdikleri izahlardan anlaşılmış olmak
la kanun lâyihası heyeti umumiyesi itibarile şük
ran ile karşılanmağa lâyık görülmüştür. 

Birinci maddede Encümenimizce yapılan de
ğişiklik defter tutmak usulünden götürü ver
giye bağlanmak usulüne geçmek salâhiyeti ve
rilen küçük sanat müesseseleri meyanma mu
harrik kuvveti olmıyan ve işçi sayısı müessese 
sahibi ile birlikte üçü geçmiyen boyahaneleri 
de idhalden ibaret bulunmuş ve bu hususta Hü
kümet de muvafakat eylemiştir. Bu madde ile 
A^erilen salâhiyete istinaden götürü vergiye tâbi 
tutulmalarını istiyenlerin 1940 malî yılı vergileri
nin de bu kanunun meriyete girdiği tarihten 
bir ay içinde yazı ile müracaat ettikleri 
takdirde dileklerinin kabul edilmesini âmir 

bulunan ikinci fıkra hükmünden, şimdiye 
kadar 1940 senesinin geçmiş olan aylarına 
aid muamele vergilerini ödemiş olanların da 
istifade edib edemiyecekleri meselesi üzerinde 
durulmuş ve Maliye vekili bunların da istifadesi 
tabiî bulunduğunu beyan eylemiştir. 

Encümenimiz de bu mütaleada bulunarak 
keyfiyetin mazbatamızda işaret edilmesini karar
laştırmıştır. 

ikinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Bu defa muamele vergisinden muafiyeti ka

bul edilen bazı maddeler arasındaki astarlık ta
birinden maksadın küçük bacak hayvan derilerin
den yapılan astarlık olduğu verilen izahattan an
laşılmış olmakla tatbikatta her hangi bir tered
düde meydan verilmemek üzere bu cihetin tavzihi 
muvafık görülmüştür. Üçüncü maddede bu hu
susu temin için değişiklik yapılmıştır. 

Dört ve beşinci maddelerde yalnız ifade tas
hihleri yapılarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
İktısad E. Reisi M. M. 

Giresun 
/. Sabuncu 

Denizli 
Tahir Berkay 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

Kastamonu 
M. Celâl Bayar 

Niğde 
Dr. R. Ferid Talay 

Kâtib 
Bilecik 

K. Gülek 
Eskişehir 

Emin Sazak 
istanbul 

A. H. Denizmen 
Sinob 

Y. Kemal Tengirşenk 
Zonguldak Zonguldak 

H. Karabacak M. Bozma 

Rize 
Fuad Sirmen 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

içel 
Dr. M. Berker 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 41 
Esas No. 1/513 

30 - XII -1940 

Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisi kanununa ek olarak Maliye 
vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 20 - XI - 1940 
tarih ve 6/5162 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Iktısad encümeni mazba-
tasile birlikte encümenimize tevdi buyurulmakla 
Maliye vekâleti namına Varidat umum müdürü 
hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha 3843 sayılı muamele vergisi kanunu
nun tatbikatında görülen bazı müşküllerin halli 
ve mükelleflere kolaylıklar bahsedilmesi maksa-
dile tanzim edildiği, ezcümle defter tutmak kül

feti tahmil edilmiş bulunan bir kısım küçük sanat 
müesseselerinin bu mükellefiyetin istilzam eyle
diği formaliteleri ifa edemediklerinden dolayı sı
kıntıya duçar olmaları hasebile bunların götürü 
vergi usulüne tâbi tutulmaları ve memleket me-
nafii bakımından teşvik ve himayeleri faydalı bu
lunan bazı küçük sanat erbabının muamele vergi
sinden muaf kılınmaları; fil yal, şube ve satış ma
ğazaları bulunmayan toptancı ticarethanelerin 
mühim kalemlere baliğ olan gündelik satışlarının 
emtia idhalât ve ihracat defterlerine nevi ve vah id 
satış gösterilmek suretile kaydının tatbikatta bü
yük zorluklar doğurduğu anlaşıldığından, bu ma
ğazaların, muamelelerini mezkûr defterlere nevi 
ve vahid satış fiatı göstermeksizin kaydına mü
saade olunabilmesi maksadlarmı teminen hazır
landığı anlaşılan lâyihayı encümenimiz esas iti-
barile kabul ve îkfasad encümenince hazırlanan 
metin üzerinde müzakere icra eylemiştir. 

Lâyihanın başlığı kısaltılmıştır. 
Birinci maddenin son fıkrası muvakkat hü

kümleri ihtiva etmesi itibarile maddeden ayrıl
mış ve geri kalan kısmı vuzuhu temin etmek üze
re ufak bir ibare değişikliği yapılmak suretilc 
kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde hükmünden istifade ile ken
dilerini götürü vergiye tâbi tutturacak sanat er
babının 1941 senesi için dahi bu suretle götürü 
vergi vermelerinin temini zımnında maddeye bir 
hüküm ilâvesi düşünülmüş ise de muamele ver
gisi kanununda mevcud hükümler ile bunun mü
emmen olduğu anlaşılmakla ilâvesinden sarfı na
zar edilmiştir. 

îkinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Üçüncü madde ibare tashihile, dördüncü ve 

müteakib maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtib 

istanbul 
F. Öymen 
Bursa 

Fazlı Güleç 
İsparta 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 
Giresun 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 
tsparta 

•M. Akkaya Mükerrem Karaağaç 
İsparta 

Kemal Turan R. Ünlü 
Kayseri 
S. Serim 

Seyhan 
S. Çam' 

Kayseri 
Suad Hayri fjrgübl 

Trabzon 
Sırrı Day 

Kayseri 
F. Baysal 

Orduv 

ü II. Yalman 
Yozgad 
S. tçöz 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/513 
Karar No. 18 

2 - I - 1911 

Yüksek Reisliğe 

Muamele vergisi kanununa ek olarak Maliye 
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 5162 sa
yılı 20 son teşrin 1940 tarihli tezkeresile Yüksek 
Meclise arzedüen kanun lâyihası İktısad ve Büt
çe encümenlerinin mazbatalarile birlikte Encü
menimize tevdi olunmakla Varidat umum müdü
rü hazır olduğu halde görüşüldü. 

Lâyihanın hazırlanmasını mucib sebeblerin 
tedkikinden ve verilen izahattan anlaşıldığı veç
hile, yeni muamele vergisi kanununun tatbikat
ta hâsıl ettiği bazı zorlukları ortadan kaldırmak 
ve bu suretle de mükelelflere kolaylık temin et
mek maksadile bazı tadil tekliflerini ihtiva eden 
mezkûr lâyiha esas itibarile muvafık görülerek 
maddelerin müzakeresine geçildi. 
•x 1 — Lâyihanın birinci maddesi, ufak mikyas
ta muharrik kuvvet ve az mikdarda işçi kulan-
mkkla beraber ehemmiyetli derecede imalât yap
maları veya bünyeleri parçalanmağa müsaid bu-
lunıkası itibarile küçük sanat muafiyetinden is-
tifadie ettirilmemiş ve götürü vergi istemek hak
kı kemdilerine tanınmamış olan sınaî müessese
lerden Vtrikotaj, plâstik eşya, kundura kalıbı, ök
çe, kesekâğıdı, terazi, baskül ve bunların montaj 
işlerini yapan müesseselerin ve bir de bazı kayid 
ve şartlarla muafiyete alman tabakhanelerden, 
muafiyet dışında kalan derileri imal edenlerin 
yalnız bu deri imal ve tesliminden dolayı alına
cak muamele vergilerinin bu müesseseler isterle r-
ise, götürü usulde alınabilmesini temin maksadile 
hazırlanmış olduğu ve bu maddeye, ayni suretle 
küçük sanat muafiyetinden istifade ettirilmemiş 
ve götürü us ile de tâbi tutulmamış olan boyaha
nelerden muharrik kuvvet kullanmayan ve işçi sa
yısı müessese sahibile birlikte üçü geçmeyenle
rin de İktısad encümenince ilâve edilmiş bulun
duğu anlaşılmıştır. 

İplik, mensucat, deri, kâğıd ve sair maddele
rin son imal safhasını teşkil eden boya işleri ek
seriya mamulün Aslını meydana getiren müesse
senin bir kısmı halinde çalışmakta ve fakat mem
leketimizde boyaeıM1 müstakülen icra eden mü

him sınaî müesseseler de mevcud bulunmakta ve 
bu itibarla boya işinin götürü usule bağlanması, 
muamele vergisi kanunile tesis edilmiş olan kar
şılıklı kontrol sistemini haleldar edecek bir ma
hiyet arzetmektedir. Bununla beraber ufak şe
hir ve kasabalarımızda beş, on işçiden mürek-
keb mütevazi bir kadro ile çalışan -ve yukarıda 
bahse mevzu sınaî müesseselerle kıyası hiç bir 
veçhile kabil olmayan yazma ve boyama mües
seselerinden defter tutmak ve beyanname ver
mek suretile vergi almak usulünün bunları 
iktihamı kolay olmayan müşküllere uğrataca
ğını nazara alan encümenimiz, İktısad encü
meninin tadilini esas itibarile muvafık görmek
le beraber müzakerelerinde, götürü usul mües
sese sahibile birlikte işçi sayısı üçü geçmeyen 
boyahanelere hasredildiği takdirde güdülen 
maksadın istihsal edilmiş olmayacağını ve zira 
küçük şehir ve kasabalarımızda bu mikdardan 
fazla işçi çalıştırdıkları halde yine defter ve 
beyanname külfetine katlanamıyacak boya ve 
yazma müesseseleri de bulunduğu. neticesine 
vardığından bunları salifülbeyan müşküllerden 
kurtarmak ve ancak bu yüzden sanayiin par
çalanmasına ve vergi ziyama meydan vermei 
m ek için boyahanelerde götürü vergi usulünün 
tatbikini otuz bin ve daha az nüfuslu yerlere 
hasreylemeği ve işçi sayısı müessese sahibile 
birlikte onu geçmeyenlere de teşmil eylemeyi 
muvafık bularak birinei maddeyi bu esasa göre 
değiştirmiştir. 

2 — Lâyihanın ikinci maddesi, filyal, şube 
ve satış mağaz%sı olmayan toptancı ticarethane 
ve müteahhidleri ve alelûmum filyal, şube ve 
satış mağazalarını, asıl kanun mucibince tuta
cakları emtia idhalât ve ihracat defterine, al
dıkları ve sattıkları mamulâtı, nevi ve vahid 
satış fi atı göstererek kaydetmek külfetinden va
reste bırakmak maksadile tanzim edilmiştir. 

3843 sayılı kanunda toptancı ticarethane ve 
müteahhidlik vasfı, bunların vergiye tâbi sı
naî müesseselerden veva sınaî müesseselerin fil-

\ 
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yal, şube ve satış mağazalarından bir takvim 
yılı içinde outz bin liradan fazla mal almak 
veyahud vergiye tâbi sınaî müesseselere bir 
takvim yılı içinde otuz bin liralıktan fazla mal 
yaptırmak şeklinde tesbit edilmiş olduğu ci
hetle, Muamele vergisi kanunu muvacehesinde 
toptancı addedilenler arasına hakikat halde sa
tışlarının ekseriyeti perakende olan ticaretha
neler de girmiş bulunmaktadır. Diğer taraftarı, 
Muamele vergisi kanununun 29 ve 30 ncu mad
deleri mucibince gerek sınaî müesseselerin, ge
rek toptancılarla, filyal, şube ve satış mağazaları
nın tutacakları defterlere mamullerinin, vahid sa
tış fiatı gösterilmek suretile ve nevi itibarile kay
dedilmesi mecburidir. Bir kısım mükelleflerin sa
tışları ekseriyet itibarile perakende olması dola-

yısile her gün, muhtelif nevilerden bir çok kalem
lere baliğ olan satışların nevi itibarile deftere kaydi 

oldukça müşkül bulunduğu gibi çeşidli imalât 
yapan bir kısım sanayi şubelerinde de satışların 
deftere nevi itibarile kaydında ayni müşkülât 
mevcud bulunmaktadır. 

Hükümet bu müşkülâtı bertaraf etmek maksa-
dile filyal, şube ve satış mağazası bulunmayan 
toptancı ticarethane ve müteahhidi eri, defterle
rinde nevi ve vahid satış fiatı göstermekten va
reste kılacak bir madde kaleme almış ise de bu 
maddede filyal, şube ve satış mağazası bulunan 
toptancılarla çeşidli imalât yapan sınaî müessesele • 

rin de maruz kaldıkları ayni müşkülât nazara alın
mamış olduğundan istihdaf edilen gaye istihsal 
edilmiş olmayacaktır. Filyal, şube ve satış mağa
zası bulunan mükelleflerin buralara satılmak üze
re gönderecekleri mamulâtm vergisi, kanunun 18 
nci maddesinin B ve E bendleri mucibince bu mü
kelleflerin ayni cins mamulden bizzat sattıkları-. 
nın vasatı vahid fiatma göre kıymetlendirilerek 
alınmakta olduğu cihetle, filyal, şube ve satış 
mağazası bulunan mükelleflere defterlerinde ne
vi ve vahid fiat göstermemek müsaadesi verilme
miş olduğu anlaşılmıştır. 

Emsal satış bedellerinin tayinine esas olan 
vasatî vahid fiatlarm bulunması, satılan ma
mulâtm nevi ve vahid fiatlarınm tesbitini zarurî 
kılmakla beraber, muamele vergisi kanununun 
31 nci maddesi mucibince mükellefler, sattıkları 
mal mukabilinde müşterilerine fatura vermek 
mecburiyetinde bulunduklarından ve bu fatura
lara, teslim edilen mamulâtm nevi ve vahid fiat
larınm da yazılması mecburî olduğundan, bu 

mükellefleri defterlerinde nevi ve vahid satış fi
atı göstermek külfetinden kurtarmak için vasatî 
vahid satış fiatlarmı ay sonlarında, mükellefler 
nezdinde kalan fatura kopyalarından dökmek su
retile bir cedvel tanzim ederek bu cedvel üzerin
den hesab etmek usulü Maliye vekâletile mutabık 
kalınarak kabul edilmiş ve bu suretle bütün mü
kellefler için, teslim ettikleri mamul âtı imalât 
defteri hariç olmak üzere diğer kanunî defterle
rinde nevi ve vahid satış fiatı göstermeden Mali
ye vekâletince tayin olunacak cinsler itibarile kay
detmek kolaylığı temin olunmuş ve lâyihanın, ikin
ci maddesi bu esasa göre yeniden yazılmıştır. 

Emsal satış bedeli üzerinden kıymetlendiril
mesi icab eden mamulâtı bulunan mükelleflerin, 
bu mamulâta aid vergilerinin matrahını tayin 
için, ay sonlarında tanzimi icab eden cedvelin 
ehemmiyeti aşikâr olduğundan bu maddeye mez
kûr cedvelin ne suretle hazırlanacağını gösteren 
vazih hükümler konulduğu gibi cedvel tanzim et
memek suretile suiniyetlerini gösteren mükellef
ler bulunursa bu gibilerin mamulâtmı kıymetlen
dirmek üzere emsal satış fiatlarınm, asıl kanun
daki hüküm dairesinde resen takdir komisyonun- / ' 
ca tayin olunacağı ve bu bedellere göre tarho-, 
lunacak vergilere cezaen zam yapılacağı da mad
deye ilâve edilmiştir. / 

Defterlerinde mamulâtm nevini ve vahid f/ia-
tını kaydetmeyecek olan mükelleflerin, ayni Ma
mulâtı beyannamelerinde göstermeleri de rdüm-
kün olamıyacağmdan bu ciheti de nazara/ alan 
encümenimiz beyannamelere, mamulâtm, ibtidaî 
madde tenzilât cedvelindeki pozisyonlara/göre ve 
mamulâtı ayni zamanda istihlâk vergisine de tâ
bi olanların bu vergiye tâbi mamulâtlarma da is
tihlâk vergisi kanunundaki vergi nisbetleri itiba
rile kaydetmelerini zarurî gördüğünden, madde
ye bunu temin edecek bir fıkra ilâve ettiği gibi, 
defterlere kaydolunacak mamulât cinsi erinde, her 
müesseseyi kendi içtihadına göre harekette ser
best bırakmanın tatbikatta tevlid edeceği karışık
lıkları ve kontrol hususunda ihdas edeceği müş
külleri nazara alarak her sanat vşubesinde vücude 
getirilen mamulâtm cinslerinin Maliye vekâletin
ce yapılacak tedkikata göre ve tasnifli bir esas da
hilinde tesbit edilmesini ve defterlere bu cinsle
rin kaydolunmazını muvafık görmüş ve bu hu
susta da maddeye bir hüküm der^eylemiştir. 

3 —- Üçüncü madde bazı kelime tashihi erile 
Bütçe encümeninin maddesi kal^l edilmiştir. 

( S. Snyısı : 70 ) 
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4 — Tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri 

2430 sayılı kanuna atfedilmiş olan vergilerin han
gi kanunlara müstenid olduğunun madde metnin
de tasrihi faydalı görüldüğünden, madde bu esas 
dairesinde yeniden yazılmıştır. 

Muvakkat madde -— Bazı kelime değişiklikle-
rile Bütçe encümeninin muvakkat maddesi kabul 
edilmiştir. 

Lâyiha bu değişikliklerle Umumî Heyetin tas

vibine arzolunmak üzere Yüksek Reis;liğe sunu
lur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 

İstanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır Nasuhi Bay dar H. Bide 
Kırklareli Kırşehir Tokad 

Hamdı Kuleli İzzet Özkan Cemal Kovalı 
Gazianteb Van 
A. Aksu İbrahim Arvas 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muamele vergisi hakkındaki 28 - V - 1940 tarih
li ve 3843 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muamele vergisi hakkındaki 
28 - V - 1940 tarihli ve 3843 saylı kanunun 27 
nci madesile haklarında götürü vergi usulünün 
tatbiki kabul edilmemiş olan mükelleflerden 
muharrik kuvveti iki beygiri ve işçi sayısı mü
essese sahibile birlikte onu geçmeyen trikotaj, 
plastik eşya, kundura kalıbı, ökçe, kese kâğıdı, 
terazi ve baskül ve bunların montaj işlerini 
yapan smaî müesseseleri ve işbu kanunun üçün
cü maddesinin «B» fıkrasında yazılı muafiyet 
haricinde kalan derileri imal eden tabakhane
leri istedikleri takdirde mezkûr kanun hü
kümleri dairesinde götürü vergiye bağlamağa 
Maliye vekâleti salahiyetlidir. 

