
D E V R E : VI C İ L T : 18 I Ç T Î M A : 2 

T. B. M. M. 

ZABIT CERİDESİ 

Elli dördüncü inikat 

2 1 - V - 1941 Çarşamba 

Mündericat Sayıfa 

1 — Sabık zabıt hulâsası 106 
2 — Hayale edilen evrak 106 
3 — Müzakere edilen maddeler 106 
1 — Askerî muhakeme usulü k a n u n u n a ek 

kanun lâyihası ve Millî müda faa ve Adliye en
cümenleri mazba ta l a r ı (1/568) 106:107 

2 — Dahiliye memurlarr .dan bir kısmının 
tahdidi sinlerine dai r olan 21ı39 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin birinci f ıkras ının değişt ir i l
mesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye en
cümeni mazba tas ı (1/598) 107 

3 — Ordu subaylar heyet inin terf i ine a i t 
2162 sayılı k a n u n u n 3 ncü maddesinin (E) f ıkra
sının değişt ir i lmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî müda faa encümeni mazba tas ı (1/620) 107:108 

4 — İnh i sa r l a r umum müdür lüğü teşki lâ t 
kadro la r ına müteal l ik kanun lâyihası ve Bütçe 

Sayıfa 
ve Gümrük ve inh i sa r la r encümenleri mazba ta 
lar ı (1/264) 108:115 

5 — Haric iye vekâleti teşki lât ı hakkındaki 
3312 sayılı k a n u n a ek kanun lâyihası ve Bütçe 
ve Haric iye encümenleri mazba ta la r ı (1/556) 115:116 

6 — Diyarbakı r i s tasyonundan I r a k ve î r a n 
hudu t l a r ına k a d a r yapı lacak demiryol lar ının ik
mali için is t ikraz akt ine da i r kanun lâyihası ve 
ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazba ta l a r ı 
(1/578) 116:119 

7 — Şeker ve glikozdan a l m a n ist ihlâk ver
gisinin a r t t ı r ı lmas ı hakkında kanun lâyihası ve 
İk t i sa t , Maliye ve Bütçe encümenleri mazba ta 
lar ı (1/595) 119:120 

8 — T a s a r r u f bonoları ih rac ına da i r kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
ba ta la r ı (1/593) 120:121 



î : 54 21-5-1941 C : 1 
1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Konya mebusu Şevki Ergunun teşriî masuniyeti
nin kaldırılmasının Devre sonuna bırakılmasına dair 
mazbata ile, 

Vakıflar umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı 
katisi hakkındaki kanun lâyihası kabul edildi. 

Hariciye vekâleti teşkiâtı hakkındaki kanuna bir 
madde eklenmesine dair kanun lâyihasının birinci 

müzakeresi icra edildi. 
Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada nihayet 

verildi. 
Reisvekili Kâtip Kâtip 

Sivas Hatay Gazianteb 
Şemsettin Günaltay Hamdi Selçuk Bekir Kaleli 

HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 

1940 malî yılı bütçesinde münakale yapılmasına dair 
kanun lâyihası (1/633) (Bütçe encümenine) 

2 — Haliç vapurları işletme inhisarına dair kanun 
lâyihası (1/634) (Dahiliye, Bütçe, ve Nafia encü
menlerine) 

3 — Hapishane ve tevkifhanelerin idaresi hakkın
daki 1721 sayılı kanunun 2 nci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası (1/635) (Adliye encümenine) 

4 — Millî müdafaa mükellefiyeti ; kanununun 68 
nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun lâyihası 

(.1/636) (Dahiliye, Adliye ve Millî müdafaa enc-ü-
menlerine) 

5 — Toprak mahsulleri ofisi kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/637) (Ziraat, Adliye, Bütçe ve İktisat encümenle
rine) 

Mazbatalar 
6 — Türk ceza kanununun bazı maddelerinin de

ğiştirilmesi hakkında 1/78, Türk, Ceza kanununun 
494 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında 1 /241, 
ve Türk Ceza kanununun 18 nci ve 403 ncü maddele
rinin tadili hakkında 1/604 sayılı ,kanun lâyihaları 
ve Adliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

KÂTIPLER 

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

REÎS — Refet Canrtez 

Vedit Uzgören (Kütahya), Cavid Oral (Niğde) 

REİS — Celse açılmıştır. 

Bütçe lâyihası bu gün tevzi ediliyor. Senei 
maliye iptidasına da ancak on gün kadar bir 
zaman kalmıştır. Tensip buyurursanız pazar
tesi günü bütçe müzakeresine başlıyalım. (Mu
vafık sesleri). 

Sonra, pazartesi gününden itibaren bütçe 
müzakeresi bitinceye kadar her gün saat 14 

den itibaren toplantı yaparız ve ruznameye de 
bütçe lâyihası ve bütçe lâyihası ile alâkadar 
lâyihalardan başka bir şey almayız. Muvafık 
mı? (Muvafık sesleri). 

Maruzatımı tasvip buyuranlar lütfen el kal
dırsın. Tasvip etmeyenler... Tasvip edilmiştir. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1 — Askerî •muhakeme usulü kanununa ek. 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Adliye en
cümenleri mazbataları (î/568) | 1 | 

[1] Birinci müzakeresi 51 nci ini/sat 
dadır, 

utpl rn-

REİS — İkinci müzakeresidir. Maddelere ge
çiyoruz. 

1631 sayılı Askerî muhakeme usulü kanununun 

24 ve 275 nci maddelerini değiştiren kanun 

106 
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MADDE 1 — 1631 sayılı Askerî muhakeme 

usulü kanununun 24 ve 275 nci maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Adlî âmirin salâhiyetinin tevsii veya muayyen 
kıtalara hasrı ve davanın nakli 

Madde 24 — I - Halin icabına göre bir adlî 
âmirin adlî salâhiyetinin muayyen kıtalara hasrı 
veya tevsii veyahut diğer komutanlara ve ma
kamlara dahi adlî amirlik salâhiyetinin verilme
si hazarda Genel kurmay başkanlığından, seferde 
Başkomutanlıktan verilecek emirle caizdir. 

II - Tahkikatın mahallinde icrası ordunun 
emniyeti veya askerî disiplin muhafazası bakı
mından mahzurlu olursa tyüllî Müdafaa vekili
nin talebi üzerine Askerî temyiz mahkemesi 
davanın başka yerde bulunan ayni derecede 
bir Askerî mahkemeye nakline karar verebilir. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul deilmiştir. 

Diğer cezaların tehiri ve sebepleri 

Madde 275 — I - Akıl hastalığına duçar olan 
mahkûmlar hakkında hürriyeti tahdit eden ce
zanın tatbiki iyileştikten sonraya bırakılır. Di
ğer bir hastalık dahi hürriyeti tahdit eden bir 
cezanın infazı halinde mahkûmun hayatı için 
bir tehlike teşkil ediyorsa bu kabîl mahkûmlar 
hakkında dahi ayni suretle hareket olunur. 

II - Seferberlikte veya seferde Askerî mah
kemelerden verilen şahsî hürriyeti tahdit eden 
cezaların infazı vazifeli adlî âmirin talebi üze
rine en büyük adlî âmirin kararile seferberli
ğin sonuna kadar geriye bırakılabilir. Tehir 
müddeti zarfında müruru zaman işlemez. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Et
meyenler... Kabul deilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

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

2 —• Dahiliye memurlarından bir kısmının 
tahdidi sinlerine dair olan 2169 sayılı kanunun 
2 nci maddesinin birinci fıkrasının değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye encü
meni mazbatası (1/598) [1] 

[1] Birinci müzakeresi 51 nci inikat zapirnda-
dır. 

REİS — Bu lâyihanın da ikinci müzakere
sidir. 

Dahiliye memurlarından bir kısmının tahdidi 
sinlerine dair kanunun ikinci maddesinin de

ğiştirilmesi hakkında kanun 

MADDE 1 — 2169 numaralı kanunun ikinci 
maddesi a.şağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Nahiye müdürlerinin bütün dereceleri için 
yaş haddi 55, mülkiye müfettişleri ve kayma
kamlar ve emniyet müdürlerinin ilk dereceleri 
için 56, bir yukarı dereceleri için 58, bunlar
dan yukarı bütün dereceleri ile mülkiye baş mü
fettişleri için 60 dır. 

Bunlardan hizmetlerinin devamında fayda 
olduğu mafevklerinin vereceği ve Dahiliye ve
kâletinin kabul eyleyeceği sicil ile anlaşılanlar, 
İcra Vekilleri Heyetinin kararile daha beş sene
ye kadar istihdam edilebilirler. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Dahiliye 
vekili memurdur. 

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

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

3 —• Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 
2162 sayılı kanunun 3 ncü maddesinin (E) fıkra
sının değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası (1/620) 111 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Ordu subaylar heyetinin terfiine ait 863 sa
yılı Terfi kanununun bazı maddelerini tadil 
eden 2162 sayılı kanunun üçüncü maddesinin 

(E) fıkrasını değiştiren kanun 

MADDE 1 — Ordu subaylar heyetinin terfi
ine ait 863 sayılı kanunun bazı maddelerini ta
dil eden 2162 sayılı kanunun üçüncü maddesi
nin (E) fıkrası aşağıda gösterildiği veçhile de
ğiştirilmiştir. 

E) Tatbikat mekteplerinde tabip ve veteri
nerlerin muavinliğe ayrılanlardan ve veteriner 
bakteriyoloji ve seroloji müessesesinde asistan
lığa ayrılanlardan muvaffakiyetle imtihan verip 
mütehassıs diploması alacaklara bir sene kıdem 
zammı verilir. 

[1] Birinci müzakeresi 51 nci inikat zaptında-
dır. 
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REİS — Maddeyi reye arzediyorum Kabul 

buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu

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

bul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 
REÎS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler,.. 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
•i — İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât 

kadrolarına müteallik kanım lâyihası ve Bütçe 
ve Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbata
ları (1/264) [1] 

REtS — Lâyihanın ikinci müzakeresidir, 
maddelere geçiyoruz. x 

İnhisarlar umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeA 
leri hakkında kanun ' 

Birinci kısım f 
Merkez teşkilâtı ve vazifeleri 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü, 
mülhak bütçe ile idare edilen hükmî şahsiyeti 
haiz bir Devlet müessesesi olup Gümrük ve inhi
sarlar vekilliğine bağlıdır. 

REtS — Tadilname yoktur, maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — İnhisarlar umum müdürlüğü, 
tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, barut ve 
patlayıcı maddelerle av malzemesi, fişek ve 
revolver inhisarlarını, mevzu hükümler daire
sinde işletmek ve idare etmek ve bu inhisar 
maddelerile beraber kibrit, çakmak ve çakmak 
taşı ve oyun kâğıtları inhisarlarının kaçakçılık
larına ait takipleri yapmak ve kanunla verilen 
diğer vazifeleri görmekle mükelleftir. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Umum müdürlük teşkilâtı kad
rosu bu kanuna bağlı (1) sayılı cetvelde ve bu 
kadrolara dahil memurluklardan ihtisas mevkii 
olanlar (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir. 

REİS — Tadilname yoktur, maddeyi cetvel
lerle beraber reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Umum müdürlük merkez teş-

[1] Birinci müzakeresi 52 nci inikat zaptın-
dadır. 

kilâtı, Umum müdürün idaresinde iki Umum 
müdür muavini ile tütün, ispirto ve ispirtolu 
içkiler, tuz ve satış işleri müdürlükleri ve Hu
kuk müşavirliği ve Teftiş heyeti ile doğrudan 
doğruya Umum müdürlüğe bağlı aşağıda yazılı 
şube ve kalemlerden terekküp eder. 

1 - Muhasebe şubesi 
2 - İnşaat şubesi 
3 - Levazım şubesi 
4 - Zatişleri şuoesi 
5 - Nakliyat şübeâ 
6 - Kaçak takip şubesi 
7 - Evrak şubesi 
8 - Ujıvm mücürlük kalemi 
9 - Müdürler encümeni kalemi 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiş
tir. 