Yukarıki fıkrada yazılı sınaî müesseseler 
ile tabakhanelerin ve 3843 sayılı kanunla ye
niden mükellefiyete girmiş olupta mezkûr ka
nunun 27 nci maddesinde yazılı şartları haiz 
bulunan sınaî müesseselerin 1940 malî yılı ver
gileri de, bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten itibaren bir ay içinde yazı ile taleb 
edilmek şartile götürü usulde almrr. 

MADDE 2 — Filyal, şube ve satış mağza-
sı bulunmayan toptancı ticarethane ve müteah
hitler ile alelumum filyal, şube ve satış mağ-
zalarmm sattıkları mamulâtı, emtia ithalât ve 
ihracat defterine nevi ve vahit satış fiyatı 
göstermeksizin kaydetmelerine Maliye vekâ
letince müsaade olunabilir. 

I İKTISAİ) ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Muamele vergisi hakkındaki 28 - V - 1940 tarihli 
ve 3843 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Muamele vergisi hakkındaki 
28 - V - 1940 tarihli ve 3843 sayılı kanunun 
27 nci maddesile haklarında götürü vergi usulü
nün tatbiki kabul edilmemiş olan mükelleflerden 
muharrik kuvveti iki beygiri ve işçi sayısı mü
essese sahibile birlikte onu geçmiyen trikotaj, 
plâstik eşya, kundura kalıbı, ökçe, kese kâğıdı, 
terazi ve baskül ve bunların montaj işlerini ya
pan smaî müesseseler ile muharrik kuvvet kul-
lanmıyan ve işçi sayısı müessese sihibile birlikte 

| üçü geçmiyen boyahaneleri işbu kanunun üçün
cü maddesinin/«B» fıkrasında yazılı muafiyet 
haricinde kalajn derileri imal eden tabakhaneleri 
istedikleri tajtdirde mezkûr kanun hükümleri 
dairesinde götürü vergiye bağlamağa Maliye ve
kâleti salahiyetlidir. 

Yukarıdajki fıkrada yazılı smaî müesseseler 
ile tabakhanelerin ve 3843 sayılı kanunla yeni
den mükellefiyete girmiş olub ta mezkûr kanu
nun 27 nci faıaddesinde yazılı şartları haiz bulu
nan sı^aî müesseselerin 1940 malî yılı vergileri 
de, bu kanonun meriyete girdiği tarihten itiba
ren biı- ay! içinde yazı ile taleb edilmek şartile 
götürü usulde alınır. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen. 

'i 
I 
1 
J 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Muamele vergisi kanununa eh kanun lâyihası 

MADDE 1 — 28 - V -1940 tarih ve 3843 sa
yılı Muamele vergisi kanununun 27 nci mad-
desile haklarında götürü vergi usulünün tat
biki kabul edilmemiş olan mükelleflerden mu
harrik kuvveti iki beygiri ve işçi sayısı mü
essese sahibi ile birlikte onu geçmeyen triko
taj, plâstik eşya, kundura kalıbı, ökçe, kese 
kâğıdı, terazi ve baskül ve bunlarm montaj 
işlerini yapan sınaî müesseseler ile muharrik 
kuvvet kullanılmayan ve işçi sayısı müessese 
sahibi ile birlikte üçü geçmeyen boyahaneleri 
işbu kanunun 3 ncü maddesinin (B) fıkrasın
daki debağhanelerden mezkûr fıkradaki mua-. 
fiyet haricinde kalan derileri imal edenleri 
istedikleri takdirde Maliye vekâleti götürü 
vergiye bağlar. 

MADDE 2 — Hükümetin ikincj maddesi 
aynen. 

' MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Muamele vergisi kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 28 - V -1940 tarihli ve 3843 sa
yılı muamele vergisi kanununun 27 nci madde-
sile haklarında götürü vergi usulünün tatbiki 
kabul edilmemiş olan mükelleflerden muharrik 
kuvveti iki beygiri ve işçi sayısı müessese sahi-
bile birlikte onu geçmeyen trikotaj, plastik eş
ya, kundura kalıbı, ökçe, kese kâğıdı, terazi ve 
baskül ve bunların montaj işlerini yapan sınai 
müesseseleri ve nüfusu otuz bine kadar olan 
yerlerde bulunub muharirk kuvvet kullanma
yan ve işçi sayısı müessese sahibile birlikte onu 
geçmeyen boyahaneleri istedikleri takdirde Ma
liye vekâleti götürü vergiye bağlar. 

işbu kanunun üçüncü maddesinin B fıkra-
sile vergiden muaf tutulan tabakhanelerden 
muafiyet dışında kalan derilerin imal ve tesli
minden dolayı almacak vergi de taleb edildiği 
takdirde, götürü usulde alınır. 

Bu maddedeki nüfus kaydi en son sayıma 
göre belediye hududu içindeki nüfusu ifade 
eder. 

MADDE 2 — 28 - V -1940 tarihli ve 3843 sa
yılı kanunun 23 ncü maddesi mucibince veril
mesi lâzimgelen aylık beyannameler ile yirmi 
dokuz ve otuzuncu maddeleri mucibince tutul
ması icabeden (muamele), (emtia idhalât ve ih
racat) ve (satış) defterlerine mamulât, nevi ve 
vahid satış fiatları veya vahid imal ücretleri 
gösterilmeksizin Maliye vekâletince tesbit edi
len cinsler itibarile kaydedilebilir. Maliye ve
kâleti her sanat şubesindeki mamulâtm cinsle
rini tayine salahiyetlidir. 

Beyanname ve defterlerde nevi ve vahid sa
tış fiatı göstermeyen mükellefler aşağıdaki hü
kümlere riayete mecburdurlar : 

A) Sınaî müesseseler aylık beyannamelerine, 
teslim edilen mamulâtı, ibtidaî madde tenzilât 
çedvelindeki pozisyonlar itibarile dercederler. 
Mamulâtı ayni zamanda istihlâk vergisine de 
tâbi olan sınaî müesseseler, beyannamelerinde, 
bu mamulâtı, tâbi oldukları istihlâk vergisi nis-
beti itibarile gösterirler. Beyannamelerini bu 

( S. Sayısı : 70 ) 
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MADDE 3 — 3843 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesinin yedi numaralı fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

7) A - Muharrik kuvvet kullanmayan ve 
işçi sayısı müessese sahibfle birlikte onu geç-

tk. E. 

MADDE 3 — 3843 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesinin 7 numaralı fıkrası aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir : 

7) A - Muharrik kuvvet kullanmıyan ve işçi 
sayısı müessese sahibile birlikte onu geçmiyen 
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B. E. 

MADDE 3 — 28 - V -1940 tarih ve 2843 sa
yılı kanunun onuncu maddesinin 7 nci fıkra
sı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

7) A - Muharrik kuvvet kullanmıyan ve iş
çi sayısı müessese sahibi ile birlikte onu geç-

Mal. E. 

fıkra hükmüne uygun olarak tanzim etmeyen
lerin vergilerine % 20 zam yapılır. 

B) 3843 sayılı kanunun 18 nci maddesinin B 
ve E bendleri mucibince emsal satış bedeli üze
rinden vergiye tâbi teslimatı bulunanlar, her 
ayın sonunda bu bedellerin tayinine esas teşkil 
eden mamulâtlarınm; nevi, mikdar ve satış be
dellerini gösterecek şekilde müfredatlı bir ced-
velini; sözü geçen kanunun 31 nci maddesi hük
müne göre saklamak mecburiyetinde oldukları 
fatura kopyalarından çıkarmak suretile tanzim 
ve bu cedvele göre, nevi itibarile vasati vahid fi-
atları tesbit ederek bu fiatlar üzerinden emsal 
satış bedellerini hesab ederler. 

C) Vasati vahid fiatları da ihtiva edecek 
olan yukarıki fıkradaki cedvelin kayidlere mu-
tabakati mükellef ve varsa muhasibi veya bu 
vazifeyi gören memuru tarafından imza edilerek 
tahakkuk müruru zamanı müddetince saklanır 
ve taleb vukuunda salahiyetli memurlara ibraz 
edilir. Bu cedvel mucibince tesbit olunan vasati 
vahid fiatları gösteren bir liste, mükellef ve 
muhasibi tarafından müştereken imzalı olarak 
cedvelin teallûk ettiği ayı takib eden ayın 15 
nci günü akşamına kadar filyal, şube ve satış 
mağazalarına ve sınaî müesseseler tarafından ay
rıca, kendilerine imalât yaptırmış olan müşteri
lerine gönderilir. 

D) Yukarıki B fıkrasında yazılı aylık ced-
veli tanzim veya salahiyetli memurlara ibraz 
etmeyen mükelleflerin o ay içinde teslim ettik
leri mamulâtm emsal satış bedelleri, 3843 sa
yılı kanunun 19 ncu maddesindeki unsurlar na
zara alınarak resen takdir komisyonunca ta
yin olunur. Bu bedeller üzerinden sınaî mües
seselere tarholunacak vergilere bir kat zam ya
pılır. Bu hal sınaî müesseselerden maada mü
kellefler tarafından vukua getirildiği takdirde 
senelik vergilerine ve bir seneden az faaliyette 
bulunanların faaliyet devresine aid vergilerine, 
cedvel tanzim edilmeyen her ay için % 10 zam-
molunur. 

MADDE 3 — 28 - V -1940 tarihli ve 3843 sa
yılı kanunun onuncu maddesinin yedi numaralı 
fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

7) A - Muharrik kuvvet kullanmayan ve işçi 
sayısı müessese sahibile birlikte onu geçmeyen 
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HiL 

meyen tabakhaneler, 
B - Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi 

sayısı onu geçmeyen ve dolap, debagat madde
leri üğütme değirmeni ve su tulumbasından 
başka tesisatı bulunmayan tabakhanelerin me
şin, sahtiyan, vaketa, astarlık, silindir ameliye
sine tâbi tutulmamış ve kösele evsafını gayri 
haiz gön imalâtı (bu tabakhanelerde bunlardan 
başka maddeler de imal edildiği takdirde bu 
maddeler muamele vergisine tâbidir.) 

MADDE 4 — Tarh, tahakkuk ve tahsil mu
ameleleri 2430 sayılı kanun hükümleri dairesin
de yapılacağı, hususî kanunlarında yazılı olan 
vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil muamele
leri 3843 sayılı kanunun meriyetinden itibaren 
mezkûr kanun hükümleri dairesinde icra olu
nur. 

MADDE 5 — Bu kanun 
muteberdir. 

neşri tarihinden 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Adliye, Maliye, îktısad, Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

19 - II - 1940 
Bş. V. 

Dr. B. Saydam 
Da. V. 

Faytk öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. î. V. 
K. Karadeniz 

Ti. V. 
İV. Topçoğlu 

M. M. V. 
S. Arikan 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

îk. E. 

tabakhaneler, 
B - Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi sa

yısı onu geçmiyen ve dolab, debagat maddeleri 
üğütme değirmeni ve su tulumbasından başka 
tesisatı bulunmıyan tabakhanelerin meşin, sah
tiyan, vaketa, küçük bacak hayvan derilerinden 
yapılan astarlık, silindir ameliyesine tâbi tutul
mamış ve kösele evsafını gayrihaiz gön ima
lâtı «bu tabakhanelerde mezkûr derilerden baş
ka maddeler de imal edildiği takdirde bu mad
deler muamele vergisine tâbidir.» 

MADDE 4 — Tarh, tahakkuk ve tahsil mu
ameleleri 2430 sayılı kanun hükümleri daire
sinde yapılacağı, hususî kanunlarında yazılı olan 
vergilerin tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri 
3843 sayılı kanunun meriyetinden itibaren mez
kûr kanun hükümleri dairesinde icra olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen. 
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meyen tabakhaneler, 
B - Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi 

sayısı müessese sahibile birlikte onu geçmeyen 
dolab ve debagat maddeleri öğütme değirmeni 
ve su tulumbasından başka tesisatı bulunma
yan meşin, sahtiyan, vaketa, küçük bacak hay
van derilerinden astarlık, silindir ameliyesine 
tâbi tutulmayıb kösele vasfını haiz olmayan 
gön imal eden tabakhaneler (bu tabakhaneler
de mezkûr derilerden başka maddeler de imal 
edildiği takdirde yalnız bu maddeler muamele 
vergisine tâbidir.) 

MADDE 4 — îktısad encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede 
yazılı sınaî müesseseler ile tabakhanelerin ve 
3843 sayılı kanunla yeniden mükellefiyete gir
miş olub da mezkûr kanunun yirmi yedinci 
maddesinde yazılı şartları haiz bulunan sınaî 
müesseselerin 1940 malî yılı vergileri de, her 
yerde mutad vesaitle ilânından itibaren bir ay 
içinde taleb edilmek şartile, götürü usulde 
alınır. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen. 

1 3 -
Mal. E. 

tabakhaneler, 
B - Muharrik kuvveti beş beygiri ve işçi 

sayısı müessese sahibile birlikte onu geçmeyen 
ve dolap, debagat maddeleri üğütme değir
meni ve su tulumbasından başka tesisatı bulun
mayan ve meşin, sahtiyan, vaketa, küçük bacak 
hayvan derisinden astarlık, silindir ameliyesine 
tâbi tutulmayan ve kösele vasıflarını haiz bu
lunmayan gön imal eden tabakhaneler. 

Bu tabakhanelerde bunlardan başka deriler 
de imal edildiği takdirde yalnız bu deriler mu
amele vergisine tâbidir. 

MADDE 4 — 2643, 2731, 2796 ve 2820 sayılı 
kanunlar hükümleri dairesinde alınmakta olan 
ve tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri 2430 
sayılı kanun hükümlerine göre icra edilen ver
gilerin tarh, tahakkuk ve tahsil muameleleri, 
3843 sayılı kanunun meriyetinden itibaren 
mezkûr kanun hükümleri dairesinde icra 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE — İşbu kanunun bi
rinci maddesinde yazılı sınaî müesseseler ile ta
bakhanelerin ve 3843 sayılı kanunla yeniden 
mükellefiyete girmiş olupta mezkûr kanunun 
27 nci maddesinde yazılı şartları haiz bulunan 
sınaî müesseselerin 1940 malî yılı vergileri de, 
keyfiyetin her mahalde mutad vasıtalarla ilânı
nı takib eden günden itibaren bir ay içinde yazı 
ile istenilmek şartile götürü usulde alınır. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen. 

MADDE 6 — Hükümetin altmcı maddesi 
aynen. 
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S. Sayısı: 71 
Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü
nün 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 

kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/536) 

T.G. 
Başvekâlet 30 - XII - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5770 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesine munzam 
tahsisat verilmesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 28 - XI I -
1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Dr, R, Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı bütçe kanunu pro
jesinin teklifinde mezkûr yıl için de normal olarak yapılması tahmin edilen işletme faaliyeti ile 
bir sene zarfında yapılacak münakalât esas tutulmak suretile 18 500 000 tren kilometre yapılması 
tahmin edilmiş ve bütçe teklifine de bu esas göz önünde bulundurularak işletme umurile doğru
dan doğruya alâkalı bulunan katar tahrik masrafında lokomotiflerin istihlâk edecekleri kömür, yağ 
ve sair bilcümle müstehlek malzeme tahsisatı ve münakalâtla çok sıkı bir surette alâkalı bulunan üst 
yapının ve diğer tesisatın bakım ve tecdid masrafları muhammen varidata göre tesbit ve o yolda tek
lif edilmiş ve öylece de kabul buyurulmuştu. 

Halbuki bir taraftan alınmış olan askerî tedbirler ve diğer taraftan siyasî vaziyetin zarurî bir 
neticesi olarak deniz nakliyatının karaya intikali dolayısile trafikte tahminin fevkinde bir inkişaf 
baş göstermiştir. 

Sene "başından eylül 1940 sonuna kadar dört ay zarfında sekiz milyona yakın tren kilometresi elde 
edilmiş olmasına ve müteakib aylarda dahi bu inkişafın devam etmiş ve etmekte bulunmuş olma
sına bakılınca 1940 malî yılı için tahmin edilmiş olan 18,5 milyon tren kilometresinin en az yüzde 
yirmi beş, fazlasile 23,5 milyonu bulacağı kuvvetle ümid edilmekte ve hatta bu neticeye şimdiden ta
hakkuk etmiş nazarı ile bakılmaktadır. 

Bu vaziyet, tabiatile kömür, yağ ve sair müstehlek mevad gibi malzeme sarfiyatını da mütenasiben 
arttırmış bulunmaktadır. 

Diğer taraftan trafikteki bu inkişaf ve artış, hem mevcud inşaatın noksanlarının ikmali ve hem 
de inşaat ve tesisatın tecdid ve tevsii işlerini tazammun edib 1940 malî yılı bütçe kanunu ile tahmin 
edilen varidat had ve çerçevesi içinde tanzim edilmiş olan inşaat programında ve bu meyanda as
kerî tesisat için hazırlanmış olan programa da tesirden hali kalmıyarak programın artan hasılat nis-
betinde tevsian tadili mecburiyetini hissettirmiş ve hususile inşaata hız vererek programı tahakkuk 
ettirebilmek için önümüzde inşaata müsaid mart, nisan ve mayıs 1941 aylarının bulunması bu tadili 
büsbütün zarurî kılmıştır. 

Binaenaleyh İnşaat programında yapılan tadilât üst yapı ile diğer tesisatın bakım ve tecdidine 
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mütedair 8/2 ve 8/3 maddelere mevzu tahsisatın arttırılmasını zarurî kılmıştır. 

Bundan başka 1940 bütçe kanunu ile 18 500 000 tren kilometresine göre alınmış olan bazı masraf
lar karşılığı tahsisatın, tabiatile 23,5 milyon raddelerine varacak tren kilometresinin tevlid edeceği 
zarurî ihtiyaçlara tekabül etmiyeceği keyfiyetile de karşılaşılmış olduğu gibi Ankarada işletme işile 
çok yakından alâkalı olan memurları bilhassa geceleri celb ve nakletmek üzere bir otobüs tedarikine 
işletme bakımından büyük bir ihtiyaç görülmüş olub hususile ışıkları söndürme ve karartma hak
kında alman tedbirler cümlesinden olarak küçük münakale vasıtalarında yapılan tahdidat, bu ihti
yacı büsbütün teşdid etmiş ve bu keyfiyet nakil vasıtaları kadrosuna 3827 sayılı kanunun hüküm
lerine tevfikan bir otobüsün ilâvesini zarurî kılmıştır. 

Bunun için ilişik cedvelde 1940 malî yılı bütçemizin: ' 
Doğrudan doğruya tren kilometresine bağlı ve 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince ve

rilecek tazminatlar meyanma dahil olub katar personeline verilmekte olan kilometre tazminatını, tren 
kilometresinin artışı nisbetinde karşılamak üzere 4 ncü faslın 3 ncü maddesine «156 000» lira, 

Lokomotiflerin ve trenlerin, kömür, yağ vesair müstehlek malzeme sarfiyatına karşılık olan 7 nci 
faslın 2 nci maddesine de «4 625 000» fazla tren kilometre farkının icab ettirdiği mahrukat ve müs
tehlek malzeme karşılığı olarak 1 020 000 lira, 

Ve yine bu fevkalâde artışın hat ve diğer tesisat üzerindeki tesirleri icabı olarak 8 nci faslın 
2 nci üst yapının bakım ve tecdidi maddesine 525 000 lira, 

Ve yine ayni faslın 3 ncü diğer tesisatın bakım ve tecdidi maddesine de 1 769 000 lira, 
Bunlardan başka 1940 malî senesinde adetleri kadroya göre tezyid edilmiş bulunan ve elbise tali

matnamesi mucibince resmî elbise giymek mecburiyetinde bulunan memur ve müstahdemlerin elbise 
bedeline % 50 yardım tahsisatı olan 5 nci faslın 1 nci maddesine 1940 malî yılı tahsisatının ademi 
kifayetinden dolayı 60 000 lira, l- r 

Ve yine 1940 malî yılındaki kadroya nazaran yapılan tezyidler ve 2847 numaralı barem kanunu ge
reğince verilen kademe zamları, 5 nci faslın 3 ncü 2454 sayılı kanun mucibince verilen tekaüd aidatı ile 
maluliyet karşılığı tahsisatının da bir mikdar arttırılmasını icab ettirdiğinden bu maddeye de 60 000 
lira. 

Nakil vasıtaları kadrosuna ilâve edilen bir otobüs bedelini karşılamak üzere 13 ncü demirbaş tez
yidi faslına da •'» 00.) lira ki ceman (3 593 000) liralık munzam bir tahsisatın arz ve teklifine zaruret 
hâsıl olmuştur. 

Trafiğin yukarıda arzedilen % 25 nisbetinde artışı bir taraftarı masraf bütçemiz üzerinde tabiî tesi
rini göstererek 3 593 000 liralık munzam bir tahsisat teklifini zarurî kılarken diğer taraftan varidat 
bütçemiz üzerinde de memnuniyet ve şükranla kaydedilen mühim ve müsbet tesirler icra etmektedir. 

1940 malî yılı bütçe kanunu teklifinde 41 320 000 liralık bir varidat eld eedileceği tahmin edilerek 
varidat bütçemizde bu esasa istinad etmiş olub 1939 malî yılı muhammen varidatına nazaran 2 190 000 
lira fazlalık arzetmekte idi. 

Fakat trafiğin bu fevkalâde artışı neticesi olarak malî senenin daha henüz altıncı ayında iken 
haziran 1940 dan teşrinisani 1940 sonuna kadar takriben 28 039 680 liralık bir varidat elde edil
miştir. Bu rakam 1940 malî yılının ilk altı ayı zarfında elde edilmesi tahmin edilen 20 660 000 li
radan 7 379 680 lira gibi mühim bir fazlalık göstermektedir. Kânunuevvel 1940 dan sene sonuna kadar 
elde edilecek varidat 1939 senesinin ayni aylarındaki 21 919 000 liralık varidatı muhafaza edeceği na
zarı dikkate alındığı takdirde dahi sene sonunda bu fazlalığın 8 638 680 liraya çıkacağına muhakkak 
nazarile bakılmaktadır. 

Gerçi varidat fazlaları 1940 malî yılı bütçe kanununun beşinci maddesile girişilmesine mezuniyet 
verilen sekiz milyon liralık taahhüde karşılık tutulmuş ise de bu taahhüdler için ayni zamanda bütçe
nin muhtelif fasıl ve maddelerinde yapılacak tasarruf at ile geçen yıllar varidat fazlalarından tahsisat 
kaydedilmeyen mikdarlar karşılık gösterilmiş bulunmaktadır. 

Geçen yıllardan tahsisat kaydedilmeyen avridat fazlaları (4 500 000) lirayı bulmaktadır. 
1940 malî yılı için tahmin edilen 8 638 680 lira varidat fazlasından bu lâyiha ile teklif edilen 

3 593 000 liralık munzam tahsisat karşılığının tenzili halinde beşinci maddei kanuniyede zikredilen 
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taahhüdler için 5 045 680 lira kalmaktadır. 
Bütçenin muhtelif fasıl ve maddelerinden 1940 malî yılı içinde yapılabilecek tasarruf at da;, 

(1 000 000) lira olarak tahmin edilmektedir. 
Binaenaleyh bu üç unsurdan terekküb eden yekûn, yukarıda da arzedilen 5 nci maddei kanuniye 

ile girişilen ve girişilecek taahhüdatı fazlasile karşılayacak bir vaziyette bulunmaktadır. 
Buna nazaran teklif edilen munzam tahsisat için işbu varidat fazlası karşılık gösterilmiş olduğundan 

ilişik kanun projesi tanzim ve takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 46 
Esas No. 1/536 

3 -I - 1941 

Yüksek Eeisliğe 

Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesine mun
zam tahsisat verilmesi hakkında Münakalât ve
killiğince hazırlanıb Başvekâletin 30 - XII -
1940 tarih ve 6/5770 sayılı tezkeresile Yük
sek Meclise sunulan kanun lâyihası Encümeni
mize havale buyurulmakla Münakalât müsteşa
rı, Devlet Demiryolları ve Limanları işletme 
umum müdür muavini ve Maliye vekâleti na
mına Bütçe ve malî kontrol Umum müdürü 
hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Demiryolları münakalâtında kaydedilen te
rakki ve inkişafın evvelce yapılan tahminin 
çok fevkine çıkdığı, 1940 senesi bütçesinin tan
ziminde 18,5 milyon kilometreye baliğ olaca
ğı hesab edilen katar faaliyetinin sene sonuna 
kadar 23,5 milyon kilometreye varacağı ve bu
na muvazi olarak varidatta sekiz milyon lira
lık bir fazlalığın husulü muhakkak bulunduğu 
alınan izahattan anlaşılmış ve bu yükselen faa
liyetin zarurî neticeleri olarak da lokomotiflerin 
tahriki için muktazi müstehlek maddeler sar
fiyatının ve bu faaliyetle sıkı alâkası bulunan 
üst yapı ile diğer tesisatın bakım ve tecdid 
masraflarının ve 2847 sayılı kanun hükmünce 

katar persoline verilmekte olan kilometre taz
minatının artması tabiî olduğundan bunları 
karşılamak üzere tertiblerine yeniden tahsisat 
verilmesi lüzumu aşikâr bulunmuş olmakla va
ridat fazlasında (3 593 000) liranm mezkûr 
tertiblere munzam tahsisat olarak verilmesini 
temin maksadıle teklif edildiği anlaşılan kanun 

lâyihası Encümenimizce yerinde görülüb esas 
itibarile kabul edilmiş ve aşağıda arzedilen ba
zı tadiller vucüde getirilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesine bağlı cedvelde 
otobüs bedeli 3 000 lira çıkarılarak tahsisat 
yekûnu buna göre değiştirilmek suretile birinci 
madde ve cedvel kabul edilmiştir. 

İkinci madde ile istenilen otobüsün tahsis 
edileceği hizmet hakkında alman izahat şimdi
lik böyle bir otobüsün kullanılmasını ieab etti
recek mahiyette görülmediğinden Hükümetin 
de muvafakatile mezkûr madde lâyihadan çıka
rılmıştır. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmek sure
tile yeniden tanzim edilen kanun lâyihası Umu
mî heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek 
Eeisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
. Kâtib 
İstanbul 

F. öymen 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 

Kemal Turan 
Kayseri 

8. Serim 
Seyhan 
S. Çam 

Eeis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü 
Trabzon 

Sim Day 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Ordu 
H. Yalman 

Yozgad 
A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesine munzam 

tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yı
lı bütçesinin, ilişik cedvelde gösterilen muhtelif 
fasıl ve maddelerine ceman (3 593 000) lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 — Devlet Demiryolalrı ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yı
lı bütçe kanununa bağlı (O) işaretli cedveldeki 
nakil vasıtaları kadrosuna bir otobüs ilâve edil
miştir. 

MADDE 3 
muteberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini ic -
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayik Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr, II. Alataş 

Mü. V. 
C. K. încedayı 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 

G. î. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

28 - XI I - 1940 
M. M. V. 
S. Arikan 

Ma. V. 
F. Ağralı 

tk. V. 
II. Çakır 
Zı\ V. 

Muhlis Erkmt n 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞt 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğünün 1940 malî yılı 
bütçesinin ilişik cedvelde gösterilen tertiblerine 
(3 590 000) lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2 
aynen 

— Hükümetin üçüncü maddesi 

MADDE 3 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

( S . Sayısı : 71. ) 



156 000 

60 000 
60 000 

120 000 

1 020 000 

525 000 
1 769 000 

2 294 000 

3 000 

îlükûmetin teklifine bağlı 
CED^EL 

İet demiryolları ve İimanİarı işletme umum imüdürlüğünün 1940 malî yılı bütçesine veri
len munzam tahsisat cedveli 

Verilen tahsi-
M. Muhassasatm; nevi satın mikdarı 

3 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tazminatlar 

1 Memur ve müstahdemlerin elbise bedelime % 50 yardım 
3 2454 sayılı kanun mucibince verilecek tejkaüd aidatı ile maluliyet karşılığı 

Fasıl yekûnu 

2 Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin, mahrukat, yağ 
ve sair müstehlek mevad masrafları 

2 Üst yapının bakım ve tecdidi 

3 Diğer tesisatın bakım ve tecdidi 

Fasıl yekunu 

Demirbaş tezyidi 
UMUMÎ YEKÛN 3 593 000 

i 

Bütçe encümeninin ^eğiştirişvne hağlı 
CEDVJEL 

M. Muhassasatı£ nevi Lira 

3 2847 sayılı kanunun 9 ncu maddesi mucibince verilecek tazminat 

1 Memur ve müstahdemlerin elbise bedelinş % 50 yardım 

3 2454 sayılı kanun mucibince verilecek tefejaüd aidatı ile maluliyet karşılığı 

Fasıl yekûnu 

2 Binaların, muharrik ve müteharrik edevatın tenvir, teshin, mahrukat, yağ 
ve sair müstehlek mevad masrafları 

2 Üst yapının bakım ve tecdidi 

3 Diğer tesisatın bakım ve tecdidi 

Fasıl yekûnu 

YEKÛN 3 590 000 
» 4 — - « • » * « — ; — 
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60 000 

60 000 
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S. Sayısı: 72 
Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları iş
letme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum mü
dürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve mal
zemenin temini hakkında kanun lâyihası ve Nafia encümeni 
mazbatasile Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesine 3 200 000 liralık fev

kalâde tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/534,537) 

Devlet Demiryolları ve limanları ve Devle^ Denizyolalrı işletme umum müdürlüklerile Devlet 
havayolları umum müdürlüğüne muktazi ajelumum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini 

hakkında kanun lâyihası ve £faf ia encümeni mazbatası (1/534) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5682 

25 - XII - 1940 

Büyük Millet Mjeclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet Demiryolları ve limanları ve Devlet Denizyolalrı işletme umum müdürlüklerile Devlet 
Havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hak
kında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23 - XI I - 1940 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı Imucibe projesi 

İngiltere sefareti vasıtasile birleşik kırallık (ticaret korporasyonu tarafından İngilterede Fransa 
için yapılmış olan 22 lokomotif ile . 400 yük vagonunun Hükümetimize satılabileceğinin bildirilmesi 
üzerine bu babta yapılan tedkikat neticesinde bunların L. M. S. «London Midland and Soottish 
Railway» demiryolları şirketinin 2 - 8 - 0 tipinden müştak olarak «War Departement» için yapılmış 
lokomotif ve vagon olub Devlet demiryollarım^zda kullanılabilecekleri neticesine varılmıştır. 

Şebekesi yıldan yıla uzayan Devlet demiryollarımızın muharrik ve müteharrik edevata olan ihti
yacı pek büyüktür. Hususile Türk - Alman anlaşması mucibince Alman firmalarına 3247 ve 3319 
sayılı kanunlarla sipariş edilmiş olan lokomotif ve vagonlardan bir çoğunun verilmemesi bu ihtiyacı 
bir kat daha arttırmış bulunmaktadır. 

Devlet Hava yolları umum müdürlüğü elinde bulunan tayyarelerin ancak şimdiye kadar açıl
mış bulunan hava hatlarına yetecek mikdarda bulunmaları ve mütemadi işletme dolayısile ömürle
rini doldurmakta olmaları hasebile gerek yurd içinde açılması mutasavver zarurî yeni hatlarla şebe
kenin tevsii ve gerekse komşu memleketler ile hava münakalesi irtibatı icabları karşısında ileri mem
leketlerin en modern tayyarelerine muadil tayyarelerden tedarikâtta bulunulması ve ayni zamanda 
emniyeti seyri seferin temini için de uçuşla ilgili alât ve edevat ile yer tesisleri ve bunların yedek-
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lerinin sipariş veya mubayaatına katî zaruret görülmektedir. 

Bu sebeble bu ihtiyçaların kısmen olsun karşılanmasmdaki lüzum ve zaruret göz önüne alınarak 
10 000 000 sterlinlik İngiliz kredisinden temin olunmak üzere Devlet demiryolları işletme umum 
müdürlüğü ihtiyacı için yeni gemilerin inşası ve sair vesait teçhizat malzeme alât ve edevat siparişi 
için 3716 sayılı kanunla teahhüdata girişilmesine mezuniyet verilmiş olan ve fakat halen serbest bu
lunan 2 100 000 sterlinlik muadilini teşkil eden 11 000 000 liralık tahsisattan da istifade edilmek 
suretile yeniden 16 000 000 liralık teahhüdata girişilmesi ve bu teahhüdatın bu günün tahakkuk et
tirdiği yeni ihtiyaçlara ve bu ihtiyaçların temini takdirindeki imkânlara göre icra Vekilleri Hey
etince karar alınmak suretile 1,5 milyon lirasının Devlet hava ve 3,5 milyon lirasının Devlet deniz ve 
mütebaki 11 000 000 lirasının da Devlet demiryolları umum müdürlüklerine tevzi ve tahsisi için 
yeniden bir kanun teklifine zaruret hissedilmiş ve birinci madde buna göre tanzim olunmuştur. 

Bu 16 milyon liralık teahhüdatın tahminen 11 küsur milyon lirası 3525 sayılı, kanunla tasdik edi
len anlaşmaya müsteniden açılmış bulunan krediden ve iki milyon lirası umumî muvazeneden ve 
mütebakisi ihtiyacın yukarıda arzedilen sureti taksimine göre alâkalı umum müdürlüklerin bütçele
rine konacak tahsisatla karşılanacaktır. Şu kadar ki İngiliz lirası sabit bir kur arzetmediği için arada 
tahassül edecek fark dolayısile kanun projesinin ikinci maddesinde krediden temin edilecek mikda-
rın sarahaten zikrinden kaçmılmıştır. 

Kanun projesinin ikinci maddesi mezkûr teahhüdatın krediden karşılanacak kısmının itfa şekline 
mütedair olub 3525 sayılı kanunla tasdik edilen anlaşmaya müsteniden açılmış bulunan krediden te
min edilen diğer teahhüdat hakkında tatbik edilen esaslara intibak ettirilmiştir. 

İngiliz kredisinden temin edilecek teahhüdler hakkında geçen 2490 sayılı kanun hükmü tatbik 
edilmiyerek bu babda 3559 sayılı kanun mucibince icra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek esaslar 
dairesinde hareket edilmesi icabetmekte ise de gerek hazineden yapılan 2 milyon liralık yardım 
ve gerek üç umum müdürlük bütçelerine konacak tahsisatla karşılanacak teahhüdler için 2490 sayılı 
arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümlerinin tatbiki lâzım gelmektedir. Halbuki bu babda giri
şilecek teahhüdler bir kül teşkil etmekte olub tatbikatta ayni teahhüdün bir kısmı için 3559 ve diğer 
kısmı için 2490 sayılı kanun hükümlerinin tatbiki kabil olmayan hallerde kanun projesinin birinci 
maddesile girişilecek 16 milyon liralık teahhüdler için 3559 sayılı kanun hükmünün tatbik edilece
ğine dair mezkûr projenin 4 ncü maddesile teklif atta bulunmak zarureti hâsıl olmuştur. 