/ MADDE 5 — Umum müdür, inhisarlar ida-
I resinin âmiri ve hükmî şahsiyetinin mümessili 
j olup İnhisarlar idaresine müteallik kanun, ni

zamname ve taHmatnamelrin iyi tatbikini te
min ve murakabe etmek, idare işlerinin iyi yü
rümesi için icap eden tedbir ve kararları almak 
ve bunlarm tatbikma nezaret etmek ve inhisar 

^ varidatının artması ve müesseselerinin inkişafı 
için idarî, fennî malî ve iktisadî tedbirleri al
mak vazifelerile mükellef ve salâhiyetlerini ha^ 
jvidir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 6 — Umum müdür muavinleri, 
Umum müdürün yardımcıları olup Umum mü
dür tarafından verilecek muayyen vazifeleri 
görürler. Umum müdürün gaybubetinde tensip 
edeceği muavin kendisine vekâlet eder. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 7 — Tütün, ispirto ve ispirtolu iç
kiler, tuz ve satış işleri müdürleri salahiyet ve 
mesuliyetlerine tevdi edilen işleri mevzuat ve 
umum müdür tarafından verilecek direktifler 
dairesinde icra, tatbik, takip ve intaç ve kendi
lerine bağlı şube ve müesseselerin mesailerini 
tanzim, kontrol ve takip etmekle mükelleftir
ler. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiy enler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 8 — Tütün işleri müdürlüğüne bağ
lı şubelerle bunların görecekleri bafkca işler 
şunlardır : 

a) Tütün ziraat ve fen şubesi: 
Tütün ekimine ve tüccar tarafından alım 

satım ve ihracma ait muamelelerin mevzuat da-

— 108 — 
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iresinde yapılmasını temin ve murakabe etmek, 
tütün eksperlerine ait muameleleri yapmak, ida
re eksperlerinin yetiştirilmesi işlerini, tütünün 
ıslah işlerile meşgul Enstitü ve sair idare mües
seselerinin mesailerini tanzim ve kontrol etmek, 

b) Tütün alım şubesi : 
İdarenin muhtaç olduğu tütün ve tömbekile

rin usulü dairesinde satm alınmasını temin, tan
zim ve murakabe etmek ve hesaplarını tutmak, 
avans verme işlerini idare etmek, tütünün re
kolte ve piyasa vaziyetlerini takip ve idare, alım 
eksperlerinin mesailerini tanzim ve takip eyle
mek. 

c) Tütün bakmı ve işleme şubesi : 
İdarece satm alman tütünlerin işleme ve ba

kım işlerini tanzim, idare ve murakabe etmek, 
fabrikaların yaprak tütün ihtiyaçlarmı karşıla
mak, işleme ve bakım masraflarını tesbit ederek 
maliyet hesaplarını tutmak, işleme ve bakım 
eksperlerine ait işler ile meşgul olmak, 

d) Tütün fabrikalar şubesi : 
Tütün fabrika ve atelyelerinin tesis, tevsi ve 

ıslahına müteallik tetkikleri ve teknik işleri yap
mak, mamulât harman reçetelerini tanzim ve 
tatbikini kontrol etmek, işçi kadrolarmı ve ücret 
hadlerini tesbit, tütün fabrikalarının işletmesini 
kontrol ve tanzim, fabrikaların malzeme ihtiyaç
larını tesbit ile tedarikini temin, tütün mamulâ-
tı maliyetlerini ve mamulâtın nefasetlerini kon
trol etmek ve harmancılara ait işlerle meşgul ol
mak ve fabrikalara ait bütün hesapları tutmak. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka-
blu buyuranlar... Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — İspirto ve ispirtolu içkiler iş
leri müdürlüğüne bağlı şubelerle bunların göre
cekleri başlıca işler şunlardır : 

a) Müskirat muamelât ve stok şubesi : 
Müskirat fabrikalarının ihtiyacı olan iptidaî 

maddelerin mubayaasmı takip ve temin etmek 
ve hesaplarını tutmak, ispirto ve ispirtolu iç
kilere ait mevuzatm tatbikini murakabe ve hu
susî imalâthanelerde bu maddelerin imalâtmı 
takip ve kontrol etmek, 

b) Müskirat fen şubesi : 
Müskirata ait teknik meseleleri tetkik ve ida

reye bağlı müskirat laboratuarlarının işlerini 
tamrim ve murakabe etmek, şarap ve sair ispir

tolu içkilerin ıslahı için etütler ve araştırmalar 
yapmak, 

c) Müskirat fabrikalar şubesi : 
Müskirat fabrika ve imlâhanelerinin tesis, 

tevsi ve ıslahına mütealilk tetkikleri ve tek
nik işleri yapmak, işçi kadrolarını ve ücret had
lerini tesbit etmek, müskirat fabrika ve imlâ
hanelerinin işletmesini kontrol ve tanzim, fabri
kaların malzeme ihtiyaçlarmı tesbit ve tedari
kini temin etmek, müskirat mamulâtı maliyetle
rini ve mamulâtın nefasetlerini kontrol eylemek 
ve bu fabrikalara ait bütün hesapları tutmak. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum ; Ka
bul buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Tuz işleri müdürlüğüne bağlı 
şubelerle bunların görecekleri başlıca işler şun
lardır : 

a) Tuz işletme şubesi: 
Tuzlaların tesis, tevsi ve ıslahına müteallik 

tetkikleri ve teknik işleri yapmak, işçi kadrola
rını ve ücret hadlerini tayin etmek, tuzlaların 
isletmesini kontrol ve tanzim ve malzeme ihti
yaçlarını tesbit ile tedarikini temin ve tuz ma
liyetini tesbit eylemek, 

b) Tuz muamelât ve stok şubesi: 
Tuz stoklarının memleket dahilinde nakil ve 

tevziini ve tuza ait mevzuatın tatbikmı temin ve 
murakabe etmek, tuz satışlarını yapmak ve tuz 
hesaplarmı tutmak. 

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

MADDE 11 — Satış işleri müdürlüğüne bağ
lı şubelerle bunların görecekleri başlıca işler 
şunlardır: 

a) Satış stok şubesi: 
Mıntaka ve başmüdürlük mamulât ambarla

rının stok, sipariş ve tevzi işlerini tanzim ve 
idare ve bu ambarları kontrol ve mamulâtın 
avarya ve zuruf işlerini takip etmek, inhisar 
mamulâtının stok, sevk ve satış hesaplarını ve 
istatistiklerini tutmak, 

b) Satış ticaret şubesi: 
İnhisar mamulâtının sürümünü temin ede

cek propaganda, reklâm, neşriyat ve sergi işle
rini dahilde ve hariçte inhisar maddelerinin 
ve mamulâtmın satışı usul ve muamelelerini, 
haricî satışlara ait mukaveleleri tanzim ve ted
vir, satışa ait teşkilâtı idare ve hesaplarını ve 
istatistiklerini tetkik ve tahlil eylemek, senelik 
istihlâk tahminlerini yapmak, hariçten getiri
lecek inhisar maddelerinin miktarını tesbit et
mek, 

c) Barut şubesi: 
Barut ve patlayıcı maddelerle av malzemesi, 

fişek ve revolver inhisarına dahil maddelerin 
stoklarını, satışlarını ve hesaplarını tanzim ve 
idare etmek ve bunlar hakkındaki mevzuatın 
inhisarlar idaresini alâkadar eden hükümleri
nin tatbik ve icrasmı temin ve murakabe eyle
mek. 

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

MADDE 12 — Hukuk müşavirliğinin göre
ceği başlıca işler şunlardır: 

a) Umum müdürlük leh ve aleyhindeki bü
tün dava işlerini avukatlar vasıtasile her de
recede takip ve bunların icra muamelerini intaç 
eylemek ve kayıtlarını tutmak, 

b) Her nevi mahkemeler, icra daireleri ve 
noterler tarafından Umum müdürlüğe yapıla-
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cak tebligatı kabul etmek ve cevaplarını ha
zırlamak ve alâkalı mercilere tevdi etmek ve 
takip eylemek, 

c) Mülhakat idarelerinin muhakemat işleri
ni tanzim ve murakabe etmek, 

d) Umum müdürlükten tevdi olunacak ka
nun, nizamname, talimatname ve mukavele pro
jeleri ve umum müdürlükle tütün, ispirto ve 
ispirtolu içkiler, tuz ve satış işleri müdürlük
lerinden verilecek diğer işler üzerine hukukî 
mütalea dermeyan etmek. 

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

MADDE 13 — Teftiş heyeti Umum müdür 
namına ve Umum müdür tarafından tesbit edi
lecek program dairesinde, başlıcaları aşağıda ya
zılı teftiş ve murakabe vazifelerini görür: 

a) İnhisarlar idaresine ait para ve para hük
mündeki evrak ile her nevi ayniyatı ve bunlara 
müteallik evrak ve defterleri ve muamelâta 
ait evrakı tetkik ve teftiş ile vazife, muamele, 
kayit ve hesapların usul ve mevzuata ve idare
nin menfaatlerine uygun bir şekilde yapılmış 
olup olmadığını teftiş ve murakabe etmek ve 
muhtelif işletmelerin teknik bakımından cere
yan tarzlarını da kendi ihtisasları dahilinde tet
kik eylemek ve bunların neticelerile ıslahı için 
alınması faydalı görülen tedbirlere ait teklif 
ve mütaleaları umum müdürlüğe bildirmek, 

b) Teftiş neticesinde görülecek vazife suç
larından ve idare zararlarından dolayı fail ve 
müsebbipleri hakkında tahkikat icra etmek ve 
evrakını mercilerine vermek, haklarında tahki
kat yapılan memurlardan zimmet veya ihtilası 
veya muamelelerinde alâkalı memurun vazifesi 
başında kalmasını mahzurlu kılacak derece ve 
mahiyette suiistimalleri görülen veyahut mu
hafaza veya idaresi altında bulunan para ve para 
hükmündeki evrakı ve ayniyatı ve bunların def-
terlerile evrakını göstermiyen memurlara usulü 
dairesinde işten el çektirmek, 

c) Muameleleri teftiş edilen memurların va
sıfları hakkında gizli tezkiye varakaları tanzim 
etmek ve İnhisarlar idaresini alâkalandıran 
mevzular üzerinde umum müdürlükçe verilecek 
sair vazifeleri yapmak; 

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

MADDE 14 — Muhasebe şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

Bütçe irat ve masraflarile tahsisat, müteda-
vil sermaye hasılat ve masraf hesaplarını tut
mak, idarenin varidat ve işletme masraflarını, 
sigorta ve umumî masraf hesaplarını takip ve 
tesbit, aylık malî istatistikler tanzim eylemek, 
bilanço hesaplarını tutmak ve bilançoyu tanzim 
etmek, bütçe ve hesabı katı kanun lâyihalarını 
hazırlamak, bütün idare teşkilât ve müessesele
rinin irat ve masraflarını tetkik ve murakabe 

etmek ve kanunlarla verilen diğer vazifeleri 
yapmak. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — İnşaat şubesinin göreceği baş
lıca işler şunlardır: 

İdareye ait her türlü inşaat ve tamiratın 
plân, proje, keşif ve şartnamelerini usul ve mev
zuatı dairesinde hazırlamak idareye ait bina
ların yeniden inşa, tamir veya tadil işlerinin 
yapılmasını temin, tanzim ve kontrol etmek ve 
bunlara müteallik hesapları tutmak, idare bi
nalarının yangına ve her türlü afetlere karşı 
korunması işlerile meşgul olmak. 

REİS — Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Levazım şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

a) Şubelerince hazırlanan şartnamelere göre 
idarenin ve müesseselerinin levazım alım işle
rine bunların satışına, inşaat ve sair taahhüt
lere ait ve ihaleye müteallik bütün işleri yapmak, 

b) İdarenin ve müesseselerinin levazım stok
larını, zamanında temin etmek, iyi halde bulun
durmak, ihtiyaç ve talebe göre tevzi etmek, 

c) İdarenin ve müesseselerinin ayniyat he
saplarını tutmak. 

REİS — Kabul buyuranlar. . . Etmeyenler. . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Zat işleri şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır: 

İdare memurlarının sicil dosyalarını tutmak, 
memurların tayin, terfi, nakil, mezuniyet ve 
tecziye ve tekaütlüklerine müteallik muamele
leri Umum müdürün emir ve talimatı ve mev
zuat dairesinde yapmak, bilûmum harcırah işle
rini ifa ve kontrol ve seferberlik işlerini tanzim 
ve idare etmek. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar. . . Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Nakliyat şubesinin göreceği 
başlıca işler şunlardır : 

İdare mallarını idarenin vasrtalarile veya 
müteahhitler marifetile mürettep mahallere gön-
dertmek ve bunlara ait hesapları tutmak, ihale 
suretile yapılacak nakliyata ait şartnameleri ha
zırlamak ve bu işleri tanzim ve murakabe et
mek. 

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

MADDE 19 — Kaçak takibat şubesinin göre
ceği başlıca işler şunlardır: 

İnhisar maddeleri kaçakçılığının sebep ve a-
milleri üzerinde tetkikler yaparak men ve ta
kibine müteallik işlerin mevzuat dairesinde ce
reyanını, merkez ve taşra takip ve muhafaza 
teşkilâtının faaliyetlerini tanzim ve idare etmek 
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ve bu hususta istatistikler vücuda getirmek, ta
kip ve muhafaza teşkilâtına tevdi olunan para 
cezalarına ait tebliğ ve tahsil işlerinin ve kaçak 
ikramiyeleri tevzilerinin kanun ve usul dairesin
de yapılmasını takip ve murakabe eylemek. 