Devlet denizyollarının vesait teçhizat ve malzeme ihtiyacını karşılamak üzere 3716 sayılı kanunla 
teahhüde girişilmesine mezuniyet verilen 2 100 000 sterlinin muadili 11 milyon liranın yukarıda arze-
dildiği veçhile girişilecek bu yeni 16 milyon liralık teahhüdün kısmen karşılığını teşkil etmesi muva
cehesinde mezkûr kanunun ilgası icab ettiğinden beşinci madde bu maksadı teminen teklif edilmiş 
ve kanun projesi böylece ilişik olarak sunulmuştur. 

( S. Sayısı : 72 ) 
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Nafia encüm 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/534 
Karar No. 7 

Yüksek 

Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet de
nizyolları işletme umum müdürlüklerile Devlet 
havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelû-
mum vesait ve teçhizat ve malzemesinin temini 
hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve 
icra Vekilleri Heyetince 23 - X I I - 1940 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıb Başvekâle
tin 25 - XI I - 1940 tarih ve 6/5682 numaralı tez-
keresile yüksek makamınıza sunulan ve encümeni
mize havale buyurulan merbut kanun lâyihası ve 
esbabı mucibesi Münakalât vekâleti müsteşarı ha
zır olduğu halde okundu ve müzakere edildi. 

Memleketin günden güne inkişaf eden ticarî, 
sınaî ve askerî sevkiyat ve nakliyatını temin ede
bilmek için Devlet demiryolları ve limanları ida
resine muktazi lokomotif ve vagon gibi malzemei 
muharrike ve müteharrike ile Denizyolları idare
sinin muhtaç olduğu vapur ve Devlet havayolları
nın muhtaç bulunduğu yolcu tayyareleri ve bu 
meyanda Posta, telgraf ve telefon idaresinin müs
tacel ve zarurî ihtiyacatı da nazarı itibare alına
rak bu idareler ihtiyacının tedariki lüzumu encü-
menimizce de zarurî ve Hükümetin gelecek sene
lere sari olmak üzere ceman 16 milyon liralık ta-
ahhüdata girişmesi muvafık görülmüş ve Nafia 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet de
nizyolları işletme umum müdürlüklerile Dev
let havayolları umum müdürlüğüne muktazi 
alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin te

mini hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan ve Devlet denizyolları işletme umum mü
dürlüklerile Devlet havayolları umum mü
dürlüğünün işletmelerine müteallik alelûmum 
vesait ve teçhizat ve malzemenin temini ve 

(£. Sa 

i mazbatası 

28 - XII -1940 

Reisliğe 

vekâleti müsteşarının encümenimizde verdiği iza
hattan Posta, telgraf ve telefon idaresinin telgraf 
makineleri ve bakır kablo ve tel gibi ihtiyacının 
da bu meyanda temini için kanunun başlığı ve bi
rinci maddesi ona göre tadil edilerek lâyihai ka
nuniye encümenimizce müttefikan tensib edilmiş
tir. 

Avrupa harbinin cihan piyasasında ve sanayi
inde tevlid eylediği buhranı hazır dolayısile mev-
zubahs malzemenin normal şartlarla ve 2490 nu
maralı arttırma ve eksiltme kanununa tevfikan 
tedariki imkânı olmadığı da encümenimizce tasdik 
edilerek bu sipariş ve teahhüdat için de 3559 nu
maralı kanun ahkâmının tatbiki tensib edilmiştir. 

Kanunun 2, 3, 4, 5, 6, 7 nci maddeleri aynen 
Hükümetin teklifi veçhile kabul edilmekle bermu-
cibi havale Bütçe encümenine havale Duyurulmak 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Nafia E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Eskişehir Sivas 
A. S. îlter 1. Arukan A. N. Demirağ 

Afyon Elâzığ Eskişehir 
M. Gönenç F. Z. Çiyiltepe O. Işın 

Malatya Tunceli 
M. Ş. özpazarbaşı Sami Erkman 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Devlet Demiryolları ve limanları ve Devlet De
nizyolları işletme umum müdürlüklerile Devlet 

Havayolları ve Posta telgraf ve telefon umum 
müdürlüklerine muktazi alelûmum vesait ve teç

hizat ve malzemenin temini hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Devlet Demiryolları ve liman
ları ve Devlet Denizyolları işletme umum mü
dürlüklerile Devlet Havayolları ve Posta, tel
graf ve Telefon umum müdürlüklerinin işletme
lerine müteallik alelûmum vesait ve teçhizat ve 

L : 7 2 ) 
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bunlara aid her türlü hizmetlerin ifası için ih
tiyaca göre üç umum müdürlük arasında tak
simi İcra Vekilleri Heyetince yapılmak şartile 
(16 000 000) liraya kadar gelecek yıllara ge
çici teahhüdlere girişmeğe Münakalât vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Bu teahhüdatın 3525 sayılı ka
nunla tasdik edilen anlaşmaya müsteniden 
açılmış bulunan krediden karşılananından gay
risi alâkalı idarelerin bütçelerine konacak tah
sisatla temin ve krediden karşılanacak mikdar 
mezkûr idarelerin bütçelerinde açılacak hususî 
fasıllara irad ve tahsisat olarak kayid ve sarfo-
lunur. 

Senesi içinde sarfolunmayan mebaliğ müte-
akib senelere devir ve ayni işlere sarfolunur. 

MADDE 3 — ikinci madde mucibince kre
diden temin olunan mebaliğ 1940 senesinden 
itibaren en geç dokuz seneye kadar itfası şar
tile senelik itfa mikdarı ve faizleri alâkalı 
umuni müdürlüklerin her sene bütçelerine ko
nacak tahsisatla ödenir. 

MADDE 4 — Birinci madde mucibince gi
rişilecek teahhüdler hakkında 3559 sayılı ka
nun hükmü tatbik olunur. 

MADDE 5 — Devlet denizyolları işletme 
umum müdürlüğü ihtiyacı için yeni gemiler in
şası ve sair vesait teçhizat, malzeme, alât ve 
edevat mubayaası hakkındaki 3716 sayılı ka
nun ilga edilmiştir. 

malezmenin temini ve bunlara aid her türlü hiz
metlerin ifası için ihtiyaca göre dört umum 
müdürlük arasında taksimi İcra Vekilleri Heye
tince yapılmak şartile (16 000 000) liraya ka
dar gelecek yıllara geçici taahhüdlere girişme
ye Münakalât vekili mezundur. 

MADDE 2 
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 
muteberdir. 

MADDE 7 
ve Münakalât 

Bş. V. 
Dr. R. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

• S. T. M. V. 
Dr. H, Alataş 

Mü. V. 
V. K, încec 

— Bu kanun neşri tarihinden 

— Bu kanunun icrasına Maliye 
vekilleri memurdur. 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

. Na. V. 
A. F. Cebe soy 

(i. t. V. 
/?. Karadeniz 

layı 

23 - XII -1940 
M. M. V. 

fl. Arıkan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
İk. V. 

/ / . Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erknıen 
Ti. V. 

M. Ökmen 

MADDE 6 
bul edilmiştir. 

MADDE 7 
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin teklifi aynen ka
bul edilmiştir. 

Hükümetin teklifi aynen ka-

Hükûmetin teklifi aynen ka-
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Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçesine 

3 200 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası (1/537) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5772 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne 3 200 000 liralık fevkalâde tahsisat 
verilmesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 28 - XI I -1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğüne (3 200 000) liralık fevkalâde 
tahsisat verilmesi hakkındaki kanunun esbabı mucibe lâyihası 

( ) numaralı kanunla verilen on altı milyon liralık teahhüd salâhiyetine müsteniden ilk 
parti olarak bir kısmı hazır ve her ay sevkedilebilecek olan 22 lokomotif ve 400 vagon için güm
rük resmi ve sair masarifi dahil olmak üzere beş milyon sekiz yüz bin küsur liralık bir teahhüde 
girişilmiş bulunulmaktadır. 

Mezkûr kanuna nazaran bu teahhüdün yüzde altmışı 3525 sayılı kanunla tasdik edilen anlaş
ma mucibince açılmış bulunan krediden ve yüzde kırkı da Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü bütçesine konacak tahsisatla karşılanacaktır. 

Ancak, mezkûr idarenin 1940 yılı bütçesinin tanzim ve tasdikmda böyle bir hizmet ve ihti
yaç mutasavver olmadığı için bütçede tertibi mahsusu mevcud olmadığından lokomotif ve vagona 
olan çok şiddetli ihtiyacın bu sene içinde kısmen karşılanması maksadile (3 200 000) liralık fev
kalâde tahsisat istemek lüzum ve zarureti hâsıl olmuştur. 

Bu teahhüdün karşılığına gelince; 
Devlet demiryollarının 1940 yılı bütçesinin muhtelif fasıl ve maddelerine (3 593 000) lira

lık munzam tahsisat verilmesi hakkındaki ( ) sayılı kanunun esbabı mucibesinde tebarüz etti
rilmiş olduğu veçhile bu teahhüdün (1 200 000) lirası serbest kalan varidat fazlasile ve müteba
kisi de 3628 sayılı kanunun 5 nci maddesi mucibince çıkarılacak bono hasılından temin oluna
caktır. 

Karşılığı bu suretle temin edilen bu fevkalâde tahsisat, Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğünün 1940 yılı bütçesinde açılacak hususî bir fasla irad ve tahsisat olarak 
kayid ve sarfedilecektir. Senesi içinde sarfedilmeyen mebaliğin ayni işe sarfedilmek üzere müte-
akib senelere devri ( ) sayılı kanunla kabul edildiğine göre bu kanuna ayrıca bir hüküm kon
mamıştır. 

Bonolar hasılı, 1941 malî yılından itibaren en geç beş sene içinde itfa edilmek şartile senelik 
itfa mikdarları ve faizleri Devlet demiryolları bütçelerine konacak tahsisattan ödeneceğinden 
bu maksadları temin etmek üzere hazırlanan kanun lâyihası ilişik olarak sunulmuştur. 

( S. Sayısı : 72 ) 



— 6 — 
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Demiry oları ve Limanları işletme umum 
müdürlüğüne 3 200 000 liralık fevkalâde tah

sisat verilmesi kakında kanun lâyihası 

MADDJE 1 — ( ) sayılı kanunla salâ
hiyet verilen taahhütler için Devlet Demiryol
ları ve Limanları işletme umum müdürlüğünün 
1940 malî yılı bütçesinde açılacak hususî bir 
fasla 3 200 000 liralık fevkalâde tahsisat 
konmuştur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince ve
rilen tahsisattan 2 000 000 lirası 3628 sayılı ka
nunun 5 nci maddesine tevfikan çıkarılacak bo-
nular hasılından bu mikdar meblağın mezkûr 
umum müdürlük 1940 malî yılı varidat bütçe
sinde açılacak hususî bir fasla irad kaydı su-
retile temin olunur. 

tşbu bonular, 1941 malî yılından itibaren 
en geç beş sene zarfında itfa edilmek üzere, 
senelik faiz ve itfa mürettebatı Devlet Demir
yoları ve Limanları işletme umum müdürlüğü 

Devlet Demiryolları ve limanları ve Devlet 
Denizyolları işletme umum müdürlüklerile Dev
let Hava yolları umum müdürlüğüne muktazi 
alelumum vesait ve teçhizat ve malzemenin te
mini hakkında ve yine Devlet Demiryolları ve 
limanları işletme umum müdürlüğüne 3 200 000 
liralık fevkalâde tahsisat verilmesine dair Müna
kalât vekilliğince hazırlanarak Başvekâletin 25 -
XII - 1940 tarih ve 6/5682 ve 6/5772 sayılı 
tezkerelerile Yüksek Meclise sunulan iki kanun 
lâyihası birinci lâyihaya aid Nafıa encümeni 
mazbatasile birlikte Encümenimize tevdi buyu-
rulmakla Münakalât vekâleti müsteşarı ile Ma
liye vekâleti namına Bütçe ve Malî kontrol 
umum müdürü ve Devlet demiryolları umum 
müdür muavini hazır oldukları halde okunub 
konuşulmuştur. 

bütçesine konulur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

Bş.V. 
Dr. E. Saydam 

Da. V. 
Fayık Öztrak 

Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
(J. K. tncedayı 

28 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. ökmen 

- XII - 1940 
M. M. V. 

S. Artkan 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Tk. V. 

H. Çakır 
Zr.V. 

Muhlis Erkmen 

Birinci lâyiha ile Devlet demiryolları ve Dev
let denizyolları işletme ve Havayolları umum mü
dürlüklerine müteallik alelumum vesait ve teçhi
zatın tedariki için Münakalât vekâletine on altı 
milyon liraya kadar gelecek yıllara geçici taah-
hüd salâhiyeti verilmesi ve karşılığından bir kıs
mının 3525 sayılı kanunla tasdik edilen anlaşmaya 
müsteniden açılacak krediden ve bunun haricinde 

kalan kısmının bu idareler bütçelerine konacak 
tahsisatla temini derpiş edilmekte ve bu paranın 
ihtiyaca göre bu müdürlükler arasında tevzii su
retinin icra Vekilleri Heyetince karar altına alın
ması esasını ihtiva etmektedir. 

Lâyihanın Nafia encümeninde müzakeresi sı
rasında ve Hükümetin teklifi üzerine P. T. T. 
umum müdürlüğü ihtiyaçlarının da bu meyanda 
ve ayni esaslarla temini mezkûr encümence kabul 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 2 - I - 1941 
Mazbata No. 47 

Esas No. 1/534, 537 
Yüksek Eeisliğe 
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edilerek lâyihaya bu husus idhal edilmiş bulun
maktadır. 

Diğer lâyiha ise yukarıda arzedilen 16 milyon 
liralık salâhiyete istinaden Devlet demiryolları 
umum müdürlüğünce yapılacak taahhüdler için 
mezkûr müdüriyet 1940 yılı bütçesine 3 200 000 
liralık fevkalâde tahsisat konulmasını ve bunun 
2 000 000 lirasının 3628 sayılı kanunun beşinci 
maddesine tevfikan çıkarılacak bonolar hasılın
dan ve mütebakisinin de varidat fazlasından te
mini ve bu bonoların senelik faiz ve itfa müret
tebatının ne suretle karşılanacağına dair ahkâmı 
ihtiva etmektedir. 

Encümenimiz bu iki lâyihayı ayni mevzua 
taallûk etmeleri itibarile birleştirmiş ve başta Dev
let demiryolları ve limanları umum müdürlüğü 
olmak üzere diğer üç umum müdürlüklere de âcil 
ve mühim ihtiyaçlarını kısmen olsun temin im
kânlarını bahşeden hükümleri yerinde bularak 
esas itibarile her iki lâyihayı kabul etmiş ve tev-
hid icabı olarak aşağıda arzedilen tadilleri de ih
tiva etmek üzere yeni bir lâyiha vücude getir
miştir. 

Lâyihanın başlığı küçültülmüştür. Birinci mad
de Nafia encümenince kabul edilen esas dairesin
de bazı kelime değişikliğile aynen kabul edilmiş
tir. 

İkinci maddede 3525 sayılı kanunla kabul edi-^ 
len anlaşmaya müsteniden açılan krediden bu hu
susa tahsis edilen mikdar sarahaten zikredilmiştir. 

Üçüncü madde krediden temin olunan mebali-
ğin ve faizlerinin ne suretle ödeneceğine dair ah
kâmı ihtiva etmek üzere yazılmıştır. 

Devlet demiryolları umum müdürlüğünce gi
rişilecek olan teahhüdat yekunundan mevzubahs 

kredi ile temin edilenden fazla kalan kısım için 
istenilen 3 200 000 liralık fevkalâde tahsisat dör
düncü madde ile temin edilmiştir. Alman izaha
ta nazaran bu tahsisatın iki milyon lirası 3628 
sayılı kanunla kabul edilen salâhiyete istinaden 
bono ihracı suretile ve mütebakisi de varidat 

fazlasından temin edileceği anlaşılmış ve Umum 
müdürlüğe mezkûr kanuna tevfikan bono çıkar
ma salâhiyeti ile bunların ödenme hususatı be
şinci maddede tasrih edilmiştir. 

3559 sayılı kanun, adı geçen kredi ile temin 
edilecek eşya ve levazım hakkında 2490 sayılı 
Arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hükümlerinin 
tatbiki kabil olmayan hallerde aid olduğu vekilin 
teklifi ile Maliye vekâletinin mütaleası alındıktan 
sonra icra Vekilleri Heyetince karar altına alına
cağını emretmekte olub bu lâyiha ile istenilen sa
lâhiyete müsteniden temin edilecek eşya ve mal
zeme hakkında da ayni ahkâmın tatbiki altıncı 
madde ile kabul edilmiştir. 

Devlet denizyolları ihtiyaçlarının temini hak
kındaki 3716 sayılı kanunun ilgası zarurî oldu
ğundan yedinci madde ile mezkûr kanun ilga 
edilmiştir. 

Her iki lâyiha birleştirilmek suretile ve yu
karıda arzedildiği şekilde Eneümenimizee yeni
den tanzim edilen kanun lâyihası Umumî Heye
tin tasvibine konulmak üzere Yüksek Eeisliğe su
nulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker T. Coşkan H. Kitabet 
Kâtib 

İstanbul Ağrı Bursa 
F. öymen îhsan Tav Dr. Sadi Komik 

Bursa Elâzığ Giresun 
A. Nevzad Ayaş M. F. Altay M. Akkaya 
Gümüşane İsparta İsparta 

D. Sakarya Mükerrem Karaağaç Kemal Turan 
İsparta Kayseri Kayseri 
R. Ünlü F. Baysal S. Serim 

Kayseri Kütahya Ordu 
Suad Hayri Ürgüblü A. Tiridoğlu H. Yalman 

Seyhan Trabzon Tunceli 
S. Çam Sırrı Day M. Yenel 

Yozgad 
A. Sungur 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Münakalât vekâletine İÜ milyon liraya kadar 
taahhüd icrasına salâhiyet verilmesi hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet demiryolalrı ve liman
ları, Devlet Denizyolalrı işletme ve Devlet Ha-
vayolalrı ile P. T. T. Umum müdürlüklerine 
müteallik alelumum vesait ve teçhizat ve malze
menin temini ve bunlara aid her türlü hizmet
lerin ifası için ihtiyaca göre dört umum mü
dürlük arasında taksimi İcra Vekilleri Heye
tince yapılmak şartile 16 000 000 liraya kadar 
gelecek yıllara geçici taahhüdlere girişmeğe 
Münakalât vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu taahhüdlerden 11 milyon 
lirası 3525 sayılı kanunla kabul edilen anlaşma
ya müsteniden açılan kredilerden ve mütebaki
si alakalı umum müdürlükler bütçelerine kona
cak tahsisattan ödenir. 

Kredilere mahsub edilen mikdar bu dairele
rin taallûk ettikleri sene bütçelerinde açılacak 
hususî fasıllara irad ve tahsisat kaydolunur. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince kre
diden temin olunan mebaliğin itfa ve faiz mü
rettebatı bonoların tediye tarihlerine tesadüf 
eden yularda aid oldukları umum müdürlük 
bütçelerine konacak tahsisatla ödenir. 

MADDE 4 — İkinci maddenin tatbiki için 

Devlet demiryolları umum müdürlüğü 1940 
malî yılı bütçesinde yeniden açılacak hususî 
bir fasla 3 200 000 liralık fevkalâde tahsisat 
konulmuştur. 

MADDE 5 — Dördüncü madde ile verilen 
fevkalâde tahsisatın varidat fazlasile karşıla-
namıyan kısmının 3628 sayılı kanunun beşinci 
maddesi mucibince ve azamî 2 000 000 lirayı 
geçmemek üzere ihraç edilecek bonolarla temi
nine salâhiyet verilmiştir. 

Bu bonolar ve faizleri; 1941 malî yılından 
itibaren en geç beş senede Devlet demiryolları 
ve limanları işletme umum müdürlüğü bütçele
rine konulacak tahsisatla ödenir. 

MADDE 6 — Birinci madde mucibince giri
şilecek teahhüdler hakkmda 3559 sayılı kanun 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 7 — 7 - VII -1939 tarih ve 3716 sa
yılı kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 8 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
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S. Sayısı: 73 
idare Heyetinin, Riyaseti Cumhur 1940 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında 2/33 ve Büyük Millet Meclisi 
1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 2/35 

sayılı kanun teklifleri ve Bütçe encümeni mazbatası 

« 
tdare Heyetinin Riyaseti Cumhur 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun teklifi (2/33) 
T.B.M.M. 

îdare amirliği 19 - XII -1940 
Muhasebe müdürlüğü 

No. 1865/23065 
Yüksek Reisliğe 

Riyaseti Cumhur dairesi memurlarından iken tekaüde sevkedilen Ekrem Urazm 30 seneyi doldur
muş olmasmdan dolayı ikramiye olarak kanunen verilmesi ieabeden bir senelik maaşı tutarı 
olan 3120 liranın tediyesi için 1940 malî yılı Riyaseti Cumhur bütçesinde tahsisat meveud olma
dığından zikrolunan bütçede açılacak bir fasla 3120 lira zam ve ilâvesi için aşağıda yazılı kanun mad
delerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

îdare Âmiri îdare Âmiri îdare Âmiri 
t.F. Alpaya Dr. 8. Uzel 

1940 malî yılı Riyaseti Cumhur bütçesinde 38 nci tekaüd ikramiyesi namile bir fasıl açılarak 
3120 lira tahsisat konması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Riyaseti Cumhur bütçesine 38 nei tekaüd ikramiyesi namile bir fasıl 
açılarak 3120 lira tahsisat konmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1940 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair kanun teklifi (2/35) 

T. B. M. M. 
îdare Amirliği 2-1 -1941 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 4/23157 

Yüksek Reisliğe 

Vefat eden azal'arın ailelerine verilecek tazminat ile yeniden intihab olunan altı aza için 1940 
malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci faslının 2 nci aza tahsisatı maddesile 4 ncü mu
vakkat tazminat maddesinde ve 2 nci harcırah faslının 1 nci aza harcırahı maddesinde kâfi tah-



sisat mevcud olmadığından bu maddelere yeniden tahsisatı munzamma ilâvesi için aşağıda yazılı 
kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

İdare Âmiri îdare Âmiri idare Âmiri 
/ . F. Alpaya Dr. S. JJzel 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci tahsisat faslının 2 nci 
aza tahsisatı maddesine (42 954) lira ve ayni faslın 4 ncü muvakkat tazminat maddesine (3 000) 
lira ve 2 nci faslın 1 nci aza harcırahı maddesine (3 000) lira zam ve ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 3-1-1941 
Mazbata No. 45 

Esas No. 2/33, 35 
Yüksek Reisliğe 

Biri, tekaüde sevkedilmis olan bir memura ve
rilecek tekaüd ikramiyesi karşılığı olmak üzere 
1940 malî yılı Riyaseti Cumhur bütçesine 3 120 
liralık tahsisat verilmesi ve diğeri vefat eden Bü
yük Millet Meclisi azalarının ailelerine verilecek 
tazminat ile yeniden intihab olunan altı aza için 
1940 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesine 
tahsisat konulması maksadlarile idare Âmirleri 
tarafından yapılmış olan kanun teklifleri encüme
nimize havale buyurulmakla her iki teklif birleş
tirilmek suretile, idare Âmiri Mardin mebusu ir
fan Ferid Alpaya ve Maliye vekâleti namına Büt
çe ve malî kontrol umum müdürü hazır oldukları 
halde okundu ve konuşuldu: 

Her iki kanun teklifi mucib sebeblerine naza
ran kabul edilmiş ve Riyaseti Cumhur bütçesi için 
istenilen tahsisatın Maliye vekâletinin muvafaka-
tile mezkûr vekâlet bütçesinden ve diğerleri yine 
Büyük Millet Meclisi bütçesinin başka bir terti
binden münakale yapılmak suretile temin edile
bileceği müzakere sırasında anlaşılmış bulundu
ğundan lâyiha bu esas dairesinde encümenimizce 

yeniden tanzim edilmiş ve işbu münakaleyi ihtiva 
eden bir eedvel de lâyihaya eklenmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Rieisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

/ . Eker 
Kâtib 

istanbul 
F. Öymen 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Gümüşane 
Durak Sakarya 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 

S. H. Ürgüblü 
Malatya 
M. Öker 
Trabzon 

Sırrı Day 

R. V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
Kemal Turan 

Kayseri 
F. Baysal 

Konya 
R. Türel 
Ordu 

H. Yalman 
Tunceli 
M, Tenel 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
S. Serim 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 
S. Çam 
Yozgad 

A, Sungur 

( S. Sayısı : 73 ) 



- 3 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

1940 malî yılı Muvazenei umumiyesine dahil ba
zı daire bütçelerinde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1940 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin ilişik cedvelde yazılı tertib-
leri arasında 48 954 liralık münakale yapıl
mıştır. 

MADDE 2 — 1940 malî yılı bütçesinin 182 
nci faslının birinci memurlar maaşı maddesin
den 3 120 lira indirilmiş ve Riyaseti Cumhur 
bütçesinde (1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi 

mucibince verilecek tekaüd ikramiyesi) adı 
ile yeniden açılan 38 nci fasla fevkalade tah
sisat olarak konulmuştur. 

neşri tarihinden MADDE 3 — Bu kanun 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini 
raya Maliye vekili memurdur. 

ıc-

F. M. 

Bütçe encümeninin teklifine bağlı 

CEDVEL 

Muhassasatm nevi 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

2 

22 

2 Aza tahsisatı 
4 Muvakkat tazminat 

1 Aza harcırahı 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

Fasıl yekûnu 

3090 sayılı kanuna müsteniden yeni yapılacak Meclis bina
sının inşaat masrafları ve istimlâk bedeli 48 954 

42 954 
3 000 

45 954 

3 000 

48 954 48 954 

)>9<i 
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S. Sayısı: 74 
Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve yetimlerin 
aylıkları hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa, Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/356) 

T.C. 
Başvekâlet 5 - IV - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1456 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve yetimlerin aylrkları hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 21 - I I I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Hatay vilâyetinin kurulmasına dair 10 - VII - 1939 tarihli ve 3711 sayılı kanunun muvakkat 
12 nci maddesi mucibince hiyar haklarını Suriye ve Lübnan lehine istimal etmeyen ve mezkûr ka
nunun meriyete vazı tarihinde Hatayda ikamet eden askerî ve mülkî mütekaid ve yetimlere aid 
maaşlar hakkında tatbik olunacak esasları muhtevi tanzim olunub bağlı olarak sunulan kanun 
lâyihasının 2 nci maddesinde gerek sakit Osmanlı Hükümetince bağlanan ve gerek bilâhare Su
riye, Lübnan ve Hatay Hükümetlerince tahsis kılınan maaşlarda tadilât icrası ve mikdarlarının in
dirilmesi gibi yeni bir vaziyet ihdası muvafık olmayacağı mütalea edilerek bunların devir alın-
drğı veçhile ve gilâyı maişet zamlarile aslî maaşlarının birleştirilmesi suretüe bir kalemde tediye
lerinin kabulü zarurî görülmüştür. 

Yalnız bu maaşlardan büyük harbde ve daha evvelki muharebelerde malûl kalan zabitan ve ef
rada sakit Osmanlı Hükümetince 11 ağustos 1325 tarihli kanun ile daha evvelki kanunlara göre 
bağlanmış olan maaşların Cumhuriyet Hükümetince emsallerine tahsis olunan maluliyet maaşından 
ayrı bir vaziyette bırakılması madelete mugayir olacağı düşüncesile bu maaşlarda müsavat esasına 
gidilmesi münasib görülerek bu gibilerin evvelce İstanbul Hükümetince bağlanmış olan maaşlarına 
Suriye Hükümetince bilâhare yapılmış olan zamlar nazarı itibare alınmayarak aslî maaşlarına tahsi
satı fevkalâde ve 1683 sayılı kanunun 57 nci maddesinde yazılı % 10 ve % 25 zammın verilmesi ve 
bunların 551, 3255 sayılı terfih kanunlarile 1485 sayılı beyiye ikramiye kanunundan istifade ettiril
meleri esası kabul olunmakla beraber 1485 sayılı beyiye ikramiye kanununun Hataydaki şehid ailele
rine de teşmili muvafık görülmüştür. 

Devrolunan maaşlar meyanmda mülhak ve hususî bütçeli idarelerle Ziraat bankasına mensub 
tekaüd ve yetim maaşlarının alâkalı dairelere devri esasen bu hususta mevcud kanunlarımıza, göre 
zarurî olacağından işbu maaşlar hakkmda da ayni kanunların tatbiki için ayrı bir madde halinde 
bu cihetin teyidi lüzumlu görüldü. 

Ayni zamanda 3711 numaralı kanunun meriyet mevkiine vazında hiyar haklarını Suriye ve Lüb
nan lehine istimal etmemiş olan Hataylıların sakıt Osmanlı Hükûmetile Suriye, Lübnan ve Hatay 
Hükümetleri nezdinde geçen hizmetlerinin tekaüd ve yetim maaşlarının hesabında kabulü suretüe 
mükteseb haklarının muhafazası adaletin temini noktasında münasib görülmüştür. 



Muvakkat 1 nci madde ile de kanunun meriye!e girdiği tarihte yaşları 25 şi mütecaviz olub henüz 
45 şe vâsıl olmamış bulunan kız çocuklar (dullar dahil) hakkında 1683 sayılı tekaüd kanununun mu
vakkat 2 nci maddesi hükmünün tatbiki, memleketimizde diğer kız çocuklar hakkında tatbik olunan 
usul ve muameleye mutabakat teminine matuftur. 

Muvakkat 2 nci madde ile de maaş yekûnu 300 kuruş ve bundan aşağı mütekaid ve yetimlerin 
10 senelikleri verilmek suretile bir tasfiye yapılması yine memleketimizdeki diğer tekaüd ve yetim
ler hakkında 1683 sayılı kanunun 50 nci ve muvakkat 4 ncü maddelerile tatbik olunan şekle mutaba
kat noktasından lüzumlu görülmüştür. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni 18 - IV -1940 

Esas No. 1/356 
Karaar No. 17 

Yüksek Başkanlığa 

Hatay Hükümetinden devroJunan mütekaid 
ve yetimlerin aylıkları hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna dair olub 
Encümenimize havale edileıl Başvekâletin 5 ni
san 1940 tarihli ve 6/1456 numaralı tezkeresi ve 
bağlı evrak Maliye vekilile Millî Müdafaa vekil
liğinden gönderilen memuru huzurunda okundu 
ve görüşüldü : 

Hükümetin esbabı mucibesinde tafsilen bil
dirildiğine ve verilen izahata göre gerek sakık Os
manlı Hükümetince ve gerekse mahallince teka-
üdleri icra kılman ve hiyar haklarını Türkiye 
Cumhuriyeti lehine kullanmış ve Türk vatandaş
lığına geçmiş olan mütekaidlerle yetimler ve ma
lûllere yapılacak muameleye dair olan kanun lâ
yihasının birinci ve beşinci maddelerine birer 
cümle ilâvesile aynen kabul edilmiş ve ancak 
Hatayda malî, idarî ve sair işlerde olduğu gibi 

tekaüd muamelelerinde dahi Devlet kanunlarına 
intibak ettirilmesi temenniyatmda bulunularak 
havalesi mucibince Maliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi M. M. Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Konya 

K. Sevüktekin Ş. Koçak Vehbi Bilgin 
Bilecik Çankırı Çorum 

Salih Bozok Dr. A. Arkan E. Sabri Akgöl 
Erzurum Gümüşane Gümüşane 

A. Akyürek Ziya Zarbun H. F. Ataç 
îçel İstanbul Kayseri 

M. Cemal Mersinli Dr. II. §. Erel N. Toker 
Malatya Manisa Muğla 

O. Kontagcl K. N. Dura S. Güney 
Samsun Samsun Seyhan 

Amiral F. Engin Ruşeni Barkın Sinan Tekelioğlu 
Sinob Urfa Yozgad 

C. K. încedayı Ahmed Yazgan C. Arat 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 17 -VI -1940 
Esas No. 1/356 
Karar No. 51 

Yüksek Reisliğe 

Hatay Hükümetinden devralman mütekaid ve 
yetimlerin aylıkları hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve 5 - IV -1940 tarihli ve 6/1456 sa
yılı Başvekâlet tezkeresile Yüksek Meclise arzolu-
ııan kanun lâyihası bu husustaki Millî müdafaa 
encümeni mazbatasile birlikte ve Maliye, Millî 
müdafaa zat maaşları müdürleri hazır bulunduk
ları hal de encümenimizde müzakere ve tedkik 
edildi: 

Kanun lâyihası 3711 sayılı kanunun muvakkat 
12 nci maddesi mucibince hiyar haklarını Suriye 
ve Lübnan lehine kullanmıyarak Türk vatandaş
lığına geçmiş olan Hatayda mukim mütekaid ve 
yetimlerin aylıkları hakkında yeni esaslar koy
maktadır. 

Bu esaslar, Verilen izahata ve lâyiha metni ile 
mucib sebeblerin tedkikinden anlaşıldığına naza
ran, alâkadarları ızrar edecek bir mahiyette olma
dığı gibi bu mülâhazayı göz önünde tutarak teka-
üd, yetim ve maluliyet hakkında mevcud hüküm
lerin Halayda da tatbikini istihdaf ediyor. 

Aldığımız malûmata göre halen Hatayda ve
rilmekte olan bu kabîl maaşların yekûnu senede 
53 858 liraya baliğ olmaktadır. Yeni hükümlerin 
tatbiki, derpiş edilen tasfiyeler için bir defaya 

mahsus olarak 41 631 lira sarfını istilzam edecek 
ve yukarıda kaydedilen senelik tediyat yekûnu 
takriben 48 730 liraya inecektir. 

Encümenimiz kanun lâyihasını esas itibarile 
müzakere ve kabule şayan bulmuş, yalnız brinci 
maddesinde (Türk vatandaşlığına geçmiş olan 
Hatayda mukim) kaydını kâfi görerek ikamet için 
tarih tasrihinin bazı hakları ibtal edebileceği mü-
lâhazasile ufak bir tadil yapmıştır. 

2, 3, 4, 5 nci maddelerin birer fıkra halinde 
birinci maddeye bağlanması kanun tekniğine da
ha uygun mütalea edilmiştir. 

Muvakkat maddeler ikinci ve üçüncü madde
ler olarak aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi uyarınca Bütçe encümenine gönde
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
İstanbul Rize Malatya 

A. Bayındır K. Kamu Nasuhi Baydar 
Diyarbakır İzmir İzmir 
Zülfü Tiğrel M. R. Mimaroğlu K. Dursun 

Kayseri Kırklareli Kırşehir 
Ömer Taşçtoğlu H. Kuleli î. Özkan 

Kırşehir 
M. 8ey f eli 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 48 
Esas No. 1/356 

Yüksek Reisliğe 

Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid 
ve yetimlerin aylıkları hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanıb Başvekâletin 5 - IV - 1940 tarih 
ve 6/1456 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Maliye en
cümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Maliye vekâleti namına Mun
tazam borçlar umum müdürü ve Millî Mü
dafaa vekâleti nanıma tekaüd şubesi müdürü 
hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu : 

3711 sayılı kanunun muvakkat 12 nci madde
si hıyar hakkını Suriye ve Lübnan lehine istimal 
etmeyen ve Hatayda ikamet eden mütekaid ve 
yetimlerin haklarında tatbik edilecek esaslar hu
susî bir kanunla ayrıca tesbit edilinceye kadar, 
almakta oldukları istihkaklarının aynen tediye
sini âmir bulunmaktadır. 

işte bu kanunî emri yerine getirmek maksa-
dile tanzim edilmiş olan lâyiha Encümenimizce 
de esas itibarile kabul edilerek Maliye encümeni 
metni üzerinde müzakere yapılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi yukarıda bahsedi
len muvakkat 12 nci maddeye muvazi olarak ay
lık sahihlerinin Türk vatandaşlığını kabul eyle
meleri ve mezkûr kanunun neşri tarihinde Ha
tayda ikamet etmiş olmaları esasını koymuştur. 
Hükümet ve Millî Müdafaa encümenleri ikamet 
şartını 3711 sayılı kanunun neşri tarihile alâka
landırdıkları halde Maliye encümeni lâyihanın 
tatbiki için mutlak olarak ikamet kabul eylemiş
tir. 