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

MADDE 20 — Evrak şubesinin göreceği baş
lıca işler şunlardır : 

Umum müdürlüğe gelen ve Umum müdür
lükten çıkan evrakı kaydetmek ve yerlerine da
ğıtmak, tamimler, kanunlar, nizamnameler ve ta
limatnameleri ve saireyi tabı ve tevzi, tercüme iş
lerini idare, evrek dosyalarını ve mahzenini tan
zim, muhafaza ve idare etmek. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum.. Kabul 
buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 21 — Umum müdürlük kaleminin 
göreceği başlıca işler şunlardır: 

Umum müdürlükçe resen yapılan muhabere
leri ve tebligatı icra ve Umum müdürlüğe vaki 
her nevi müracaatları ve Umum müdürlüğün ve
receği mahrem ve müteferrik işleri tetkik, takip 
ve intaç ve bunlara müteallik dosyaları tanzim 
eylemek. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar. .. Etmeyenler. .. Kabul edilmiştir. 

MADDE 22 — Müdürler encümeni: Umum 
müdürün reisliği altında Umum müdür muavin
leri, tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz ve sa
tış işleri müdürlerile hukuk müşaviri ve muha
sebe müdüründen terekküp etmek üzere teşkil 
edilir. 

Encümen, en az haftada bir gün ve icabında 
Umum müdürün davetile her zaman ve mutlak 
ekseriyetle toplanır ve kararlarını mevcudun 
ekseriyetile verir. Müsavat halinde reisin bu
lunduğu tarafın reyi tercih olunur. 

Encümen azaları reylerinden mesuldürler. 
umum müdür, mesuliyeti kendisine ait olmak 
üzere encümen kararile mukayyet olmayabilir. 

Bu encümenin göreceği başlıca işler şunlar
dır: 

a) Umum müdürlükten tevdi edilen bütçe ve 
bilançoyu ve bütçe münakale tekliflerini vekâ
lete arzedilmek üzere tetkik ile bunlar hakkında 
karar vermek. 

b) İnhisarlar umum müdürlüğüne ait kanun 
veya nizamname projelerini vekâlete arzedilmek 
üzere tetkik etmek, 

c) 5 000 liradan yukarı alım, satım ve taah-
hüdat hakkında karar vermek, 

d) inhisar maddelerile idarenin mamulâtınm 
dahilî satış tarifelerini Gümrük ve inhisarlar ve
kâletinin tasvibine arzedilmek üzere tetkik ve 
tasdik etmek, 

e) Umum müdürlük ile eşhas ve hususî ve 
resmî müesseseler arasında tahaddüs eden bütçe 

sarfiyatından mütevellit ihtilâf ve davalardan 
3 000 liraya kadar olanlarının sulhan halli ve bu 
davaların açılmasından sarfınazar veya takibin
den feragat edilmesi veya kayıtlarının terkini 
hakkında karar vermek (Terkolunacak menfaat 
veya tediye olunacak meblâğ 3 000 liradan fazla 
ise Muhasebei umumiye kanunu hükümleri dai
resinde muamele olunur). 

Mütedavil sermayeden mütevellit bu kabîl ih
tilâf ve davaların miktarı ne olursa olsun sul
han halli veya davanın açılmasından vaz seçil
mesi veya takibinden feragat olunması hakkın
da karar vermek, 

f) Harice ve Türkivede bulunan kor diploma
tiğe mensup zevata ve vabancı vakurlara satıla
cak inhisar maddeleri ve mamulâtı ile yaprak 
veya kıyılmış tütünlerin satış fiatlarını tetkik ve 
tesbit etmek (Bu nevi mamullerin zarfları üze
rinde hususî alâmetler bulunur), 

g) Taşra ve fabrikalar memur ve müstahdem 
kadrolarının tevzii ve bunların ihtiyaca göre 
tadili ve mevcut kadroyu asmamak üzere mem
leket dahilinde idare ve satış memurlumu ihdas 
veya ilgası veya teşkilâtın mahal ve irtibatları
nın değiştirilmesi ve vekâletin tasvibine arzedil
mek üzere fabrika, atelye, isleme evleri, imlâha-
ne, tuzla ve ecnebi memleketlerde şube veya 
acentalıklar ihdası veya bunların ilgası hakkın
da karar vermek, 

h) Umum müdürün havale edeceği her nevi 
hususat hakkında karar vermek, 

Bu encümen kalemi, encümenin kararlarını 
zapt ve tanzim ve bu kararları İnhisarlar tetkik 
ve murakabe heyetile müdürlüklere ve şubelere 
tevdi ve buna ait kayit ve dosyaları tertip ve 
muhafaza, eylemekle mükelleftir. 

REİS — Maddeyi reye arzedivorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 23 — Gümrük ve înhisp.rlar vekâle
tine bağlı bir tetkik ve murakabe heyeti teşkil 
edilmiştir. Bu heyete dahil memurlardan her 
birinin çalışma merkezleri icaba göre vekâletçe 
tesbit edilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar.. Etmeyenler,. Kabul edilmiştir. 

İkinci kısım 
Taşra teşkilâtı ve vazifeleri 

MADE 24 — İnhisarlar Umum müdürlüğü
nün taşra teşkilâtı başmüdürlük ve merkeze 
bağlı tütün ve müskirat fabrika ve atelyeleri, 
işleme ve bakım grup müdürlükleri ile tuzla 
müdürlüklerinden ve başmüdürlüklere bağlı 
müdürlük, mmtaka mamulât ambarları amirlik
leri, başmemurluk, memurluk, tütün işleme ve 
bakım evleri ve imlâhane amirliklerinden ve 
tuzla müdür ve memurluklarından terekküp 
eder. 
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REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 

buyuranlar.. Etmeyenler.. Kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — Başmüdürler kendilerine bağ
lı teşkilâtın âmiri ve umum müdürlümün mümes
sili olup mmtakaları muamelâtından umum mü
dürlüğe karsı mesuldürler. 

Başmüdürler înhisarlar idaresine müteallik 
bilûmum muamelâtı, usul vs mevzuat dairesinde 
ifa ve murakabe ederler. Ve başmüdürlük teş
kilâtında bulunan memurlar hakkmda icabında 
tahkikat yapmaca ve yaptırmaca ve lüzumu 
halinde suçlu memurları usulü dairesinde işten 
men etmeğe salahiyetlidirler. 

REÎS — Maddeyi reye arzedivorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Başmüdürlük teşkilâtına da
hil bulunan müdürlük, başmüdürlük, memurluk, 
Tuzla müdürlümü ve Tuzla memurluğu ve di^er 
memurlar mertebeleri srrasile başmüdürlüğe 
bağlıdır. 

Bu teşekküllerin basında bulunan müdür, 
basmemur veva memur, bulunduğu mahalde 
idarenin âmiri ve mümessili olup mafevk âmi
rine karşı mesuldük. 

Taşra teşkilâtında çalışan muhakemat âmir 
ve memurlarına da icabında umum müdürlükçe 
bulundukları yerlerde idareyi temsil salâhi
yeti verilebilir. 

REtS — Maddeyi reye arzedivorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Tütün ve müskirat fabrika ve 
atelve ve imlâhane ve grun müdürlükleri: birer 
müdürün idaresi altında olup doğrudan doğru
ya taallûk ettikleri tütün veva isnirto ve is
pirtolu içkiler isleri müdürlüklerine bağlıdırlar. 
Bu müesseselerin müdürleri emirleri altında 
bulunan fabrika ve müesseselerin mevzuat da
iresinde ve iktisadî i canlara göre idaresinden iş
letilmesinden ve inzibatından mesuldürler. 

REÎS — Maddeyi reye arzedivorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Merkeze bağlı Tuzla müdür
lükleri : 

Oamaltı, Çankırı, ve Yavşan Tuzla müdür
lükleri Tuz işleri müdürlüğüne bağlı olup bu 
müesseselerin müdürleri tuz istihsalâtmm en 
iyi ve en ehven şartlar dairesinde yapılmasını 
ve tuzlanın inzibat ve her türlü muamelâtını 
mevzuat dairesinde temin, tanzim ve idare ile 
mükelleftirler. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü kısım 

Müşterek hükümler 

MADDE 29 — İnhisarlar umum müdürü ile 

muavinleri müşterek kararname ile, beşinci ve 
daha yukarı derecedeki inhisar memurları ve 
alelûmum müfettişler ve muavinleri Umum mü
dürün inhası ve Gümrük ve inhisarlar vekili
nin tasdikile, daha aşağı derecedeki memurlar
la müteferrik ve muvakkat müstahdemler Umum 
müdür tarafından tayin olunur. 

Umum müdür, müteferrik ve muvakkat müs
tahdemlerden bir kısmının tayin ve tahvili salâ
hiyetini başmüdürlere, fabrika, atelye ve Tuz
la müdürlerine tevdi edebilir. Umum müdür
lük muhasebe müdürünün tayini 2996 sayılı ka
nunun 9 ncu maddesinin son fıkrası hükmü
ne tâbidir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30 •-- İnhisarlar umum müdürlüğü 
kadrosuna dahil memurların, memurluk vasıf 
ve şartları, sicil, tahvil, becayiş ve istifaları, 
yıllık, mazeret, askerlik ve sıhhî mezuniyetleri, 
tedavi, harcirah, aylık tediyesi, vekâlet aylığı, 
vekâlet emrine alınma, kadro sebebile açıkta 
kalma, isten el çektirme bakımlarından tâbi ola
cakları hükümlere Memurin ve Maaş kanunları
nın maaşlı memurlara tanıdığı hakları geçme
mek üzere nizamname ile tesbit edilir. 

Memurin kanununun dördüncü maddesinin 
muaddel (Z^ fıkrası hükmü, bu kanunun neşrin
den sonra alınacak veya bu tarihten sonra-yar 
bancılarla evlenecek memurlar hakkında tatbik 
olunur. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — 1609 sayılı kanun hükümleri 
mahfuz olmak üzer? înhisarlar idaresi mamur
ları memuriyet vazifelerinden mütevellit veya 
vazifelerinin ifası srrasmda hadis olan suçların
dan dolayı Memurin muhakemat kanununa tâ
bidir. 

Bunlardan müşterek kararname ile tayin olu
nanlar hakkında ^apdacak tahkikat Gümrük 
ve înhisarlar vekâletince vekâlet erkânından 
teşkil edilecek bir hevet tarafından yapılır. 
Lüzum veya meni muhakemeleri hakkındaki ka
rar Devlet Şûrası ikinci dairesince verilir, 

Bunların haricinde kalan memurlar hakkında 
usulen yapılacak tahkikat neticesine göre lüzum 
veya meni muhakeme kararı vermeğe salahi
yetli merciler aşağıda gösterilmiştir: 

a) Tütün, ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz, 
satış işleri müdürleri, hukuk müşaviri, teftiş 
heveti reisi, zatişleri müdürü, tetkik ve mura
kabe heyeti azası ve memurları hakkmda vekâlet 
memurin muhakematı encümeni, 

h) «A» fıkrası dışında kalan merkez memur
ları ile başmüdürler ve doğrudan doğruya umum 
müdürlüğe bağlı teşkilâtın müdürleri hakkmda 
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umum müdürlükçe teşkil edilecek Memurin Ko
misyonu, 

c) Taşranın diğer memurları hakkında, bu 
lundukları kaza veya vilâyet idare heyetleri, 

«A» ve «B» fıkralarında yazılı mercilerle 
vilâyet idare heyetlerince verilen kararların 
ikinci derecede tetkik mercii Devlet Şûrası ikin
ci dairesidir. Kaza idare heyetleri tarafından ve
rilen kararlar vilâyet idare heyetlerince tetkik 
edilir. 

«B» fıkrasında yazılı memurin komisyonu, 
umum müdür muavinlerinden birinin reisliği al
tında umum müdür tarafından seçilecek tütün, 
ispirto ve ispirtolu içkiler, tuz veya satış işleri 
müdürlerinden biri ile zatişleri müdüründen teş
kil edilir. Komisyonun raportörlüğü zatişleri 
müdürlüğü tarafından yapılır. 

REİS — Bu maddeye bir fıkra eklenmesi is
tenmektedir. Buna dair verilen takriri okutuyo
rum. 

Bu komisyon; tayinleri Umum müdürün sa
lâhiyetine dahil bulunan memurların intihap, 
terfi, takdir, taltif, tahvil ve becayişleri ve bun
lara benzer zat muameleleri hakkında da istişa-
rî mahiyette karar verir. 

Yüksek Reisliğe 
Lâyihanın 31 nci maddesinin sonuna yuka

rıdaki fıkranın ilâvesini rica ederim. 
Gümrük ve inhisarlar En. M. M. 

Erzurum 
Münir Hüsrev Göle 

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

Bu fıkrayı eklemek sureti ile maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Memurlar hakkında Memu
rin kanununda yazılı inzibatî cezalar mezkûr 
kanundaki e.saslar dairesinde İnhisarlar umum 
müdürlüğü memurları hakkında da tatbik edilir. 

Bu cezaları tatbika salahiyetli merciler aşa
ğıda gösterilmiştir : 

a) Kararname ile tayin edilen memurlar 
hakkında Devlet şûrası ikinci dairesi, 

b) 31 nci maddenin «A» fıkrasında yazılı 
olanlar hakkında vekâlet İnzibat komisyonu, 

c) 31 nci maddenin «B» fıkrasında yazılı 
memurlarla aşağıdaki fıkrada yazılı mahallî 
İnzibat komisyonuna dahil memurlar hakkında 
Umum müdürlük İnzibat komisyonu, 

d) Bunlar haricinde kalan taşra memurları 
hakkında Başmüdürlüklerde ve doğrudan doğ
ruya Umum müdürlüğe bağlı teşekküllerde bu 
teşkilâta dahil memurlar arasından Umum mü
dürlükçe seçilecek üçer kişilik İnzibat komis
yonları. 