Kanunun, Hükümetin teklifi veçhile tatbiki 
halinde o tarihte veya halen Hatayda mukim ol-
mayıb ikametgâhını memleketin başka bir tara
fına nakletmiş olanların maaşları hakkında kanu
nun şümulünde tereddüd edilebileceği gibi Ma

liye encümeninin metni kabul edildiği takdirde 
Hataylı olub da bilâhare Türk vatandaşlığını ih
raz ederek Hatayda ikamet edecek olanların ma
aşlarını istemelerine hak verir bir mahiyet arze-
debileceğinden ileride noktai nazar ihtilâfları 
tahaddüsüne meydan verilmemek üzere Encüme
nimiz 3711 sayılı kanunun 12 nei maddesindeki 
şartları ihtiva ve tereddüdü izale edecek şekilde 
Türk vatandaşlığına geçmiş olan Hataylıların o 
tarihte Hatay Hükümetinden maaş almakta bu
lunmuş olmaları esasını kabul ile Maliye encü
meninin birinci maddesini o yolda tadil eyle
miştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri aynen kabul edil
mek suretile hazırlanan kanun lâyihası Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulur. 

Reis Reis V. 
Çorum Kastamonu 

/ . Eker T. Çoşkan 
Kâtib 

İstanbul Ağrı 
F. öymen İhsan Tav 

Bursa Elâzığ 
Dr. Sadi Konuk M. F. Altay 
Gümüşane İsparta 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
N. Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
D. Sakarya Mükerrem Karaağaç R. Ünlü 

İsparta Kayseri Kayseri 
Kemal Turan Faik Baysal S. Serim 

Kayseri Konya Kütahya 
S. H. Vrgüblü R. Türel A. Tiridoğlu 
Malatya Ordu Seyhan 
M. öker H. Yalman S. Çam 
Trabzon Tunceli Yozgad 

Sırrı Bay M. Yenal A. Sungur 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve 
yetimlerin aylıkları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hatay vilâyetinin kurulması
na dair 10-VII-1939 tarihli ve 3711 sayılı kanunun 
muvakkat 12 nci maddesi veçhile hiyar haklarını 
Suriye ve Lübnan lehine istimal etmeyen ve 
mezkûr kanunun meriyete vazı tarihinde Ha-
tayda ikamet eden mütekaidlerle yetimlerin ay
lıkları hakkında aşağıdaki hükümler tatbik 
olunur. 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve 
yetimlerin aylıkları hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hatay vilâyetinin kurulmasına 
dair 10 - VII - 1939 tarihli ve 3711 sayılı ka
nunun muvakkat 12 nci madesi veçhile hiyar 
haklarını Suriye ve Lübnan lehine istimal et-
miyen ve mezkûr kanunun meriyete vazı ta
rihinde Hatayda ikamet eden ve Türk vatan
daşlığına geçmiş olan mütekaidlerle yetim
lerin aylıkları hakkında aşağıdaki hükümler tat
bik olunur. 

i 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ j 

Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve i 
yetimlerin aylıkları hakkında kanun lâyihası j 

MADDE 1 — Hatay vilâyetinin kurulmasına | 
dair 10 - VII -1939 tarihli ve 3711 sayılı kanu- j 
nun muvakkat 12 nci maddesi veçhile hiyar i 
haklarını Suriye ve Lübnan lehine istimal et- '• 
meyerek Türk vatandaşlığına geçmiş olan ve | 
Hatayda ikamet eden mütekaidlerle yetimle- j 
rin aylıkları hakkında aşağıdaki hükümler tat
bik olunur: 

A - Hatay Hükümetinden devrolunan teka- | 
üd ve yetim aylıkları gerek sakıt Osmanlı I 
Hükümetince bağlanmış olsun, gerek bilâhare 
Suriye, Lübnan ve Hatay Hükümetlerince mu- ı 
hassas bulunsun devredildiği mikdarları üze
rinden tediye olunub bunlara ayrıca tahsisatı I 
fevkalâde ve % 10 zam verilmez. 

Bunlar arasında bulunan er ailelerine bağlı 
aylıklar zamlarile birlikte 1683 sayılı kanunun | 
45 nci maddesinde yazılı mikdarı geçemez. | 

Tahsis muamelelerinde mezkûr Hükümet
lerce yanlışlar vukua getirildiği hakkında der- I 
meyan olunacak iddialar dinlenmez. I 

B - Dereceli askerî malûllere (erler dahil) 
sakıt Osmanlı Hükümetince 11 ağustos 1325 | 
tarihli kanunla daha evvelki kanunlara göre ! 
bağlanmış olan maaşlar bilâhare Suriye ve 
Lübnan Hükümetlerince yapılan zamlar naza
rı itibare alınmayarak tahsisatı fevkalâde ve 
1683 sayılı kanunun 57 nci maddesinde yazılı 
% 10 ve % 25 zam ilâve olunmak suretile tes
viye olunur. Maaş tahsis muamelesi sakıt Os
manlı Hükümetince yapılmış olan şehid yetim
leri hakkmda 1485 sayılı Beyiye ikramiye ka
nunu, dereceli askerî malûller hakkında da I 
551 ve 3255 sayılı Terfih kanunlarile 1485 sa
yılı Beyiye ikramiye kanunu tatbik edilir. 

C - A ve B fıkralarında yazılı aylıklar hak
kmda 1683 sayılı Tekaüd kanunu hükümleri 
tatbik olunur. Ancak bunlardan hususî ve 
mülhak bütçeli idarelerle Ziraat bankasına 
mensub mütekaid ve yetim maaşları B fıkrası 
hükümleri dairesinde tediye ve bunlar hakkm
da kendi tekaüd kanunları hükümleri tatbik | 
edilir. I 

D - 3711 numaralı kanunun meriyet mev
kiine vazmda hiyar haklarını Suriye ve Lüb- | 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hatay Hükümetinden devrolunan mütekaid ve 
yetimlerin aylıkları hakkında kanun lâylihası 

MADDE 1 — Hatay vilâyetinin kurulmasına 
dair 11 - VII -1939 tarih ve 3711 sayılı kanunun 
muvakkat 12 nci maddesi veçhile hiyar hakları
nı Suriye ve Lübnan lehine kullanamıyarak 
Türk vatandaşlığına geçmiş ve mezkûr tarihte 
Hatay Hükümetinden maaş almakta bulunmuş 
olan mütekaidlerle yetimlerin aylıkları hakkın
da aşağıdaki hükümler tatbik olunur. 

A - Hatay Hükümetinden devrolunan tekaüd 
ve yetim aylıkları gerek sakıt Osmanlı Hüküme
tince bağlanmış olsun, gerek bilâhare Suriye, 
Lübnan ve Hatay Hükümetlerince muhassas bu
lunsun devredildiği mikdarları üzerinden tediye 
olunub bunlara ayrıca tahsisatı fevkalâde ve 
% 10 zam verilmez. 

Bunlar arasında bulunan er ailelerine bağlı 
aylıklar zamlarile birlikte 1683 sayılı kanunun 
45 nci maddesinde yazılı mikdarı geçemez. 

Tahsis muamelelerinde mezkûr Hükümetler
ce yanlışlar vukua getirildiği hakkında derme-
yan olunacak iddialar dinlenmez. 

B - Dereceli askerî malûllere (erler dahil) 
sakıt Osmanlı Hükümetince 11 ağustos 1325 ta
rihli kanunla daha evvelki kanunlara göre bağ
lanmış olan maaşlar, bilâhare Suriye ve Lübnan 
Hükümetlerince yapılan zamlar nazarı itibare 
alınmayarak tahsisatı fevkalâde ve 1683 sayılı 
kanunun 57 nci maddesinde yazılı % 10 ve % 
25 zam ilâve olunmak suretile tesviye olunur. 
Maaş tahsis muamelesi sakıt Osmanlı Hüküme
tince yapılmış olan şehid yetimleri hakkında 
1485 sayılı beyiye ikramiye kanunu, dereceli as
kerî malûller hakkında da 551 ve 3255 sayılı 
terfih kanunlarile 1485 sayılı beyiye ikramiye 
kanunu tatbik edilir. 

C - A ve B fıkralarında yazılı aylıklar hak
kında 1683 sayılı askerî ve mülkî tekaüd kanu
nu hükümleri tatbik olunur. Ancak bunlardan 
hususî ve mülhak bütçeli idarelerle Ziraat ban
kasına mensub mütekaid ve yetim maaşları B 
fıkrası hükümleri dairesinde tediye ve bunlar 
hakkında kendi tekaüd kanunları hükümleri 
tatbik edilir. 

D - 3711 numaralı kanunun meriyet mevki
ine vazmda hıyar haklarını Suriye ve Lübnan 
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MADDE 2 — 1 nci maddede yazılı olanların 
Hatay Hükümetinden dovrolunan aylıkları ge
rek sakit Osmanlı Hükümetince bağlanmış ol
sun, gerek bilâhare Suriye, Lübnan ve Hatay 
Hükümetlerince muhassas bulunsun devredildi
ği mikdarlan üzerinden tediye olunub bunlara 
ayrıca tahsisatı fevkalâde ve % 10 zam veril
mez. 

Bunlar arasında bulunan er ailelerine bağlı 
aylıklar zamlarile birlikte 1683 sayılı kanunun 
45 nci maddesinde yazılı mikdarı geçemez. 

Tahsis muamelelerinde mezkûr Hükümet
lerce yanlışlar vukua getirildiği hakkında der-
meyan olunacak iddialar dinlenmez. 

MADDE 3 — Dereceli askerî malûllere (Er
ler dahil) sakit Osmanlı Hükümetince 11 ağus
tos 1325 tarihli kanunla daha evvelki kanunlara 
göre bağlanmış olan maaşlar, bilâhare Suriye 
ve Lübnan Hükümetlerince yapılan zamlar na
zarı itibare alınmayarak tahsisatı fevkalâde ve 
1683 sayılı kanunun 57 nci maddesinde yazılı 
% 10 ve % 25 zam ilâve olunmak suretile tes
viye olunur. Maaş tahsis muamelesi sakit Os
manlı Hükümetince yapılmış olan şehid yetim
leri hakkmda 1485 sayılı beyiye ikramiye ka
nunu, dereceli askerî malûller hakkmda da 551 
ve 3255 sayılı terfih kanunlarile 1485 sayılı 
beyiye ikramiye kanunu tatbik edilir. 

MADDE 4 — 2 nci ve 3 ncü maddelerde ya
zılı aylıklar hakkmda 1683 sayılı tekaüd kanunu 
hükümleri tatbik olunur. Ancak bunlardan 
hususî ve mülhak bütçeli idarelerle Ziraat ban
kasına mensub mütekaid ve yetim maaşları 2 
nci madde hükümleri dairesinde tediye ve bun
lar hakkmda kendi tekaüd kanunları hüküm
leri tatbik edilir. 

M. M. E. 

MADDE 2 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

2 nci maddesi 

MADDE 3 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddesi 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S, Sayısı : 74 ) 
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nan lehine istimal etmeyerek Türk vatandaş
lığına geçmiş olan Hataylıların sakıt Osmanlı 
Hükûmetüe Suriye, Lübnan ve Hatay Hükü
metleri nezdinde geçen, Türkiye Cumhuriyeti 
Tekaüd kanunlarının kabul eylediği hizmet 
müddetleri tekaüd ve yetim maaşlarının hesa
bında kabul ve haklarında en son bulundukla
rı memuriyet itibarile mensub oldukları dai
relerin Tekaüd kanunları hükümleri tatbik 
olunur. 

B. fi. 

lehine istimal etmiyerek Türk vatandaşlığına 
geçmiş olan Hataylıların sakıt Osmanlı Hükû
metUe Suriye, Lübnan ve Hatay Hükümetleri 
nezdinde geçen, Türkiye Cumhuriyeti Tekaüd 
kanunlarının kabul eylediği hizmet müddetleri 
tekaüd ve yetim maaşlarının hesabında kabul 
ve haklarında en son bulundukları memuriyet 
itibarile mensub oldukları dairelerin tekaüd ka
nunları hükümleri tatbik olunur. 

(S. âayitt ; 74) 
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MADDE 5 — 3711 numaralı kanunun meri
yet mevkiine vazmda hıyar haklarını Suriye ve 
Lübnan lehinde istimal etmemiş olan Hataylıların 
sakit Osmanlı Hükûmetile Suriye, Lübnan ve 
Hatay Hükümetleri nezdinde geçen, Türkiye 
Cumhuriyeti tekaüd kanunlarının kabul eyle
diği hizmet müddetleri tekaüd ve yetim maaş
larının hesabında kabul ve haklarında en son bu
lundukları memuriyet itibarile mensub olduk
ları dairelerin tekaüd kanunları hükümleri tat
bik olunur. 

MUVAKKAT &ADDE 1 — Bu kanunun me
riyete girdiği tarihde 25 yaşmı ikmal etmiş 
ve henüz 45 yaşma girmemiş bulunan kız ço
cukları (Dullar dahil) hakkında kanunun neşri 
tarihinde tediye edilmiş üç aylıkları taMb eden 
ay başmdan itibaren 1683 sayılı tekaüd kanu
nunun muvakkat 2 nci maddesi hükmü tatbik 
olunur. Bunlara verilecek paranm hesabında 
halen almakda oldukları maaş mikdarları esas
tır. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanuna tev
fikan verilecek maaş yekûnları 300 kuruş ve 
ondan aşağı olan Askerî ve mülkî mütekaid, dul 
ve yetimlerin bu kanunun neşri tarihinde tedi
ye olunmuş üç aylıkları taMb eden ay başmdan 
itibaren 10 senelikleri defaten verilmek sure-
tile alâkaları kesilir. Yetimler meyanmda bu
lunan kız çocukların istihkakları 25, erkek ço
cukların 19 yaşmı ikmaline kadar tahakkuk 
edecek müddete aid mikdan geçemez. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya, 
tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21-III-1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam F. Okyar N. Tmaz 
Da. V. Ha. V. Mal. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Yücel A. F. Cebe soy H. Çakır 
S.Î.M.V. G.Î.V. Zr.V. 

Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 
Mü. V. Ti. V. 

\ A. Çetinkaya N. Topr.oğhı 

(S. Say: 

M. M. E. 
MADDE 5 — 3711 numaral kanunun meri

yet mevkiine vazında hiyar haklarını Suriye 
ve Lübnan lehine istimal etmemiş olan ve Türk 
vatandaşlığını kabul etmiş olan Hataylılarn sa
kıt Osmanlı Hükûmetile Suriye, Lübnan ve 
Hatay Hükümetleri nezdinde geçen, Türkiye 

Cumhuriyeti Tekaüd kanunlarının kabul eylediği 
hizmet müddetleri tekaüd ve yetim maaşları
nın hesabında kabul ve haklarında en son bu
lundukları memuriyet itibarile mensub olduk
ları dairelerin tekaüd kanunları hükümleri tat
bik olunur. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Hükü
metin muvakkat 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT ÎKİNCÎ MADDE — Hükü
metin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

: 7 4 ) 
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Mal. E. 

MADDE 2 — Hükümetin muvakkat birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin muvakkat ikinci 
maddesi aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin altmcı maddesi 
aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin mu
vakkat birinci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin altıncı maddesi 
aynen. 

MADDE 3 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 74 ) 





S. Sayısı: 75 
Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim çalıştırılması 
hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası 

ve Bütçe ve Maarif encümenleri mazbataları (1/535) 

T. C. 
Başvekâlet 25-XII-1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5679 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı ka
nunlara ek olarak Maarif vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 17 - XII -1940 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. B. Saydam 

Yardımcı öğretmen çalıştırma müddetinin uzatılması hakkındaki kanun lâyihasının 
mucib sebebleri 

Orta öğretim okullarına devam eden talebenin sayısı her yıl 15 - 20 bin arasında çoğaldığın
dan okullara yeniden şubeler ilâve etmek zarureti hâsıl olmaktadır. Vekillik, kadroların asil öğ
retmenlerle doldurulması için tedbirler almış; bu meyanda Yüksek öğretmen okulu ve Gazi Ter
biye enstitüsü talebe kadroları tevsi edilmiş, istanbul Üniversitesinde süratle yabancı dil öğret
meni yetiştirmeğe mahsus kurslar açılmış ve Ankara Dil, tarih - coğrafya fakültesi talebelerinden 
bir kısmını öğretmenliğe hazırlamak için burs usulü ihdas edilmiştir. Ancak alınan bu tedbir
ler neticelerini bir kaç yıl sonra verebilecektir. Bu- müddet zarfında açık kalan öğretmenlikleri 
kapatmak ve talim için askere giden öğretmenlerin boş bıraktıkları "yerleri doldurmak üzere orta 
öğretim müesseselerinde yardımcı öğrtemen istihdamına müteallik 2624 sayılı kanunun tatbik 
müddetinin üç yıl daha uzatılmasına şiddetle ihtiyaç duyulmaktadır. Vekilljk, yardımcı öğret
menlerin seçiminde azamî itina ve titizlikle durmakta, bu suretle kadrolar asil öğretmenlerle 
dolduruluncıya kadar yardımcı öğretmen istihdamından en iyi bir tarzda istifadeye çalışmak
tadır. Kanun lâyihası arzolunan sebebler ve zaruretler dolayısile hazırlanmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni ' 2 - / -1941 
Esas No. i/535 
Mazbata No. 44 

Yüksek Eeisliğe 

Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim nunlara ek olarak Maarif vekilliğince hazırlanıb 
çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı ka- Başvekâletin 25 - XII - 1940 tarih ve 6/5679 sa-
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yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize havale Duyurulmakla 
Maarif vekili Hasan Âli Yücel ve Maliye vekâ
leti namına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü 
hazır bulundukları halde okundu ve konuşuldu : 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında tafsil 
edildiği veçhile her yıl orta tahsil talebesinin mü
him bir mikdarda artması, orta tahsil okullarına 
ilâveler yapılmasını ve bunların muallim kadro
larının da bu nisbette tevsi ve takviyesini mucib 
olmaktadır. 

Filvaki Hükümetçe bu artısın istilzam eyledi
ği asıl muallim mikdarmı temin etmek üzere 
tertibat alınmış ise de bunun neticeleri ancak 
bir kaç sene sonra alınabileceğinden 2624 sayılı 
kanun ile istihdamları tecviz edilen yardımcı mu
allimlere daha bir müddet ihtiyaç bulunduğu şi
fahen alman izahlardan anlaşılmış olmakla lâyi
ha encümenimizce esas itibarile kabul edilmiştir. 
Ancak lâyihanın birinci maddesi maksadı da
ha vazıh ifade edecek şekilde yeniden yazıl

mış ve kanunun başlığı da buna uydurulmuştur. 
Diğer maddeleri aynen kabul edilen lâyiha 

havalesi veçhile Maarif encümenine tevdi edil
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
1. Eker 

Kâtib 
istanbul, 

F. öymen 
Elâzığ 

M. F. Altay 
İsparta 

Kemal Turan 
Kayseri 
S. Serim 
Seyhan 
8. Çam 

Yozgad 
8. Içöz 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabçı 

Bursa Bursa 
A. Nevzad Ayaş Dr. Sadi Konuk 

Giresun İsparta 
M. Akkaya Mükererm Karaağaç 

İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 
Suad H. Ürgüblü 

Trabzon 
Sırrı Day 

Kayseri 
F. Baysal 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Esas No. 1/535 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

4-1-1941 

Ofrta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim 
çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı ka
nunlara ek olarak Maarif vekilliğince hazırlanıb 
Başvekâletin 29 - XII - 1940 tarih ve 6/5679 sa
yılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Bütçe encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize havale edilmekle tedkik ve müzakere 
olundu. 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında tafsil 
edildiği veçhile her yıl artan orta tahsil talebesi
nin muallim ihtiyacı bu kanunun üç yıl daha tem
didini zarurî kılmakla encümenimizce de kabul 

edilmiş ve üç maddeden ibaret olan mezkûr kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maarif E. Reisi 
Manisa 

B. Nafiz Edgüer 
Ankara 

B. Baykan 
Hakkâri 

/. Ulvi Aykurd 

Bu. M. M. 
istanbul 

Kâmi Akyüz 
Antalya 
T. örs 

içel 
E. tnankur 

Kâtib 
izmir 

Çanakkale 
E. Nuri Güntekin 

izmir 
N. İlker 

( S. Sayısı : 75 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim 
çalıştırılması hakkındaki 2624 ve 3299 sayılı 

kanunlara ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orta öğretim okullarında yar
dımcı öğretmen çalıştırılması hakkındaki 2624 
sayılı kanunun birinci maddesile tayin olunub 
3299 sayılı kanunla üç yıl uzatılan müddet üç 
yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun 26 - XII -1940 tari
hinde tatbik edilmeğe başlanır. 

MADDE 3 -- Bu kanun hükmünü Maliye ve 
Maarif vekilleri yerine getirir. 

B§. V. 
Dr. B. Saydam 

Da. V. 
Fayik öztrak 

Mf. V. 
Yücel-

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 

17-XII-1940 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

A. F. Cebesoy 
G. î. V. 

R. Karadeniz 

M. M. V. 
S. Arıkan 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Orta tahsil mekteblerinde yardımcı muallim ça
lıştırılması hakkındaki kanunun meriyet müd

detinin uzatılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orta tahsil mekteblerinde yar
dımcı muallim çalıştırılması hakkındaki 
20 - XII -1934 tarih ve 2624 sayılı kanunun ev
velce 3299 sayılı kanunla uzatılan meriyet müd
deti üç yıl daha uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 75 ) 





S. Sayısı: 76 
Türkiye cumhuriyet merkez bankası kanununun 51 nci 
ve muvakkat 8 nci maddelerinin tadili hakkında kanun lâyi

hası ve iktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/474) 

T.C. 
Başvekâlet 13 - VIII - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/3763 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci maddele
rinin tadili hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - VII - 1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucib sebebler 

1715 sayılı Cumhuriyet Merkez bankası kanununun muvakkat sekizinci maddesi mucibince, mülhak 
bütçeli idareler, vilâyet hususî idareleri, belediyeler, amme menfaatlerine hadim cemiyetlerle 
hisselerinin ekseriyeti Devlete aid şirketlerin nakid mevcudlarını Merkez bankasından maada millî 
bankalara da tevdi edebilmeleri hakkında verilmiş olan salâhiyet müddeti bitmiş bulunmaktadır. 

Ancak on sene evvel görülen zaruret üzerine bahşedilen bu müsaadenin, dünya buhranının şu 
müşkül anlarında kaldırılması, bu idare ve müesseseler mevcudunun mevdu bulunduğu bankaları, 
tasarruf ve tevdiat sahihlerine karşı müşkül vaziyette bırakabileceği cihetle muvakkat madde ile ka
bul edilen müddetin üç sene daha uzatılması muvafık görülmüş ve muvakkat sekizinci madde ona 
göre tadil edilmiştir. 

Şümullü manasile bilûmum Devlet müesseseleri vezneleri mevcudunu bir veznede temerküz ettir
mek maksadını istihdaf eden kanunun 51 nci maddesi hükmü de bu maksadı tavzih edecek şekilde 
değiştirilmiştir. 
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Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 

Esas No. 1/474 
Karar No. 50 

22 - VIII -1940 

Yüksek Reisliğe 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci 
maddelerinin tadili hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanıb İcra Vekilleri Heyetinin 26 -
VII -1940 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
sunulmasına karar verilen kanun lâyihası en
cümenimize havale edilmekle Maliye vekili ve 
Merkez bankası umumî müdürü hazır olduğu 
halde tedkik ve müzakere olundu. 

Yapılan tedkikata nazaran Merkez bankası 
kanununun 51 nei maddesi Hazine ile İnhisar
lar idaresinin tevdiatlarını Merkez bankasına 
yapacaklarını ve bunların haricinde bulunan di
ğer resmî müessesesatm on sene müddetle diğer 
millî bankalara da tevdiatta bulunabilecekleri
ne dair kanunun muvakkat 8 nei maddesinde 
istisnaen kabul edilen hüküm müddetinin hi
tam bulduğu anlaşılmış olub bu gün ise arze-
dilen bu istisnaî hükmün birden meriyet mev
kiinden kaldırılarak bu müessesatın 51 nci'mad
de şümulüne girmeleri millî bankaların bünye
leri üzerinde tesir yapacağından Hükümetçe 
normal vaziyetin avdetine kadar üç sene daha 
bu istisnaî hükmün devamı muvafık görülmüş 
ve lâyiha bu maksadla tanzim edilerek Yüksek 

Meclisin tasvibine arzedilmiştir. 
Ancak ana kanunun tanzimi sırasında 8 n-

ci muvakkat maddedeki istisnaî hüküm dahili
ne giren müessesesatm 51 nci maddede tasrihi 
icab ettiğinden tadil lâyihasında bu nokta na
zarı dikkate alınmış ve yeni tanzim edilen 51 
nci madde bu esasa göre yazılmıştır. 

Arzedilen mucib sebebleri encümenimiz de 
yerinde bulmuş ve lâyiha maddelerini aynen 
kabule karar vermiştir. 

Havalesi mucibince aid olduğu encümenlere 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Iktısad En. Rs. 

Giresun 
/ . Sabuncu 

Ankara 
A. Ulus 

Gazianteb 
Nuri Pazarbaşı 

İstanbul 
A. Dav er 

Konya 
/ / . Dikmen 

Sinob 

Bu. M. M. 
Giresun 

/ . Sabuncu 
Bursa 

Fazlı Güleç 
Gümüşane 

E. Servet Tor 
İzmir 

Benal Anman 
Kostamonu 

M, Celâl Bayar 

Kâtib 
Afyon K. 

Edirne 
T. Göksel 

îçel 
Dr. M. Berker 

Kars 
K. Arıklı 

Konya 
Kâzım Okay 

Zonguldak 
Y. Kemal Tengirşenk M . Bozma 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/474 
Karar No. 14 

Maliye encümeni mazbatası 

13 - XII - 1940 

Yüksek Reisliğe 

1715 numaralı Türkiye Cumhuriyet Merkez 
bankası kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci 
maddelerinin tadili hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanıb îcra Vekilleri Heyetinin kararı üze
rine Başvekilliğin 13 - VIII - 1940 tarihli ve 
6/3763 numaralı tezkeresile Büyük Millet Mec

lisine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim 
kılman kanun lâyihası Merkez Bankası Umum 
müdürü ve Maliye vekâleti mümessili hazır olduk
ları halde müzakere edildi. 

Lâyihanın hazırlanmasını icabeden sebeblere 
ve alâkalılarca verilen izahlara göre, zikredi-

( S. Sayısı : 76 ) 
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len kanunun 8 nci muvakkat maddesinde tadat 
olunan idare ve belediyelerle şirketlerin nakid 
mevcudlarını on sene müddetle Merkez banka
sından başka Millî bankalara da yatırabilmeleri 
hakkındaki salâhiyet nihayete ermiş ise de devam 
etmekte olan harb halinden dolayı memleketimi
zin de maruz bulunduğu şu sıkıntılı günlerde bu 
salâhiyet geri alındığı takdirde bahse mevzu mü
esseseler paralarının mevdu bulunduğu millî ban
kaların müşterilerile olan muamelelerinde bir ta
kım güçlüklerle karşılaşacakları muhtemel görü
lerek mezkûr salâhiyetin üç sene daha uzatılma
sında fayda mülâhaza edilmiş ve 8 nci muvakkat 
madde buna göre tadil edilirken Devlet müesse
seleri nakid mevcudunun bir veznede birleştiril
mesi maksadını istihdaf ve salifülbeyan idare 

1715 sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kası kanununun 51 nci ve muvakkat 8 nci madde
lerinin tadili hakkında Maliye vekilliğince ha-
zırlanıb Başvekâletin 13 - VIII - 1940 tarih ve 
6/3763 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası îktısad ve Maliye encümenleri 
mazbatalarile birlikte encümenimize tevdi buyu-
rulmakla Gümrük ve inhisarlar vekili Ejaif Kara
deniz, Ticaret vekili Mümtaz ökmen ve Maliye 
vekâleti namına Nakid işleri umum müdürü ile 
Cumhuriyet Merkez bankası umum müdürü ha
zır oldukları halde okundu ve konuşuldu: 

Cümhuryet Merkez bankası kanununun 51 nci 
maddesi Hazineye ve înhisar idarelerine aid na-
kidlerin Cumhuriyet Merkez bankasına tevdi olu
nacağını âmir bulunmakta ve 8 nci muvakkat 
maddesi de on sene müddetle, mülhak bütçe ile 
idare olunan Devlet müesseseleri, hususî idareler, 
belediyeler, amme menfaatine hadim cemiyetler 
ve ekseriyet hissesi Hükümete aid şirketlerin 
Merkez bankasından maada ayni kanunun 28 nci 
maddesinde yazılı millî bankalara tevdiat yap
malarına salâhiyet vermektedir. 

ve belediyelerle şirketlerden bahseden 51 nci 
maddenin de bu gayeyi tavzih edecek şekilde ye
niden kaleme alınmış olduğu anlaşılmıştır. 

Bu husustaki müzakereler neticesinde kanun 
maddelerini aynen kabulde ittifak eden Encüme
nimiz lâyihanın, havalesi mucibince, Bütçe encü
menine tevdiini Yüksek Reislikten rica eder. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
İstanbul Malatya Kastamonu 

A. Bayındır R. Baydar H. Dicle 
Balıkesir Gazianteb îzmir 

H. Çarıklı A. Aksu K. Bursun 
Kırklareli Kırşehir Kırşehir 

H. Kuleli 1. Özkan M. Seyfeli 
Tokad 

C. Kovalı 

Bu iki madde tedkik edilince 8 nci muvakkat 
maddede zikir ve tasrih edilen teşekkül ve mües
seselerden 51 nci maddede bahsedilmemesi bir 
noksan gibi telâkki edilebilirse de verilen izahat
tan anlaşıldığına göre Merkez bankası kanununun 
ihzarı sırasında adı geçen müesseseler için de bu 
mecburiyetin tahmili düşünüldüğü halde böyle 
bir hükmün millî iktisadiyatımız üzerinde husu
le getireceği tesirler derpiş edilerek bu hükmün 
vazmdan sarfınazar edilmek suretile bir intikal 
devresi tesisi kabul edilmiş ve bu müesseselerin 
Merkez bankasile beraber millî bankalara on se
ne müddetle tevdiat yapmalarına müsaade olun
muştur. 

Halen bu müddetin hitamı sebebile merkez 
bankası mevzuunda noksan olarak görülen bu ci
hetin 51 nci maddeye ilâvesi suretile itmamı is
tenilmekte ve fakat, millî bankalardaki mevdu
atın yeni bir tasfiye müddetine tâbi tutulması 
halin icablarma uygun görüldüğünden muvak
kat madde hükmünün daha üç sene yaşatılması 
teklif edilmektedir. 

Encümenimizde yapılan müzakere neticesin-

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 4-1 -1941 
Mazbata No. 50 
Esas No. 1/474 

Yüksek eisliğe 

( S. Sayısı: 76 ) 
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de : dünya ahvalinin bu günkü şekline ve mem
leket iktisadiyatına normal sayılması mümkün 
olmayan hali hazır şartlarına nazaran konması is
tenen bu mecburiyetin inikaslarını bihakkın ted-
kik ve istintaç etmek mümkün görülmediği gibi 
bazı Devlet teşekküllerinin bilhassa tekaüd san
dıkları gibi yüksek nüma ile beslenmek suretile 
ancak kanunî vecibelerini ifa eden müessesele
rin bünyelerinde nasıl bir tesir husule getireceği
ni kestirmek te müşkül olub esasen yine üç se
nelik bir hiyar hakkı tanımak suretile vazedilen 
bu hüküm hemen bir tatbik mahalli de bulama
yacağından mecburiyet hükmünün derhal vazı 
yerine esas kanunun muvakkat 8 nci maddesin
deki müddetin daha üç sene uzatılması ve üç se
ne sonunda memleketin iktisadî bünyesinin ala
cağı şekle nazaran esas mevzuun imal edilmesi 
encümenimizce maslahata daha uygun görülmüş 
ve lâyihanın, esas kanunun muvakkat 8 nci mad
desindeki müddetin uç sene uzatılmasını 
temin edecek şekilde tanzimine karar verilmiştir. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası Umumî 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Re
isliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 
Kâtib 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
A. N. Ayaş 
Gümüşane 

D. Sakarya 
İsparta 

R. Ünlü 
Kayseri 

S. II. Ürgübl 
Malatya 

M. Öker 
Trabzon 
Sim Vay 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
Kemal Turan 

Kayseri 
F. Baysal 

Konya 
R. Türel 

Ordu 
H. Yalman 

Tunceli 
M. Yenel 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
S. Serim 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 
S. Çam 
Yozgad 

A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1715 sayılı kanunun 51 nci muvakkat VIII nci 
maddelerinin tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1715 sayılı kanunun 51 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

51 nci madde — Umumî bütçeye dahil veya 
mülhak bütçeli daireler, hususî kanunlarla 
teşkil olunan hükmî şahsiyeti haiz sermayesi 
Devlete aid müesseselerle hisselerinin ekseriyeti 
Devlete aid şirketler (Bankalar hariç) , Vilâyet 
hususî idareleri, Belediyeler, âmme menfaatleri
ne hadim cemiyetler ve işbu madde de sayılan
lar tarafından kurulan teşekküller, nakid mev-
cudlarcnı Cumhuriyet Merkez bankası şubeleri
ne ve şube bulunmayan yerlerde muhabirleri
ne tevdi ederler. Merkez bankası, umumî büt
çeye dahil veya mülhak bütçeli dairelerle hu
susî kanunlarla teşkil olunan hükmî şahsiyeti 
haiz sermayesi Devlete aid müesseseler ve bu 
daire ve müesseseler tarafından kurulan teşek
küllerin (Tekaüd, tasarruf ve kefalet sandık
ları hariç) mevduatna faiz vermez. Bunlarm 

( S. Sayısı : 76 ) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİSİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanunu
nun muvakkat sekizinci maddesindeki müdde

tin uzatılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 11 - VI -1930 tarih ve 1715 sa
yılı Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanu
nunun muvakkat sekizinci maddesindeki müd
det üç sene daha uzatılmıştır. 
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dışında kalan tevdiata vereceği faizler yüzde I 
ikiyi geçemez. 

Banka döviz tevdiatı kabulüne ve karşılık
lı karşılıksız avans almağa mezundur. Bu kabil 
muameleler için icabında vereceği faizin mik-
darı, yukarıdaki tahdidlere tâbi değildr. 

MADDE 2 — Aynı kanunun muvakkat VIII 
nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Muvakkat VIII nci madde — Bu ka
nunla tadil edilen 51 nci madde - de Hazine ile 
İnhisarlar idaresi dışmda sayılanların nakid 
mevcudları, işbu kanunun neşri tarihinden iti
baren 3 sene içinde kanunun 28 nci maddesinde 
tarif olunan Millî bankalara da yatırılabilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına İcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar S. Ankan 

Da. V. Ha. V. Mal. V. 
Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağral% 

Mİ V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. Ti. V. 
A. Çetinkaya N. Topcoğlu 

• w — M ^ « t » — M • "Jmnx 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

( 8. Sayısı : U ) 





S. Sayısı: 77 
Hazînenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış 
bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sayılı kanuna 

ek kanun lâyihası ve Bütçe ve Maliye encümenleri 
mazbataları (1/533) 

T.G. 
Başvekâlet 23 - XII - 1940 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5641 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkullerin satış: bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 
sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - X I I - 1940 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R, Saydam 

Esbabı mucibe 

Hazine uhdesinde bulunan gayrimenkullerin taksitle satışına 1341 bütçe kanununun 23 ncü mad
desi ile başlanmış ve istihsalâtm feyizli ve kıymetli bulunduğu senelerde bu gayrimenkuller yüksek fi-
atlarla satılmıştır. 