İhtar cezası âmirler tarafından resen de ve
rilebilir. 

Umum müdürlük İnzibat komisyonu Umum 
müdür muavinlerinden birinin reisliği altında 
Umum müdür tarafından seçilecek, tütün, ispir
to ve ispirtolu içkiler, tuz ve satış işleri müdür
lerinden ikisi ile Hukuk müşaviri ve Zatişleri 
müdüründen teşkil edilir. 

Memuriyetten çıkarma ve sınıf indirme ceza
ları itiraz edilmese, dahi bir üst derece merciin 
tetkikine tâbidir. 

REİS — Reyinize arzediyorum. Kabul buyu
ranlar. .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Merkezde Umum müdür mu
avinlerinden birinin reisliğinde muhasebe mü
dürü veya tevkil edeceği bir memurla levazım 
müdürü ve bir alım şefinden ve işin taallûk et
tiği şubenin müdürü ile bir mütehassıs veya fen 
memurundan mürekkep bir mubayaa komisyonu 
teşkil edilir. 

Bu komisyonun vazifeleri: 
Yaprak tütün, tömbeki ve müskirata ait 

üzüm, incir, anason ve arpa gibi iptidaî madde
ler hariç olmak üzere yapılan alım, satım, in
şaat, nakliyat ve kira işleri hakkında eksiltme, 
arttırma veya pazarlık yaparak ilk ihale kararı 
vermektir . 

Bu işlere ait hazırlıklar alâkalı şubece ve 
kanunî merasimi levazım şubesince yapılır. 

Mülhakatın müteferrik alım, satım, inşa, 
nakil ve kira işlerini merkezden verilecek salâ
hiyet dairesinde görmek üzere Başmüdürlük, 
fabrika, atelye, yaprak tütün grupu ve mer
keze bağlı tuzla müdürlüklerinde en büyük 
âmir veya tevkil edeceği kimse ile muhasebeci 
ve alâkadar şube âmir veya memurundan ve 
şube teşkilâtı bulunmayan yerlerde memurlar 
arasından seçilecek bir memurdan ve lüzumuna 
göre bir mütehassıs veya fen memurundan mü
teşekkil birer mubayaa komisyonu bulunur. 

Mubayaa komisyonları, bütçeye taallûk eden 
ihale işlerinde arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunu ve mütedavil sermayeye müteallik işlerde 
mevzu usuller dairesinde muamele yaparlar. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar. .. Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Umum müdürlükçe memurlar 
arasından seçilecek beş kişiden teşekkül etmek 
üzere merkezde bir muayene komisyonu kuru
lur . 

Bu komisyona bunlar arasından kimin riya
set edeceği Umum müdürlükçe tayin edilir. 

Azalar işlerin mahiyetlerine göre değiştirile
bilir. 

Bu komisyonun vazifesi; Merkez mubayaa 
komisyonunca satın alman bütün eşya ve mad
delerin taahhüt, mukavele, şartname ve numu
nesine uygun olup olmadığını, muayene ve ica
bında tecrübe ile tesbit etmektir. 

Taşrada yapılacak mubayaat muayenelerinin 
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kimler tarafından yapılcağı Umum müdürlük
çe tesbit olunur. 

Mubayaa komisyonu reisi ve azalan hiç bir 
sebeple muayene komisyonuna reis veya aza se
çilemezler. 

REİS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar. .. Etmeyenler. .. Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım 
Müteferrik hükümler 

MADDE 35 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
yapacağı inşaat ve tesisata muktazi arazi, arsa 
ve binaları icabında menafii umumiye için istim
lâk kararnamesi ve zeyilleri hükümlerine göre 
istimlâk edebilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursun... Etme
yenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — İnhisarlara ait fabrika ve 
atölyelerde müdür, işletme âmiri ve makinist
lerin ve şehir ve kasabalar haricindeki iş yerle
rinde daimî vazife gören memur ve müstahdem
lerden icap edenlerin kendileri ve ailelerile bir
likte oturmaları için idarece ikametgâh yaptırı
labilir. 

Bunlardan, Umum müdürlükçe takdir edile
cek bir kira alınır. Evvelce yaptırılmış olan 
ikametgâhların inhisar memurlarına icarı da bu 
hükme tâbidir. Tuzlalarda oturan memur ve 
müstahdemlerden kira alınmaz. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Tenzilât miktarı satış bedeli
nin yüzde yirmi beşini tecavüz etmemek üzere 
İnhisarlar umum müdürlüğü memur ve müstah
demlerine nevi, miktarı ve yapılacak tenzilât 
nisbeti Gümrük ve inhisarlar vekâletince tesbit 
edilmek suretile ihtiyaçları için tenzilâtla inhi
sar mamulâtı verilebilir. 

Şu kadar ki, tütün fabrika ve atölyelerile 
bakım ve işleme evlerinde çalışan işçilere ve
kâletçe tensip edilecek miktar dahilinde para
sız sigara verilebilir. 

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

MADDE 38 — 3656 sayılı kanunun 19 ncu 
maddesine göre kadroları İnhisarlar umum mü
dürlüğü bütçelerine bağlı «D» cetvelile tesbit 
edilen müstahdemler 2921 sayılı inhisarlar Te

kaüt sandığı kanunu hükümlerinden istifade 
ederler. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
kadrolarına dahil memur ve müstahdemlerden 
emsallerine göre fevkalâde mesaileri görülen

lere bütçedeki tahsisattan Gümrük ve inhisar
lar vekâletince tesbit edilecek esaslar dairesinde 
bir aylıkları tutarını geçmemek üzene İnhisar
lar umum müdürlüğünce ikramiye verilebilir. 

Fevkalâde bir hizmet veya gayrdti görülen 
veya yaptığı işin hususî ve mümtaz) bir kıy
meti bulunanlara Gümrük ve inhisarlar vekili
nin tensibile bu miktardan fazla ikramiye veril
mesi de caizdir. 

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

MADDE 40 — Ambar, fabrika, atelye, işle
me evleri, imlâhane ve tuzlalarda ve sevkiyat, 
satış ve tütün transfer işlerinde mesai saatleri 
haricinde çalıştırılmalarına lüzum ve zaruret 
görülecek olan memurlara mesai saatleri dışında 
çalışacakları müddetler için nizamname ile ta
yin edilecek esaslar dairesinde munzfam ücret 
verilebilir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — 31 - V - 1930 tarih ve 1660 
sayılı kanunun 2, 3 ve 4 ncü maddelfcrile 29 -
IV - 1933 tarih ve 2159 sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi ve bu kanuna muhalif diğer hükümler 
ilga edilmiştir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun me
riyeti tarihinde bağlı (1) numaralı cetvelde is
tihdam edilecek olan memurların dereceleri, al
makta oldukları ücret miktarına göre tesbit 
edilir. Şöyle ki: 

Bu ücret 3656 numaralı kanuna bajğlı cetvel
deki derece ücretlerinden hangisine intibak edi
yorsa alâkalı memur o dereceye, intibak etme-
yorsa en yakın dereceye, almakta olduğu ücret
le dahil sayılır. 

Aldığı ücret 3656 numaralı kanunun mütear 
kip iki derece ücretinden ikisine de müsavi va
ziyette olanlar almakta oldukları ücretle üst de
receye dahil sayılırlar. 

Yukarıki esaslara göre dereceleri tesbit edi
lenlerin almakta oldukları aylıklar \ girdikeri 
derece aylığından fazla ise bu fazlalık terfi ile 
telâfi edilinceye kadar bütçe tasarruflarından 
verilir. Noksan olanların farkının verilebilmesi 
ise kıdem aranmaksığm buna ehliyetlerinin ta
yin mercilerince tasdik ve kabulüne bağlıdır. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorujn. Kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Bu kanuna bağ
lı kadronun tatbiki yüzünden açıkta kalacakla
ra İnhisarlar Umum müdürlüğünde geçen her 
hizmet senesine mukabil son aldıkları saylık üze
rinden bir aylık tutarı tazminat verilir. Hizmet 
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senesi hesabında altı aydan az kesirler atılır, 
fazlası bir sene sayılır. 

Bu tazminat açıkta kaldıkları müddetçe her 
ay başında birer aylık olmak üzere tesviye 
edilir. 

Derecelerine muadil veya müktesep hakları 
mahfuz kalmak üzere bir aşağı derecede yapa
bilecekleri bir işe tayin edilenlerin veya bu su
retle teklif edilen vazifeyi kabul etmyenlerin 
veyahut 3656 veya 3659 sayılı kanunların şü
mulüne dahil daire ve müesseselerde aylıklı iş 
alanların tazminatları bu yeni vaziyetlerin hu-
dusunu takip eden ay başmdan itibaren kesilir. 

Tazminat hakkı sakıt olmadan veya tayin 
edildiği işe başlamadan ölenlerin mütebaki taz
minatları maaşa müstahak ailelerine defaten 
verilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Kar 
bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 42 — Bu kanun 1 haziran 1941 ta
rihinden muteberdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inihsarlar ve Maliye vekilleri 
miemurdur. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Reis 
bey, Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında 
söz istiyorum. 

REİS — Lâyihanın reye konulmasını yahut 
reddi hakkında mı söz söyliyeceksiniz, yani 
lehinde mi, aleyhinde mi söz istiyorsunuz? 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Hak
kında. 

REİS — Hakkında olmaz. Ya lehinde veya 
aleyhinde söyliyeceksiniz. Söz verebilirim. 
• ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 
Lehinde söyliyeceğim. 

REİS — Yani tadilât teklif edemezsiniz. 
ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — 

Arkadaşlar; bu kanun elimizden geçerken gayet 
mühim bir madde nazan dikkatimizi celbetme-
di. Öyle bir madde ki hepimizin ruhan muzta-
rip olduğumuz bir derde, sayın Gümrük ve inhi
sarlar vekili burada nihayet vermiş oluyor. (Ne 
güzel sesleri) . 

Ondan dolayı kendisine teşekkürü, bir az geç 
olmasına rağmen, kanunun heyeti umumiyesinin 
reye konmasından istifade ederek, bu teşekkür 
borcunu ifaya geldim. (Biz de iştirak ederiz 
sesleri) . Arkadaşlar; madde şudur : 

Eski 31 ve yeni 30 ncu maddenin son fıkra
sında « Memurin kanununun 4 ncü maddesinin 
muaddel (Z) fıkrası hükmü, bu kanunun neş
rinden sonra alınacak veya bu tarihten sonra 
yabancılarla evlenecek memurlar hakkında tat

bik olunur » cümlesi de vardır. 
Gönül isterdi ki bu, umumî bir kanun halin

de, madem ki, şu veya bu yerde mahzurlu olan 
bir şeydir, umuma teşmil edilir. En ziyade 
Hariciye ve Millî Müdafaa vekâletimiz bu mah
zuru nazarı dikkate alarak, senelerce evvel, ga
yet haklı olarak, bu maddeyi kanunlarına koy
dular. Nedense diğer devairimiz bunu naza
rı itibare almadı. Karadenizin yaptığı şudur ki, 
Devlet memuru olacaklar hakkında bu hüküm 
şimdiden sonrası için cari olan bu hüküm ücret
liler hakkında da cari olacaktır. Karadeniz, 
memleketin bu istıraplı ruhuna ilk ilâcı kendisi 
vermiş oluyor. (Teşekkür ederiz sesleri). On
dan dolayı teşekkür ederim. 

Diğer bütün devairdeki ücretliler için de ay
ni maddenin derhal getirilmesini Hükümetten 
rica ediyorum. Esasen bizim prensibimize göre, 
bilâ kaydü şart, hiç bir Devlet memuru ecnebi 
kadın alamaz. Alsa dahi Teşkilâtı esasiye ka
nununa mugayirdir. Ondan sonra, en büyük, en 
yüksek ruhu aldığımız Partimizin prensiplerile 
de tezat teşkil eder. Onun için bir an evvel di
ğer ücretliler için de kanunlarla bunu tesbit ve 
Memurin kanunu ile ki bize aittir, halâ getire
medik, yapamadık - bu memleket için bir İstı
rap teşkil eden bu fena ve eskiden kalma kö
tü ruhun, tamamile bertaraf edilmesini Heyeti 
umumiyenizden bilhassa rica ederim. 

(Bravo sesleri, alkışlar). 
REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesini reye 

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

5 — Hariciye vekaleti teşkilâtı hakkındaki 
3312 ayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Bütçe 
ve Hariciye encümenleri mazbataları (1/556) [1] 

REİS — İknci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Hariciye vekâleti teşkilâtı hakkındaki 3312 
sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Haiz bulunduğu derece ve un 
vanı muhafaza eylemek ve bulunacağı mahalle 
göre 1906, 3312, 3656 sayılı kanunlar mucibince 
maaş ve temsil tahsisatı verilmek ve 1843 sayılı 
kanun hükümleri mahfuz kalmak kaydile kadro 
dahilindeki bir memur, vekâletçe lüzum görü
len her hangi bir vazifede istihdam olunabilir. 

Bu suretle istihdam edilenlere vekâlet maaşı 
ve ikamet yevmiyesi verilmez. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

[1] Birinci müzakeresi 53 ncü inikat zabtın-
dadır. 
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REİS — Kabul edenler.. Etmeyenler.. Ka

bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikine Harici
ye Vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumîyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler.. Etmeyenler.. Kabul edil
miştir. 

6' —- Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran 
hudutlarına kadar yapılacak demiryollarının 
ikmali için istikraz akdine dair kanun lâyiha
sı ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/578) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? 

ÎZZET ARUKAN — (Eskişehir) — Arkadaş
lar Fevkşalâde zamanlarda, memleketimizin bü
tün nakliyatını, gerek ticarî, gerek askerî, te
min eden demiryolarımızın ehemmiyeti cümle-
nizce malûmdur. Cenuptan başlayarak İran ve 
Irak hudutlarına temdit edilmekte olan bu hat
ların inşasının devam etmesi için icap eden tah
sisatı istemekle Hükümete, bilhassa Maliye ve
kiline sevinç ve şükranlarımı arzederim. 

Kanunu mütalea ettiğimiz zaman, 1937 sene
sinde 3262 sayılı kanunla İran ve Irak hudut
larına kadar hatlanmızın uzatılmasına karar 
verilmişti ve bunun için elli milyon lira mu
vakkat tahsisat verilmişti. Yaptığımız tankina
ta nazaran şimdiye kadar 17 milyon liralık iş 
vücuda getirilmiştir. 1940 senesinde neşredilen 
Bu kanuna ek 3813 numaralı kanunla, bu hat
tın istikametinin Diyarbakır istasyonundan Irak 
hududuna ve Elâziğ istasyonundan Iran hudu
duna uzatılmasını kabul etmiştik. Bu tadilât 
esnasındaki Hükümetin mazbatasını tetkik eder
sek, bu hatların inşası için, aşağı yukarı 117 
milyon lira lâzım olduğunu görürüz ve bunun 
15 milyonunun Iraka, 35 milyonunun da diğer 
hatta sarfedileceği esbabı mucibe mazbatasında 
yazılmıştı. Şimdi bu ufak para ile bu hatla
rın inşasının mümkün olmadığı malûmu âliniz-
dir. 

Kanunun başında, yani serlevhasında (ik
mali için) ibaresi kullanılmış ve (Diyarbakır is
tasyonundan Irak ve İran hudutlarına kadar 
yapılacak demiryolarmın ikmali için ...) denil
miştir. Bu, (inşası için) olacaktır. Yalnız bu 
hususta ısrar etmiyorum, çünkü bu tabir ana 
kanunun başlığından alınmıştır. Encümen (ik
mali) yerine (inşası) diyecek olursa çok doğru 
olur. 

Yine birinci maddede (Hasılı Diyarbakır is
tasyonundan Irak ve İran hudutlarına kadar 
uzatılacak ...) deniliyor. 3813 numaralı kanu-

[1] 183 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

nun birinci maddesinde yazılı olduğu veçhile 
(hasılı Diyarbakır istasyonundan ı rak hududu
na ve Elâziğ istasyonundan İran hududuna ka
dar uzatılacak) ibaresinin kullanılması daha 
muvafıktı.r. 

Sonra kanunda (inşasını tamamlamağa) iba
resi kullanılmıştır. Halbuki, bu tahsisat inşayı 
tamamlamıyacaktır. Bunun yerine de (İnşasına 
tahsis edilmek) ibaresi kullanılırsa daha muva
fık olacaktır. 

Encümen tensip ederse bu noktaların kabu
lünü rica ediyorum. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Efendim, İzzet Arukan Beyefendinin teklifleri, 
«ikmali yerine» «ikmali inşası» ve diğer kısım 
için ek kanun mucibince İrana gidecek hattın 
mebdei Elâzığ olduğu için buraya bir kelime ila
vesidir. 

Birinci maddede zaten tashih yapılmıştır. 
«Hasılı, Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından 
Irak ve İran hudutlarına » denmiştir. Bu 
tashihle maksat da temin edilmiştir. 

REİS — İki encümen müttefik olarak birinci 
maddeye «Hasılı Diyarbakırdan» sonra «Elâzığ» 
kelimesinin ilâvesini teklif ediyorlar. 

Bu tashih ve teklifle beraber maddeyi 
ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİR AĞ (Si

vas) — Muhterem arkadaşımız İzzet Arukan bu 
meseleye dair bir şey söylediler. Yalnız serlev
hada kendilerile mutabık değilim. Serlevhada 
esas kanunun ismini zikretmek mecburidir. Bu» 
ek bir kanun değildir, yeni bir kanun mevzuu
dur. Serlevhada: «Diyarbakır ve Elâzığ istasyon
larından İran ve Irak hudutlarına kadar yapıla
cak demiryollarının inşası için istikraz aktine 
dair» diye tasrih edilmesi lâzım gelir. Çünkü bu, 
müstakil bir kanundur. Öteki kanunun bir mad
desini değiştiren, tadil eden bir kanun vaziyetin
de değildir. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Bütçe encümeni zaten bir tashih teklif etmişti. 
İzzet Beyefendinin teklif ettiği, bir tek kelime 
tadilidir, (İkmal) yerine (inşa) kelimesi kona
cak. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bendeniz 
encümen namına söylemedim. Kanun Nafia encü
meninden geçmemiştir. Şahsım namına söyledim. 

BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 
Bu serlevhanın şekli şöyle olacak: 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak 
ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryolla
rının inşası için istikraz aktine dair kanun lâyi
hası. 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Tamam. 

REİS — Yani ikmal yerine, inşa. 
BÜTÇE E. REİSİ İSMET EKER (Çorum) — 

1 nci madde asıl «Diyarbakır ve Elâzığ istasyon
larından Irak ve İran hudutlarına ve ilh...» 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
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mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reye ar-
zediyorum. 

ZIYA GEVHER ETÎLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar, dünyanın bu kadar büyük buhranlar 
geçirdiği bir zamanda Devletin bize, memleketin 
büyük imarı için bu kanunu getirmesini hakika
ten büyük bir teheyyüçle karşılamaktayım. An
cak kendine güvenen insanlardır ki böyle bir şey 
yapar. Bu zamanda bunu yapmak teşebbüsünde 
bulunabilir. Beni mütehassis eden ikinci cihet de; 
bu kadar dar ve paraya ihtiyacımız olan bir za
manda memleketin imarı için hiç olmazsa bu ka
dar parayı ayırabilmekte olmamızdır. 

Bunun için Hükümete ve bilhassa böyle bir 
zamanda bu parayi harcamak zevkini bize veren 
Maliye vekâletini tebrik ederim arkadaşlar. 

BEİS — Lâyihanın heyeti umumîyesi hak
kında başka söz isteyen yoktur. Maddelere ge
çilmesini reyinize arzediyorum. Kabul edenler.. 
Etmeyenler.. Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Diyarbakır ve Elâzığ istasyonlarından Irak 
ve Iran hudutlarına kadar yapılacak demiryol
larının inşası için istikraz akdine dair kanun 

MADDE 1 — Hasılı Diyarbakır ve Elazığ 
istasyonlarından Irak ve İran hudutlarına ka
dar uzatılacak demiryollarının inşasma tahsis 
edilmek ve senelik faiz ve ikramiye tutarı yüz
de yedi olmak ve itibarî kıymeti her sene on 
beş milyon lirayı geçmemek ve yirmişer senede 
itfa edilmek şartile otuz beş milyon liralık 
hâmiline muharrer tahvil ihracı suretile istikraz 
akdine Maliye vekili mezundur. 

İşbu istikraz tahvillerini halin icabma göre 
yalnız faizli olarak ve azamî senelik faiz nis-
beti % 7 olmak üzere ihraç hususunda Maliye 
vekili salahiyetlidir. 

REİS — Madde, kabul buyurduğunuz şekilde 
tashihan okundu. 

Maddeyi tashihle reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar lütfen işaret etsin
ler.. Kabul Etmeyenler.. Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 2 — Bu istikraz tahvillerinin itiba
rî krymetlerile ihraç fiatları arasındaki fark ve 
ihraç muamelesi için yapılacak her türlü mas
raflar yekûnu istikrazın itibarî mikdarı baliği
nin % 8 ini geçemez. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etme
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu istikrazın ihraç şartları, ö-
deme servisleri, ikramiye ve itfa plânları Mali
ye vekâletile Türkiye Cumhuriyet Merkez ban
kası arasmda yapılacak bir mukavele ile tayin 
ve tesbit olunur. 

REÎS — Madde hakkında mütalea varmı?.. 

Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etme
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — İtfa plânı mucibince bu istik
raz tahvilleri kura ile başabaş itfa ve ikramiye
leri de kura ile tayin ve tevzi edilir. 

Kura neticeleri Maliye vekâleti ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası tarafından ilân olu
nur, 

REİS — Madde hakkında mütalea varmı?.. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etme
yenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna göre çıkarılacak 
tahviller ihraç tarihinden itiberen ancak on sene 
geçtikten sonra itibarî kıymetleri başabaş tedi
ye edilmek şartile tedavülden kaldırılabilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etmeyen
ler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu istikrazın ihracına müte
allik her nevi ilânlar, muvakkat ve katî tahvil
ler ve bunların kuponları ile tediyelerine müte
allik evrak ve senetler, faiz ve ikramiyeler ve 
diğer muameleler bu istikrazın tamamen itfası
na kadar her türlü vergi ve resimden muaftır. 

REİS — Madde hakkında mütalea varmı?.. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Et
meyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu istikraz tahvilleri umumî 
ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü-
esseselerce, vilâyet hususî idareleri ve belediye
lerce yapılacak müzayede, münakaşa ve muka
velelerde teminat olarak itibarî kıymetleri üze
rinden başabaş kabul edilir. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isa
bet eden ikramiyeler ve vadesi hulul eden faiz 
kupon bedelleri tahvil sahiplerine ve ancak ik
ramiye meyanmda tahvilin imha bedeli varsa 
yanlız o mikdar, tahvili teminat olarak alan 
idare ve müesseselere ait olur. 

Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak 
olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde da
hi başabaş kabul olunur. 

REİS — Madde hakkında mütalea varmı?.. 
Kabul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Et
meyenler.. Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu istikrazın senelik faiz, ik
ramiye ve itfa akçesi karşılıkları her sene umu
mî bütçede açılacak ayrı bir fasla tahsisat ola
rak konulur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler lütfen işaret buyursunlar.. Etmeyen
ler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu istikraz hasılı her sene vari
dat bütçesinde açılacak ayrı bir fasla irat ve 
yapılan masrafları karşılayan mikdarı umumî 
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bütçede açılacak bir fasla ve geri kalanı birinci 
maddede yazılı hatların inşa masraflarına ve 
bundan artan kısmı da demiryolları inşaatından 
doğan diğer ihtiyaçlara karşılık olarak Nafia 
bütçesinin demiryolları ve limanlar inşaatı 
kısmında icap eden tertiplere tahsisat olarak 
kaydedilir. Tahsisatın artan kısmı ertesi seneye 
devrolunur. 

İstikrazın ilk masraflarını temin için yuka-
riki fıkrada umumî bütçeye kaydedileceği yazılı 
tahsisatla mahsup edilmek üzere her tertipten 
yirmi bin liraya kadar muvakkat sarfiyata Ma
liye vekili mezundur. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Efendim; bu maddeyi dört, beş defa oku
duktan sonra ancak anlayabildim ve nihayet an
ladığım neticeye hakikaten iman ettim amma, 
bir kanunun maddesi yazılırken daha vazıh ol
ması, okuyanların derhal anlayabilmesi faideli 
olur zannındayım. Aynı maksadı ifade etmek 
üzere ben şöyle bir şey hazırladım, müsaade bu-
yurulursa, Heyeti muhtereme ötekini dinledi 
hazırladığım bu şekli de okuyalım. 

«Bu istikraz hasılı her sene varidat bütçesin
de açılacak ayrı bir fasla irat ve buna ait mas
raflar umumî bütçede bu iş için açılacak bir 
fasla masraf kaydedilecek, bakiyesi birinci mad
dede yazılı hatların inşasına tahsis edilecektir. 
Bu bakiye bu hatların inşaat bedelinden fazla 
olduğu takdirde - ki fazla değildir - artan kısım 
demiryolları inşaatından doğan diğer ihtiyaçla
ra karşılık olarak Nafia bütçesinin demiryollar 
ve Limanlar inşaatı kısmında icabeden tertip
lere tahsis olunur». 