Cihan iktisadiyatında hadis olan buhran 1931 senesinden itibaren memleketimizde de tesirlerini 
göstermiş ve bu cümleden olarak gayrimenkul borçlularının ödeme kabiliyetleri tenakus etmeğe baş
lamıştır. 

iktisadî buhranın geçirdiği safhalar takib edilerek gayrimenkul borçlularının borç yekûnunu azalt
mak ve tediye imkânlarını çoğaltmak maksadile 1773, 2222 ve 3031 numaralı kanunlar meriyet mev
kiine konmuştur. 

En son 3524 numaralı kanunla bütün gayrimenkullere şamil olmak üzere borç bakiyeleri 1938 ma
lî yılından itibaren 15 taksite çıkarılmış, müterakim, faizler affedilmiş ve bundan başka bazı şartlar da
iresinde gayrimenkullerin Hazineye iadesi kabul edilmiştir. 

Bununla beraber, bu kere Avrupadaki harb vaziyetinin akis ve tesirlerile memleketimizdeki mah
sul fiatlarmm yeniden düşmesi ve bilâhare fiatı yükselen bir kısım mahsulden de müstahsilin daha 
evvel elinden çıkarak istifade edememesi ve ahiren zelzele ve seylâb gibi tabiî afetlerin de buna inzi
mam etmesi, borçluların tediye kabiliyetine müessir olmuş ve bu itibarla, borçları muaeceliyet kes-
beden müstahsillere tediye hususunda yeni bazı kolaylıklar gösterilmesi lüzumu hâsıl olmuştur. 

Bu sebeble, yalnız ziraat arazisi ile toprak mahsulleri imal ve tasfiye eden ve faaliyeti toprak mah-
sullerile alâkalı bulunan imalâthane ve tasirhanelerle mesken bedellerine mahsus ve münhasır olmak 
üzere, 3524 numaralı kanunla 1938 malî yılından itibaren kabul edilen 15 senelik müddetin 20 seneye 
iblâğı muvafık görülmüş ve ilişik kanun projesinin birinci maddesi bu mülâhazaya, müsteniden hazır
lanmıştır. 

Bundan başka 3524 numaralı kanunun meriyetinden evvel muaeeliyet kesbeden borçlarından 
dolayı Hazinece teferru edilen gayrimenkul sahihlerinin bu kanunun tahsile müteallik kolaylık
larından istifade edememiş olmaları nazara alınarak, yukarda bahsi geçen zümrelere münhasır 



olmak üzere Hazinece teferru edilmiş olub ta henüz •satılmamış veya bir cihete tahsis kılınma
mış gayrimenkullerin de, tefevvüz dolayısile Hazinece ihtiyar olunan masrafları defaten vermek 
şartile, evvelki sahihlerine iadei ferağının madelete uygun olacağı düşünülerek, bu hususun te
mini maksadile projenin ikinci maddesi tanzim kılınmıştır. , 

Taksitle gayrimenkul satın almış şahıslardan bazıları, ihaleyi müteakib ve fakat henüz tescil 
muamelesi yapılmadan, noter senedi ile ve yahud satış evrakına şerh vermek suretile akdi başka 
şahıslara devretmiş bulunmaktadır. Projenin 2 nci maddesinde tefevvüz edilmiş gayrimenkullerin 
taleb vukuunda müşteriye iadesi kabul edilmiş ve bunun için müşteriye üç ay zarfında müracaat 
mükellefiyeti tahmil edilmiş olduğu cihetle, idareye karşı bu maddenin tatbikmda birinci ve ikinci 
müşterilerden hangisinin muhatab olacağı hususunun tayini icabetmiş ve bu sebeble 3 ncü madde 
tanzim kılınmıştır. 

Borç taksitlerinin miadında ödenmemesi, borçlunun temerrüdü ile değil haricî esbabı mücbire 
dolayısile vuku bulmuş olduğu esas itibarile kabul edilmiş olduğuna göre, umumî hükümler daire
sinde faize tâbi bulunan müterakim borçlar için faiz aranmaması, borçlulara yapılan atıfetin za
rurî bir neticesi olarak mütalea olunmuş ve bu cihet projenin 4 ncü maddesile temin kılınmıştır. 

Projenin 5 nci maddesi, 1940 taksitinin, kanunun meriyetinden itibaren iki ay zarfında tahsi
line dairdir. 1940 taksitinin tahsili için iki aylık bir mühlet verilmek suretile borçlulara tediye 
hususunda kolaylık temini istihdaf olunmuştur, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 3-1-1941 
Mazbata No. 49 
Esas No. 1/533 

Yüksek Reisliğe 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayri menkul
lerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 
3524 sayılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğin
ce hazırlanıb Başvekâletin 23 - XII -1940 tarih 
ve 6/5641 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası Encümenimize havale bu-
yurulmakla Maliye müsteşarı ve Millî emlâk mü
dürü hazır oldukları halde okundu ve konuşuldu. 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayri men
kuller hakkında 3524 sayılı kanunla 1938 malî 
yılından itibaren 15 senelik bir taksit müddeti 
kabul edilmiş ise de Avrupa harbinin memleketi
mizde husule getirdiği iktisadî zorluklar ve bazı 
mmtakalarda zelzele, seylâb gibi âfetler sebebile 
1938 ve 1939 taksitleri tediye edilemediğinden 
mezkûr kanun veçhile borcun muacceliyet kes-
bettiği ve bu ahval nazara alınarak mesken, zi-
raate mahsus arazi ve ziraatle ilgili imalâthane 
ve fabrika binalarının satış bedelleri hakkında 
bazı tediye kolaylıklarının yapılması derpiş edil
diği ve ezcümle bu müddetin 20 seneye çıkarıl

ması ,taksitlerin tediye edilmemesi yüzünden 
muacceliyet kesbeden borca mukabil Hazinece 
tefevvüz edilerek henüz satılmamış bulunanların 
bazı şartlarla borçluya iadesi ve satılıbda he
nüz tescili yapılmayanlardan üçüncü bir şahsa 
devredilmiş bulunanlar hakkında da ayni hüküm
lerin tatbiki gibi hükümler vazedilmek suretile 
hazırlanan bu lâyihayı esas itibarile Encümeni
miz kabul etmekle beraber aşağıda arzedilen bazı 
tadiller de vücude getirmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi taksit müddetini 
uzatmakla beraber ilk taksitin 1938 den başlaya
cağı hükmünü vazetmekle henüz taksitlerini öde
yemeyen borçluların defaten üç taksit tediyesi 
ile mükellef tutulmaları gibi kanunun esas vazı 
ile tevafuk etmiyen müşkül ve belki ifası gay
ri kabil bir vaziyet ile karşılaşmalarını intaç ede
ceğinden bu suretle müddetin uzatılmış olmasın
dan bir faide çıkmıyacağı gibi bu hal borçlula
rın tediye kabiliyetlerini arttırmıyacağından ilk 
taksitin 1938 den değil 1940 tarihinden başla-

( S. Sayısı : 77 ) 
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mak suretile son taksitin yine 1958 yılında bit
mesi ve bu suretle 18 sene taksit esası kabul 
edilmesi encümenimizce muvafık görülmüştür. 
Bunun neticesi olarak 20 seneye nisbetle tak
sit mikdarları çoğalacaksa da borçluların top
tan bir para vermek külfeti kalkmış olacağın
dan bir tediye imkânı hâsıl olacağı aşikâr bu
lunmuştur. Lâyihanın birinci maddesi bu esa
sa göre tadil edilmiştir. 

Lâyihanın 2, 3 ve 4 ncü maddeleri Hükü
metin teklifi veçhile aynen kabul edilmiş ve 
1940 taksitlerinin hangi tarihte tediyesi lâzım-
geldiği hakkındaki beşinci madde hükmü mu
vakkat mahiyette olduğundan mezkûr madde 
muvakkat hale konulmuş ve son fıkrası esas 
kanun hükümleri icabından bulunmakla tekra
rına lüzum kalmadığından maddeden çıkarıl
mıştır. 

6 ve 7 nci maddeler 5 ve 6 ncı maddeler ola
rak aynen kabul edilmiş ve bu değişikliklerle 
tanzim edilen kanun lâyihası havalesi veçhile 

Maliye encümenine tevdi 
sek Reisliğe sunulmuştur. 

edilmek üzere Yük-

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtib 

îstanbul 
F. Öymen 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Gümüşane 
D. Sakarya 

İsparta 
Kemal Turayı 

Kayseri 
Ş H. Ürgüblü 

Malatya 
M. Öker 
Trabzon 

Sırrı Bay 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Ağrı 
İhsan Tav 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
Faik Baysal 

Konya 
R. Türel 

Ordu 
/ / . Yalman 

Tunceli 
M. Yenel 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bursa 
N. Ayaş 
Giresun 

M. Akkaya 
İsparta 
R. Ünlü 

Kayseri 
S. Serim 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 
S. Çam 
Yozgad 

A. Sungur 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encüm&ni 

Esas No. 1/533 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

4 - I - 1941 

Hazinenin taksitle sattığı gayrimenkullerin 
satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 3524 sa
yılı kanuna ek olarak Maliye vekilliğince hazır-
lanıb Başvekâletin 23 - I I I -1940 tarihli ve 
6/5641 numaralı tezkeresile Büyük Millet Meclisi
ne arzedilen kanun lâyihası Bütçe encümeni maz-
batasile birlikte ve Maliye vekili huzurile tedkik 
ve müzakere olundu. 

Lâyihanın hazırlanmasını mucib sebeblere ve 
Bütçe encümeni mazbatasında izah olunan hâdi
selere nazaran bahis mevzuu gayrimenkuller hak
kında 3524 numaralı kanunla kabul edilmiş on beş 
senelik müddetin mebdei bulunan 1938 yılmdan-
beri Avrupa harbinden dolayı maruz kalman ikti
sadî müşküller ve bazı mıntakalardaki zelzele, 
seylâb gibi afetler ilk taksitlerin tediyesini imkân
sız kılmış ve bu sebeble borç muaeceliyet kesbet-
miş olduğundan mesken, ziraate mahsus arazi ve 

ziraatle alâkalı imalâthane ve fabrika binalarının 
satış bedellerinin tesviye tarzı hakkında bazı öde
me kolaylıkları gösterilmesi düşünülmüş bu ko
laylıklar meyanmda da taksitlerin yirmi seneye 
çıkarılması, muaeceliyet kesbeden borca mukabil 
Hazinece tefevvüz edilmekle beraber henüz satıl
mamış bulunan emlâkin muayyen şartlarla borç
luya geri verilmesi ve satılıb da henüz tescili ya
pılamayanlardan üçüncü bir şahsa devredilmiş 
olanların da ikinci müşteriye satılması gibi hü
kümler konulduğu anlaşılmıştır. 

Kanun lâyihasının yukarıda zikredilen mucib 
sebeblerini esas itibarile muvafık gören Encüme
nimiz birinci maddede bahse konan yirmi sene
lik taksit müddetinin mebdeini 1938 senesinden 
1940 senesine irca hususunda Bütçe encümenin
ce serdolunan mütaleaları tamamile varid bula
rak ilk taksitin 1938 den değil 1940 dan başla-

( S. Sayısı : 77 ) 



ması hususunu zarurî bulmuş ve ancak esas tek
lif borcun senevi yirmi taksitle tesviyesine müte
dair bulunduğundan bu teklif dairesinde mua
mele icrasının madelet kaidesine daha uygun 
olduğuna kanaat getirerek maddeyi bu suretle 
tadil ve lâyihanın ikinci ve dördüncü maddeleri
ni Hükümetin teklifi veçhile kabul etmiş ve 
üçüncü maddede taksitle satılmış olub da henüz 
tescili yapılmadan müşterileri tarafından üçüncü 
şahıslara devredilmiş olan gayrimenkuller ferağı
nın bunlara yapılacağı hakkında konulmak iste
nilen hükme gelince; mevzuatımızda bu gibi me
sele ve vaziyetlerin halli için hükümler mevcud 
olduğundan bu mevzuda yeni bir hüküm tedvi
nine lüzum ve zaruret görmiyerek bu madde tay, 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3524 numaralı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bedeli taksitle ödenmek üze
re Hazinece 25-III-1931 tarihine kadar satı
lan: 

A) Meskenlerin; 
B) Ziraate mahsus arazinin; 
C) Toprak mahsullerini hazırlayan, imal ve 

tasfiye eden veya faaliyeti toprak mahsulleri 
ile alâkalı bulunan imalâthane, fabrika ve mü
masili gayrimenkullerin; 

Bakiye borçları 1938 malî yılından itibaren 
1958 malî yılına kadar 3524 numaralı kanun 
hükümleri dairesinde müsavi taksitlerle tahsil 
olunur. 

MADDE 2 — Birinci maddede tadad edilen 
zümrelere dahil gayrimenkullerden, borcun 
muacceliyet kesbetmesi sebebi ile Hazinece te-
fevvüz edilmiş olub da henüz satılmamış veya 
bir cihete tahsis kılınmamış bulunanlar, borç 
bakiyesi 1 nci madde hükümlerine tâbi olmak 
ve tefevvüz ve tamir ve saire dolayısile Hazi
nece yapılmış masraflarla birlikte 1940 taksi
ti dafaten tesviye edilmek şartile sahiblerine 
iade olunur. 

Bu madde hükmünden istifade edebilmek 
için alâkadarların, kanunun meriyeti tarihin-

( S. Sa 

diğer maddeleri de Bütçe encümeninin tadilleri 
veçhile kabul etmiş ve maddelerin sıra numara
larında zarurî değişiklikleri yapmıştır. 

Büyük bir borçlu kütlesinin sıkıntılarını tah
fif edecek olan bu kanun lâyihasının müstaceli
yet kararile müzakeresini teklif eden Encümeni
miz, mazbatasının Umumî Heyete bu taleble arzı
nı Yüksek Reislikten rica eder. 

Reis M. M. Kâtib 
istanbul Malatya Kastamonu 

A. Bayındır Nasuhi Bay dar H. Dicle 
İzmir Kırklareli Kırşehir 

K. Bursun Hamdı Kuleli M. Seyfeli 
Malatya Manisa Tokad 

M. Nedim Zabcı F. Kurdoğlu Cemal Kovalı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkul
lerin satı§ bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 

3524 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bedeli taksitle ödenmek üze
re Hazinece 25 - III - 1931 tarihine kadar sa
tılan : 

A) Meskenlerin, 
B) Ziraate mahsus arazinin, 
C) Toprak mahsullerini hazırlayan, imal ve 

tasfiye eden veya faaliyeti toprak mahsulleri 
ile alâkalı bulunan imalâthane, fabrika ve mü
masili gayrimenkullerin, 

Bakiye borçları 1940 malî yılından itibaren 
1958 malî yılma kadar 28 - VI - 1938 tarih ve 
3524 sayılı kanun hükümleri dairesinde müsavi 
taksitlerle tahsil olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi 
aynen. 
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MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Hazinenin taksitle sattığı bütün gayrimenkul-
lerin satış bedellerinin tahsil sureti hakkındaki 

3524 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bedeli taksitle ödenmek üzere 
Hazinece 25 - III - 1931 tarihine kadar satılan: 

A) Meskenlerin, 
B) Ziraate mahsus arazinin, 
C) Toprak mahsullerini hazırlıyan, imâl ve 

tasfiye eden veya faaliyeti toprak mahsulleri 
ile alâkalı bulunan imalâthane fabrika ve mü
masili gayrimenkullerin, 

Bakiye harçları 1940 malî yümdan itibaren 
1960 malî yılma kadar 28 - VI - 1938 tarih ve 
3524 sayılı kanun hükümleri dairesinde müsavi 
taksitlerle tahsil olunur. 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen. 

( S. Sayıyı : 77 ) 
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den itibaren üç ay zarfında mahallî maldaire-
lerine müracaat ederek borçlanma ve tef erruğ 
muamelesini ikmal ve intaç etmeleri şarttır. 

MADDE 3 — Taksitle satılmış olub da he
nüz tescili yapılmadan müşteri tarafından no
ter senedi ile veyahud satış evrakına şerh ve
rilmek suretile diğer bir şahsa devredilmiş ve 
borç maliyece ikinci müşteri namma tahak
kuk ettirilmiş bulunan gayrimenkullerin fera
ğı ikinci müşteriye yapılır. 

MADDE 4 — 1 ve 2 nci madde hükümle
rinden istifade edenlerden işbu kanunun meri
yet tarihine kadar geçmiş müddet için faiz 
aranmaz. 

MADDE 5 — Taksit müddetleri uzatılan 
gayrimenkullerin 1940 taksitleri bu kanunun 
meriyeti tarihinden itibaren iki ay içinde tah
sil olunur. Müteakib taksitlerin tahsil miadı, 
3524 numaralı kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 6 — İşbu kanun resmî gazete ile 
neşri tarihinden muteberdir. 

MADDE 7 — İşbu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye vekili memurdur. 

18 - XII - 1940 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. tk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy II. Çakır 

S. i. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V._, Ti. V. 
M. ökmen 
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K ÜS. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE —Taksit müddetleri 
uzatılan gayrimenkullerin 1940 taksitleri bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren iki ay için
de tahsil olunur. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 77 ) 
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MADDE 3 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

MUVAKKAT MADDE — Bütçe encümeni
nin muvakkat maddesi aynen. 

MADDE 4 — Bütçe encümeninin 5 nci mad
desi aynen. 

MADDE 5 — Bütçe encümeninin 6 ncı mad
desi aynen. 

»9<i 
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