Vaziyet budur. Bu şekilde yazılırsa derhal 
maddei kanuniyeyi okuyan, ilk hamlede maksa
dı anlamış olur. Arkadaşlar, derhal anladılar 
mı bilmem? Ben dört beş defa okuduktan son
ra ancak anladım. 

Bir de Maliye vekili muhtereminden bir ri
cada bulunacağım. Bu istikrazlar için ya % 7 
faiz verilecek veya sahipleri ikramiye alacaklar
dır, Benim gördüğüm, edindiğim kanaate naza
ran, ikramiyeden ziyade, faizi % 7 kabul etme
leri daha fazla rağbeti artıracaktır. İstikrazlar
da ikramiye daha ziyade küçük sermayeyi top
lamaktadır. Büyük sermayeler faiz nisbetine 
istinat eder. Meselâ % 5 faizli ve ikramiyeli olan 
Ergani istikrazile Erzurum - Sivas istikrazları 
arasında büyük bir fark olmuştur. Çünkü Er

gani de 5 faiz ve şansı da olursa ikramiye de 
alacak. Ötekinde % 7 faiz alacaktır, onu bil
hassa temenni ederim, bu ciheti nazarı itibare 
alsınlar. 

BÜTÇE E. M. M. HÜSNÜ KİTABÇI (Muğ
la) — Efendim, esbabı mucibelerinde tebarüz 
ettirilmiştir ki, bu kanun hükümleri itibarile, 
ibaresi itibarile bundan evvel çıkarılmış olan 
Sivas - Erzurum ve Ergani hatlarının istikrazı 
için yapılan kanunlardakinin aynidir, ve on

lardan hiç bir farkı yoktur. O hükümler ve iba
reler aynen buraya nakledilmiştir. Seneler-
denberi bu kanunu tatbik eden daireler tered
düde düşmemişler, şikâyet etmemişlerdir. Nere
de kaldı ki, kanunun bu maddesi yalnız Maliye 
vekâletini, yani maliye memurlarını alâkadar 
eden bir maddedir. Maliye memurları böyle bir 
kanunun tatbikında ve mânası itibarile hiç bir 
zaman duçarı müşkülât olmamışlardır. Yani bu 
madde, halkı alâkadar etmiyor. Sonra muhte
rem Abdürrahman Naci arkadaşımızın teklif
leri de daha vazıh bir şekilde değildir. Yalnız 
bizim ibareleri almışlar ve taktian söylemişler, 
kesik kesik söylemişler. Buna nazaran ibarenin 
değişmesine mahal yoktur. Dediğim gibi, diğer 
kanunların aynından ibarettir. Bu madde de 
her halde aynen kabul edilirse çok yerinde olur. 
7 1 Tl Tl f*(ı PT*1 TYI 

ABDÜRRAHMAN NACİ DEMİAĞ (Sivas) 
—• Bundan evvelki kanunda böyle yazılması, bu 
kanunun da böyle yazılmasını icap ettirmez. 
Bir kanun, ister Maliye vekâletini, isterse hal
kı alâkadar etsin; o kanunda vuzuh olmalıdır, 

bir okunuşta anlaşılmalıdır. Öyle zannediyorum 
ki, benim tertip ettiğim madde daha vazıhtır. 

REİS — Başka mütalea var mı? 
Takriri okutacağım. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı 9 ncu 

maddenin aşağıdaki şekilde tashihini rica ede
rim : 

MADDE 9 — Bu istikraz hâsılı her sene va
ridat bütçesinde açılacak ayrı bir fasla irat ve 
buna ait masraflar umumî bütçede bu iş için 
açılacak bir fasla masraf kaydedilecek, bakiye
si birinci maddede yazılı hatların inşasına tah
sis edilecektir. Bu bakiye bu hatların inşaat 
bedelinden fazla olduğu takdirde artan kısım 
demiryollar inşaatından doğan diğer ihtiyaçlara, 
karşılık olarak Nafia bütçesinin demiryollar ve 
limanlar inşaatı kısmında icap eden tertiplere 
tahsis olunur. 

Sivas mebusu 
A. N. Demirağ 

BÜTÇE E. R. İSMET EKER (Çorum) — 
Takrirde vuzuh olsa dahi usulü taknine muga
yirdir. « edilecek », edilmiyecek » gibi kelime
lerle doludur. Aslında iştibah olmıyan ve her
kesin tanıdığı maddeyi değiştirmeğe lüzum ol
madığı kanaatindayım. 

REİS — Takriri reyinize arzediyorum. Na
zarı dikka,te alanlar ... Almıyanlar ... Takrir na
zarı dikkate alınmamıştır. Şu halde maddeyi 
aynen reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Faiz kupon bedelleri ve ikra
miyeler, tediyesi iktiza eden tarihten itibaren 
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beş senelik ve tahvil bedelleri, tediyesi lâzım 
olan tarihten on senelik müddet geçtikten son
ra Hazine lehine müruru zamana uğrar. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Kabul buyuranlar... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
7 — Şeker ve glikozdan alınan istiklâli vergi

sinin arttırılması hakkında kanun lâyihası ve İk
tisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/595) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı? Maddelere geçilmesini reye arzedi-
yorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin art
tırılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 3828 numaralı kanunun 5 nci 
maddesi mucibince şekerden alınmakta olan 7 
kuruş munzam istihlâk vergisi kilo basma 14 
kuruşa çıkarılmış ve 3101 numaralı kanunun 
3 ncü maddesile glikozdan alınmakta olan 5 ku
ruş istihlâk vergisi bir misil arttırılmıştır. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Reyinize arzediyorum, maddeyi kabul buyuran
lar... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetçe şe
ker fiatlarmm arttırıldığı 2 - IV -1941 tarihin
den itibaren Türkiye şeker fabrikaları Türk 
anonim şirketi tarafından satılmış olan veya 
mezkûr tarihten evvel satılmış olup ta o tarih
te henüz müşterisine teslim edilmemiş bulunan 
şekerlerden de birinci madde mucibince yapı
lan zam alınır. 

Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şir
keti yukarıki fıkrada yazılı şekerlerden alına
cak zammı bu kanunun neşredildiği aya ait 
satışların vergisile birlikte öder. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Şeker alım ve 
satımile iştigal edenler ile şekeri imalâtında 
iptidaî veya talî madde olarak kullanan sınaî 
müesseselerden «3843 sayılı kanunun 5 nci mad
desinde tarif olunan sınaî müesseseler kastedil
miştir.» Şeker fiatmnı arttırıldığı tarihteki 

[1| 185 sayılı Imsmayazı zaptın sonundadır. 

mevcutlarını göstermek üzere Hükümetçe alın
mış olan beyannameler ve bunlarm kontrolü 
neticesinde meydana çıkarılmış olan beyanname 
harici şekerlere ait zaJbıt varakalarile hiç beyan 
name vermemiş olanlar nezdinde tesbit edilmiş 
olan şekerlere ait zabıt varakaları veya suretleri 
Maliye dairelerine tevdi olunur. Maliye daire
lerince bu beyannamelerde yazılı şeker mikdar-
ları üzerinden kilo başına on kuruş vergi tahak
kuk ettirilerek mükelleflere tebliğ olunur. Mü
kellefler vermiş oldukları beyannamelerin muh
teviyatına ve bu beyannamelere müsteniden tarh-
olunan vergiye itiraz edemezler. Bunun haricin
de kalan hususlara karşı 3692 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde itiraz ve temyiz talebinde 
bulunabilirler. îtiraz komisyonu kararlarına 
karşı idare namına yapılacak temyiz talepleri de 
ayni hükümler dairesinde cereyan eder. 

Tahakkuk eden vergiler tahakkuku takip 
eden aydan itibaren üç ayda ve üç müsavi tak
sitte tahsil olunur. Zamanında ödenmeyen tak
sitler % 10 zamla ve Tahsili emval kanununa 
göre tahsil edilir. 

Hükümetçe beyannamelerin kontrolü neti
cesinde meydana çıkarılmış olan beyanname ha
rici şekerlerle hiç beyanname vermemiş olanlar 
nezdinde tesbit edilmiş bulunan şekerlere ait 
zabıt varakaları üzerine yapılan takibat netice
sinde zabıt varakaları mündericatı mahkeme 
kararile teeyyüt ettiği takdirde bu zabıt vara
kalarında yazılı şekerler üzerinden de alâka
darlara yukarıki fıkra hükümleri dairesinde 
vergi tarh ve tahsil olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler,. Etmeyen
ler.. Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Glikozun alım 
ve satımile iştigal edenler ve glikozu imalâtın
da iptidaî veya talî madde olarak kullanan 
sınaî müesseseler (3843 sayılı kanunun beşinci 
maddesinde tarif olunan sınaî müesseseler kas
tedilmiştir) bu kanunun neşredildiği günü ta
kip eden günün akşamına kadar kanunun neş
ri tarihinde ticarethane, mağaza, depo» am
bar, fabrika ve imalâthanelerinde, şube, acen-
ta ve komisyoncuları nezdinde ve sair yerlerde 
bulunan stokların cins, miktar ve sikletini ve 
bulundukları yerleri gösteren bir beyanname
yi bağlı oldukları varidat dairesine vermeğe 
mecburdurlar. Kanunun neşri tarihinde elle
rinde yüz kilodan az glikoz mevcut bulunan 
yukarıda yazılı şahıs ve müesseseler beyanname 
vermek mecburiyetine tâbi değildirler. 

Bu beyannameler varidat dairelerince mü
kelleflerin evrak ve vesikaları ile tatbik ve 
tetkik olunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra 
beyannamelerde yazılı miktarlar üzerinden, mü
kelleflere birinci maddedeki vergi tarholunur. 

Müddeti içinde beyanname vermeyen veya 
mevcutlarını beyannamelerinde noksan göste-
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renler namına beyannamesi verilmeyen veya 
noksan gösterilen mevaddm varidat dairelerin
ce tesbit edilecek miktarları üzerinden tarho-
lunacak vergilere beş kat zam yapılır. Tar-
holunacak vergilerle ceza zamları mükelleflere 
tebliğ edilir. 

Mükellefler verdikleri beyannamelerin muh
teviyatına ve bu beyannamelere müsteniden 
tarholunan vergilere itiraz edemezler. Bunun 
haricinde kalan hususlara karşı, 3692 sayılı ka
nun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz ta
lebinde bulunabilirler. İtiraz komisyonu ka
rarlarına karşı idare namına yapılacak temyiz 
talepleri de ayni hükümler dairesinde cereyan 
eder. 

Tahakkuk eden vergilerle ceza zamları ta
hakkuku takip eden aydan itibaren üç ayda 
ve üç müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanın
da ödenmeyen taksitler % 10 zamla ve Tahsili 
emval kanununa göre tahsil edilir. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler.. . Etmeyenler.. . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 17 - V -1940 tarih ve 3828 sa
yılı kanunun 17 nci maddesi hükmü bu kanun 
hakkında da caridir. 

REİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddevi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyener . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 

8 — Tasarruf bonoları ihracına dair kanun 
lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/593) \1) 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta-
lea var mı?. 

BERÇ TÜRKER (Afyon karahisar) — Ar
kadaşlar ; bu kanun hakkında kısaca iki söz söy
lemek istiyorum: Bu kanunun ruhu, bu buhranlı 
zamanda Devlet Hazinesine, Millî Müdafaaya 
bir mukaddes yardım olmak üzere yapılmış ol
ması itibarile çok mühimdir. 

İkinci noktai nazar, menfaati şahsiye nok-
tai nazarıdır ki buna da Fransızlar «Plasman 
dü per dola famiy» derler. Yani bir aile baba
sının elindeki parayı sağlam bir kâra yatırması-
dır. Binaenaleyh bu kanunu bize sunduğundan 
dolayı muhterem Maliye vekilimizi tebrik ede
rim. Çünkü bendenizin tecrübeme göre, Harbi 
umumide halkımız bütün servetini hemen hemen 

[1] 184 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

marka, krona, rubleye yatırdı ve bütün parala
rını kaybetti. Binaenaleyh bu gün eğer halkımız 
bu tasarruf bonolarını alırsa, hem Hükümete 
yardım etmiş olur, hem de kendisi istifadeli bir 
iş yapmış olur. Görüyorum, bu zamanda bazı
larının elinde para vardır, Şişlide, Taksimde 
apartıman alıyorlar, yahut altın üzerinde sipe-
külasyon yapıyorlar. Bu iş sipekülatif bir iş 
olduğundan sonunda zarar edeceklerdir. Bende
niz bunun için sevgili halkımıza tavsiye ediyo
rum. Muhterem Maliye vekilimizin bize getir
diği bu kanundan istifade etsinler ve bu bono
lardan seve seve alsınlar ve katiyen tereddüt et-
miyerek bu bonoları kasalarında saklasınlar. 
Çünkü çok istifadeli bir iştir. Bendeniz bunu 
bir vazife olarak bu kürsü mualladan sevgili 
halkımıza hitap etmek istiyorum. 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi-
kabul edilmiştir. 

Tasarruf bonoları ihracma dair kanun 

MADDE 1 — 14 - VI -1935 tarih ve 2794 sa
yılı kanun ile kurulmuş olan Amortisman san
dığı tedavüldeki miktarı 25 milyon lirayı geç
memek üzere, Hazine kefaleti ile hâmiline mu
harrer, kısa vadeli «Tasarruf bonoları» ihracına 
mezundur. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince çıka
rılacak tasarruf bonolarının ihraç ve tediye
sine ve piyasasının tanzimine müteallük muame
leler, vade ve faizleri Hazinenin tasvibi ile 
Amortisman sandığınca ifa ve tesbit olunur. 

Maliye vekili, tasarruf bonolarının plase 
edilmesine, tediyesine, faizlerinin ödenmesine 
ve piyasasının tanzimine müteallik muamele
lerde malsandıklarmı tavsite mezundur. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tasarruf bonoları, faizleri ve 
bu bonoların ihracına, tediyesine ve faizlerinin 
ödenmesine müteallik evrak ile bu hususta ya
pılacak her nevi ilânlar her türlü vergi ve rü
sumdan muaftır. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4 — Tasarruf bonoları vadelerinin 
hulul ettiği ve faizleri de tediyelerinin meşrut 
bulunduğu tarihten beş sene sonra Hazine lehi
ne müruru zamana uğrar. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
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Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Tasarruf bonolarının hasılatı 
Amortisman sandığınca Hazineye devredilir. Bu 
hasılat Hazinece Millî Müdafaa hizmetlerine 
müteallik fevkalâde tahsisata karşılık olmak 
üzere irat kaydolunur. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 6 — Tasarruf bonolarına müteallik 
muameleler Amortisman sandığınca Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası memurlarına gör-
dürülebilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Encümen yedinci madde olarak başka bir 
madde teklif ediyor, okutuyorum : 

MADDE 7 — Tasarruf bonolarının faizleri 
ihraç ve tediye masrafları ile bu bonolar için 
ihtiyar olunan diğer bilûmum masraf ve ücret
lerle tedavülden kaldırılması icabeden bono 

bedelleri umumî bütçeye konulacak tahsisat
tan ödenir. 

Maliye vekili, bu madde mucibince yapıla
cak masrafları karşılamak ve bilâhare tahsisatı 
ile mahsubu yapılmak üzere Amortisman san
dığına 100 000 liraya kadar avans verebilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Ka
bul etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Ruznamede müzakere edecek başka bir şey 

yoktur. Cuma günü saat 15 te toplanılmak üze
re celseye nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,20 



T. B. M. M. Matbaası 



S.Sayısı: |83 
Diyarbakır istasyonundan Irak ve Iran hudutlarına kadar 
yapılacak demiryollarının ikmali için istikraz akdine dair 

kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/578) 

T. C. 
Başvekâlet 21-III-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1141 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine ' 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran hudutlarına kadar yapılacak demiryollarının ikmali iein 
istikraz akdi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 19 - III-1.941 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

Takip, edilmekte olan demiryolu inşa programlarının süratle tahakkukunu temin etmek ve bu 
hususta yapılacak sarfiyatı uzun senelere takdim suretile icra eylemek üzere 2094 ve 2463 sayılı ka
nunlarla Ergani ve Sivas - Erzurum demiryolu istikraz tahvillerinin ihracı Yüksek Meclisçe tasvip 
buyurulmuştu. Verilen bu salâhiyetler sayesinde mezkûr iki hattın inşaatı hitam bulmuştur. 

Mevcut programlara tevfikan, şimdiye kadar yapılan hatların Diyarbakırdan Irak ve îran hudut
larına kadar temdidine başlanmış bulunmaktadrr.Bu hatların inşasına dair olan 3262 sayılı kanunun 
ikinci maddesi inşa masraflarını karşılayabilmek ve resülmali 50 milyon lirayı tecavüz eylememek 
üzere Maliye vekilliğine bono ihracı salâhiyetini vermektedir. 

Sivas - Erzurum hattına ait sarfiyatı karşılamak üzere 2463 sayılı kanun mucibince çıkarılması 
kararlaştırılmış bulunan tahvilâtın son emisyonunun bu yıl ikmal edilmiş olması ve memleketin 
umumî malî vaziyetinin Irak - î ran hudutlarına temdit edilecek hatlara ait sarfiyatın da 15 mil
yon lirayı tecavüz etmiyecek tranşlarla tahvilât ihracı suretile karşılanmasına müsait bulunması 
itibarile 35 milyon liralık tahvil ihracına ait merbut kanun lâyihası hazırlanmış ve bu lâyihaya 
2463 sayılı kanunun vazeylediği hükümler esas ittihaz edilmiştir. 
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Maliye encümeni 

7'. B. M. M. 
Maliye encümeni -

Esas No. 1/578 
Karar No. 34 

Yüksek 

Diyarbakır istasyonundan î rak ve tran hu
dutlarına kadar yapılmakta olan demirynlları-
ıını ikmali için istikraz akdine dair Maliye ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
19 - III - 1941 tarihli toplantısında Büyük Mil
let Meclisine arzı kararlaştırılan kanun lâyihası 
Maliye vekilliği müsteşarı ve Nakit işleri umum 
müdürü huzurile Encümenimizde müzakere 
edildi. 

Ergani ve Sivas - Erzurum demiryollarını inşa 
maksadile istikraz akdine dair 2094 ve 2463 nu
maralı kanunlarla Maliye vekilliğine verilmiş 
olan salâhiyetlerin kullanılması beklenen netice
leri vererek zikredilen iki yol tamamlanmış ve 
bunların Diyarbakırdan î rak ve Iran hudutla
rına kadar uzatılması işine de başlanmış bulun
duğu, bu hatlar hakkındaki 3267 numaralı ka
nunun ikinci maddesinde ise inşa masraflarını 
karşılamak ve resülmali 50 milyon lirayı geçme
mek üzere bono ihracına izin evrildiği, Sivas -
Erzurum hattı istikrazı son emisyonunun da bu 
sene ikmal edilerek piyasaya çıkarılacak tranşı 
kalmadığı, ve memleketin umumî malî vaziye
tinin ise bahse mevzu Diyarbakır - î rak - Iran 
hatlarına mahsus masrafların 15 milyon lirayı 
geçmiyecek tranşlarla tahvil ihracı suretile kar
şılanmasına müsait görüldüğü cihetle bahse 
mevzu yeni demiryollarının ikmali zımnında vu-
karıcU zikredilen tahsisatın bakiyesini karşıla
mak üzere 35 milyon liralık tahvil ihracı teklifi 
esas itibarile Encümenimizce de muvafık gö
rülmüştür. 

Filhakika, faiz ve ikramiyeli yahut yalnız 
faizli, her türlü vergi ve resimlerden muaf, pi
yasaya çıkarıldığından itibaren ancak on sene 
sonra itibarî kıymeti başa baş ödenmek şartile 
tedavülden kaldırılması kabil, millî emlâk satış
larında mal bedeli olarak ve umumî ve mülîıak 
bütçelerle idare olunan daire ve müesseselerin, 
hususî ve idare ve belediyelerin müzayede, mü
nakaşa ve mukavelelerinde teminat olarak iti
barî kıymet üzerinden başa baş kabulü mec-
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Reisliğe 

burî olan bu istikraz tahvillerinin tasarruf 
sahiplerine temin ettiği menfaat münakaşa gö
türmez derecede sarihtir. Nitekim, beş buçuk 
milyon liralık son tranşi Ül/20 - 5 - XII -1940 
günleri zarfında ihraç edilmiş olan ve yeni istik
razın bütün vasıflarına haiz bulunan Sivas - Er
zurum istikrazına tasarruf sahibi vatandaşlar 
1 878 620 liralık, yani yüzde 34 nisbetinde tahvil 
satın alarak iştirak etmekle şimdiye kadar müşa
hede edilmemiş bir rağbet göstermişlerdir. Bu 
rağbet, seçilen istikraz tipinin beğeniMiği kadar 
Devlet istikraz tahvillerine para yatırmanın em
niyetli bir iş olduğu telâkkisinin halk arasında 
günden güne intişar ettiğini ispat ve;yeni istik
razın da ayni mazhariyete nail olacağı ümidini 
takviye eder. 

Kanun lâyihasının maddelerine gelince; 
Birinci maddede bahsolunan senelik faiz ve 

ikramiye yekûnunun veya yalnız faiiin evvelki 
istikrazlarda olduğu gibi yüzde yedi nisbetini 
muhafaza etmesi vesilesile yapılan tetkiklere na
zaran 15 ağustos 1938 denberi büyük bankala
rın iki sene veya daha fazla preavivli mevduat
tan beş bin liraya kadar olanlarına elan yüzde 
dört buçuk ve elli bin liraya kadar olanlarına 
yüzde dört ve daha fazlasına yüzde 3,3/4, diğer 
bankaların sırasile yüzde 5, 4,5 ve 4 ve bazı 
bankalar ise kuponlu - vadeli denilein iki sene 
vadeli mevduata yüzde beş, bonolu ve dört se-
nelî vadelilere yüzde 6 nisbetinde faiz ödedikle
ri, mevduatın miktarca değişmemesine mukabil 
tahvilin borsa temevvüçlerine maruz bulunduğu 
ve nihayet iki evvelki istikraz ile sonuncu arasın
da gözetilecek her hangi farkın bu sortuncu aley
hinde ve yukarıda izah edildiği üzere de sebep
siz olarak tecelli edeceği anlaşılmış olmakla bu 
nisbet de memleketimizdeki faiz hadlerine uygun 
bulunmuştur. 

ikinci maddede «tahvillerin itibarî kıymetie-
rile ihraç fi atları arasındaki fark ile ihraç mua
melesi için yapılacak her türlü masraflara» *s-
tikrazm itibarî baliği miktarının yüzde sekizini 
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geçınemek üzere ayr ı lan pay lüzumlu görülmüş
tür . Zira, Ergan i ve Sivas - Krzurum istikrazla
r ında edinilmiş olan tecrübelere göre itibarî kıy
metle ihraç, fi a t ı a ras ındaki fark-ki yeni istikraz
da da değişnıiyeceği umulur - yüzde beş, ihraç 
muamelesi için yapı lacak - tahvil tabiyesi, kâğı t 
bedeli ve Merkez bankas ına ödenecek masraf ve 
komisyon gibi - her t ü r lü masraf lar yüzde 0,4 ü 
geçmemiş ise de şu günlerde kâğı t fiatı ve onu 
tak iben baskı ücre t i de yükseldiği ve icabı ha
linde i t ibar î k ıymetle ihraç fiatı aras ındaki fa rk 
ziyadeleştirlebileceği cihetle bu payı k ısmanın 
zarar l ı olabileceği müta lea edilmiştir. 

7 ııci ve 8 ııci maddelerde zikri geçen (Dü
y u n u umumiye) tabir i kısa vadeli t asa r ruf bo
noları hakk ındak i mazbatamızda serdedilmis 

olan sebeplere binaen «Devlet borçları» şekline 
tahvi l ve ist ikrazın esaslarına taal lûk eden bu 
cihetler böylece müzakere o lunduktan sonra 
maddeler ufak tefek t ah r i r tad i l le rde kabul edil
miştir. Havalesi mucibince Bütçe encümenine 
tevdii Yüksek Reisl ikten rica olunur. 

Maliye E. Reisi 
İstanbul 
. 1 . Bayındır 

Dursa 

M. M. 
Mala tya 
Ar. Bayelar 

İzmir 
Dr. (i. Kahraman K. Dursun 

Kırklareli Kırşehir 
/ / . Kuleli M. tieyfeli 

Manisa Toka d 
F. Kurdoğln (\ Kovalı 

Kati]) 
Kastamonu 
II. Dicle 

Kayseri 
Ö. Taşçıofjlu 

Malatya 
M. N. Zabeı 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. XI. 
Bütçe enenmeni 

Mazbata No. 95 
Ksas Xo. 1/578 

Yüksek Reisliğe 

11 - V - 19-11 

Diyarbakır istasyonundan İ rak ve İran hu
dut lar ına kadar yapılacak demiryollarının ik
mali için istikraz akti hakkında Maliye vekilliğince 
hazır lanıp Başvekâletin 21 - I I I - 1.941 tarih ve 
6/1141 sayık tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Maliye encümeni mazbat asile bir
likte Encümenimize tevdi Duyurulmakla Maliye 
vekili F u a d Ağral ı hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu : 

Yukar ıda adı gecen hat lar ın yspı lnmsma da
ir olan 3262 sayılı kanunun ikinci maddesi inşa
at masraf lar ını karşılayabilmek üzere resülmali 
50 milyonu tecavüz etmemek ve senelik tediye 
miktar lar ı Hükümetçe tesbit ve her yıl bütçesine 
vazedilmek üzere bono ihracına Maliye vekiline 
salâhiyet vermektedir . Bundan evvel Ergan i ve 
Sivas - E r z u r u m hatlar ı hakkında 2094 ve 2463 
sayılı kanunla r ın verdiği salâhiyete istinaden 
çıkarılan tahvil lerin gittikçe mütezayit bir rağ
bete mazhar olduğu ve Sivas - E r z u r u m hat t ı 
istikrazı son emisyonunun bu sene piyasaya çıka-
rılmasile mezkûr salâhivetin tamamile istimal 

edildiği anlaşıldığından bir taraf tan vatandaşla
r ın uzun vadeli istikraz tahvillerine gösterdiği 
rağbeti idame ederek tasarruf i t iyat lar ını takvi
ye ve teşmil etmek ve diğer taraf tan demiryolu 
programımızın biran evvel sahai fiile çıkmasına 
imkân vermek gibi faydalar ı hedef t u t a n 
kanun lâyihası esas i t ibari le kabule şa
yan görü ldüğü gibi çıkarı lması t a savvur 
edilen tahvillerin t ip bakımından ve faiz, ihraç 
fiatı ve itfa müddet i şart lari le temin ettiği fay
da ve imtiyazlar hususunda mukaddema çıkarı
lan tahvillerin mümasili olacağı anlaşılmış . ve 
bu da işin muvaffak olması için lüzumlu telakki 
edilmiştir. 

Lâyihanın tetkikinde Maliye encümeni metni 
müzakereye esas tu tu lmuştur . Kelime ve terki]) 
tashihine ait bazı değişiklikleri ihtiva eden mez
kûr Encümenin 1, 3, 4, 5 ve yedinci maddeleri ay
nen ve ikinci madde maksadı daha iyi ifade 
etmiş olması itibarile Hükümet in ikinci maddesi 
ve Maliye encümeninin dahi kabulü veçhile Hü
kümetin altıncı maddesi altıncı madde olarak 
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keza aynen kabul edilmiştir. 

Bu istikraz hâsılının umumî bütçede tahsisat 
kaydolunacağı kısım muayyen olduğundan bu
nun umumî şekilde ifadeyi Encümenimiz daha 
muvafık bulduğundan sekizinci ve dokuzuncu 
maddeler o yolda tadil edilmiş ve bu değişik
liği ihtiva eden lâyiha Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Bütçe encümeni 
Reis Es. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
t, Eker T. Coşkan H. Kitapçı 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve îran hudut
larına kadar yapılacak demiryollarının ikmali 

için istikraz aktine dair kamun lâyihası 

MADDE 1 — Hasılı Diyarbakır istasyonun
dan Irak ve îran hudutlarına kadar temdit edi
lecek demiryollarının inşasını ikmale tahsis edil
mek ve senelik faiz ve ikramiye yekûnu yüzde 
yedi olmak ve itibarî kıymeti her sene on beş 
milyon lirayı geçmemek ve yirmişer senede itfa 
edilmek şartile azamî otuz beş milyon liralık 
hâmiline muharrer tahvil ihracı suretile istikraz 
aktine Maliye vekili mezundur. 

işbu istikraz tahvillerini icabı hale göre yal
nız faizli olarak ve azamî senelik faiz nisbeti 
% 7 olmak üzere ihraç hususunda Maliye ve
kili salâhiyettardır. 

MADDE 2 — Bu istikraz tahvillerinin itiba
rî kıymetlerile ihraç fiatları arasındaki fark ve 
ihraç muamelesi için yapılacak her türlü mas
raflar yekûnu istikrazın itibarı miktarı baliği -
nin % 8 ini geçemez. 

MADDE 3 — Bu istikrazın ihraç şartları, 
tediye servisleri, ikramiye ve itfa plânları Ma
liye vekâletileTürkiye Cumhuriyet Merkez ban
kası arasında aktolunacak bir mukavele ile tayin 
ve tesbit olunur. 

MADDE 4 — îtfa plânı mucibince bu istik
raz tahvilleri kura ile başabaş itfa ve ikramiye-

_ ( S. Say 

İ 
Kâtip 

istanbul 
F. Öymtm 

Bursa 
A. N. Ayaş 
İsparta 
U. Ünlü 
Konya 

H. Türel 
Seyhan 

S. Çam 

Bolu 
Dr. 7J. Ül.gen 

Elâzığ 
M. F. Attay 
Kayseri 

S. H. Ürgüplü 
Kütahya 

A. Tiritoğlu 
Sivas 

U. Çiner 

;,Bolu 
(İ S. Siren 
dliresun 

M. Akkaya 
Kırklareli 
B. Denker 

Maraş 
M.: Bozdoğan 

Trabzon 
Sırrı Bay 

Yozgad Tunceli 
S. Içöz M. 'Şenel 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Diyarbakır istasyonundan Irak ve İran hu-
ı dutlarına kadar yapılacak demiryollarının 

ikmali için istikraz akdine dair kanım 
lâyihası 

MADDE 1 — Hasılı Diyarbakır îstasyonun-
| dan Irak ve îran hudutlarına kadar uzatılacak 
| demiryollarının inşasını tamamlamağa tahsis 
j edilmek ve senelik faiz ve ikramiye tutarı yüzde 
| yedi olmak ve itibarî kıymeti her sene on beş 
| milyon lirayı geçmemek ve yirmişer senede itfa 

edilmek şartile otuz beş milyon liralık hâmiline 
muharrer tahvil ihracı suretile istiliraz aktine 
Maliye vekili mezundur. 

İşbu istikraz tahvillerini halin icabına göre 
yalnız faizli olarak ve azamî senelik faiz nis
beti % 7 olmak üzere ihraç hususunda Maliye 
vekili salahiyetlidir. 

MADDE 2 — Bu istikraz tahvillerinin itiba-
I rî kıymetlerile ihraç fiatları arasındaki fark ve 

ihraç muamelesi için yapılacak her tüşlü masraf
lar yekûnu istikrazın itibarî baliğinijn miktarı 
yüzde sekizini geçemez. 

MADDE 3 — Bu istikrazın ihraç şartları, öde
me servisleri, ikramiye ve itfa plânları Maliye 
vekâletile Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
arasında yapılacak bir mukavele ile tayin ve tes
bit olunur. 

MADDE 4 — îtfa plânı mucibince bu istik
raz tahvilleri kura ile başabaş itfa vej ikramiye-

sı : 183 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTtRÎŞÎ 

Diyarbakır istasyonundan İrak ve Iran hudutla
rına, kadar yapılacak demiryollarının ikmali için 

istikraz akdine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encümeninin birinci 
maddesi aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Maliye encümeninin üçüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4 — Maliye encümeninin dördüncü 
maddesi aynen. 

( S. Sayısı 



Hu. I Mal. K. 

lerı de kura ile tayin ve tevzi edilir. 
Kura neticeleri Maliye vekâleti ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez bankası tarafından ilân 
olunur. 

MADDE 5 — Bu kanuna müsteniden çıkarı
lacak tahviller ihraç tarihinden itibaren ancak 
on sene geçtikten sonra itibarî kıymetleri başa 
baş tediye edilmek şartile tedavülden kaldırıla
bilir. 

MADDE 6 — Bu istikrazın ihracına müte
allik her nevi ilânlar, muvakkat ve katı tahvil
ler ve bunların kuponları ile tediyelerine müte
allik evrak ve senetler, faiz ve ikramiyeler ve 
diğer muameleler bu istikrazın tamamen itfası
na kadar her türlü vergi ve resimden muaftır. 

MADDE 7 — Bu istikraz tahvilleri umumî 
ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü-
esseselerce, vilâyet hususî idareleri ve belediye
lerce yapılacak müzayede, münakaşa ve muka
velelerde teminat olarak itibarî kıymetleri üze
rinde başa baş kabul edilir. 

Teminatın irat kaydına karar verildiği tak
dirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isa
bet eden ikramiyeler ve vadesi hulul eden faiz 
kupon bedelleri tahvil sahiplerine ve ancak ik
ramiye meyanmda tahvilin imha bedeli varsa 
yalnız o miktar, tahvili teminat olarak alan 
idare ve müesseselere ait olur. 

Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak 
olan millî emlâk bedellerinin tediyesinde dahi 
başa baş kabul olunur. 

MADDE 8 — Bu istikrazın senelik faiz, ik
ramiye ve itfa akçesi karşılıkları her sene Dü
yunu umumiye bütçesinde açılacak bir faslı 
mahsusa tahsisat olarak konur. 

MADDE 9 — Bu istikraz hasılı her sene va
ridat bütçesinde açılacak bir faslı mahsusa irat 
ve yapılan masrafları karşılayan miktarı Dü
yunu umumiye bütçesinde açılacak bir fasla 
ve mütebakisi birinci maddede yazılı hatların 
inşa masrafına ve bundan artan kısmı da demir 
yolları inşaatından mütevellit diğer ihtiyaçlara 
karşılık olarak Nafia bütçesinin demiryollar ve 
limanlar inşaatı kısmında icap eden tertiplere 
tahsisat olarak kaydedilir. Tahsisatın artan 

leri de kura ile tayin ve tevzi edilir. 
Kura neticeleri Maliye vekâleti ve Türkiye 

Cumhuriyet Merkez bankası tarafından ilân 
olunur. 

MADDE 5 — Bu kanuna göre çıkarılacak 
tahviller ihraç tarihinden itibaren ancak on sene 
geçtikten sonra itibarî kıymetleri başabaş tedi
ye edilmek şartile tedavülden kaldırılabilir. 

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

MADDE 7 — Bu istikraz tahvilleri umumî 
ve mülhak bütçelerle idare olunan daire ve mü-
esseselerce, vilâyet hususî idareleri ve belediye
lerce yapılacak müzayede, münakaşa ve muka
velelerde teminat olarak itibarî kıymetleri üze
rinden başabaş kabul edilir. 

Teminatın irat kaydine karar verildiği tak
dirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isa
bet eden ikramiyeler ve vâdesi hulul eden faiz 
kupon bedelleri tahvil sahiplerine ve ancak ik
ramiye meyanında tahvilin imha bedeli varsa 
yalnız o miktar, tahvili tazminat olarak alan 
idare ve müesseselere ait olur. 

Bu tahviller Hazinece satılmış ve satılacak 
olan millî emlâk bedellerinin ödenmesinde da
hi başabaş kabul olunur. 

MADDE 8 — Bu istikrazın senelik faiz, ik
ramiye ve itfa akçesi karşılıkları her sene Dev
let borçları bütçesinde açılacak hususî bir fasla 
tahsisat olarak konur. 

MADDE 9 — Bu istikraz hâsılı her se
ne varidat bütçesinde açılacak hususî bir fasla 
irat ve yapılan masrafları karşılayan miktarı 
Devlet borçları bütçesinde açılacak bir fasla ve 
geri kalan birinci maddede yazılı haliarın inşa 
masrafına ve bundan artan kısmı da demiryol
ları inşaatından doğan diğer ihtiyaçlara karşı
lık olarak Nafia bütçesinin demiryollar ve li
manlar inşaatı kısmında icap eden tertiplere 
tahsisat olarak kaydedilir. Tahsisatın artan 

.( S. Sayısı : 183 ) 
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MADDE 5 — Maliye encümeninin beşinci 
maddesi aynen. 

MADDE 6 — Hükümetin altıncı maddesi ay
nen. 

MADDE 7 — Maliye encümeninin yedinci 
maddesi aynen. 

MADDE 8 — Bu istikrazın senelik faiz, ik
ramiye ve itfa akçesi karşılıkları her sene umu
mî bütçede açılacak ayrı bir fasla tahsisat olarak 
konulur. 

MADDE 9 — Bu istikraz hâsılı her sene vari
dat bütçesinde açılacak ayrı bir fasla irat ve 
yapılan masrafları karşılayan miktarı umumî 
bütçede açılacak bir fasla ve geri kalanı birinci 
maddede yazılı hatların inşa masraflarına ve 
bundan artan kısmı da demiryolları inşaatından 
doğan diğer ihtiyaçlara karşılık olarak Nafia 
bütçesinin demiryolları ve limanlar inşaatı 
kısmında icap eden tertiplere tahsisat olarak 
kaydedilir. Tahsisatın artan kısmı ertesi seneye 

( S. Sayısı : 183 ) 
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kısmı ertesi seneye devrolunur. 
istikrazın ilk masraflarını temin için yuka

rıdaki fıkrada Düyunu umumiye bütçesine kay- i 
dedileceği yazılı tahsisatla mahsubu icra edil- | 
mek üzere her tertipte yirmi bin liraya kadar j 
muvakkat sarfiyat icrasına Maliye vekili mezun- \ 
dur. 

MADDE 10 — Faiz kupon bedelleri ve ikra
miyeler, tediyesi iktiza eden tarihten itibaren 
beş senelik ve tahvil bedelleri, tediyesi lâzım 
olan tarihten on senelik müddet geçtikten son
ra Hazine lehine müruru zamana uğrar. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanun hükümlerini icraya \ 
Maliye vekili memurdur, | 

19 - III - 1941 ! 
Bş. V. Ad. V. M. M.V. j 

Dr. R. Saydam II. Menemeıoğin S. Arılan i 
Dft.¥. Ha. V. Ma. V. \ 

Fayıh öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. j 
Yücel A. F. (.ebe.sut) II. Çakır \ 

S. I. M. V. G-. t. V. Zr. V. ! 
Dr. II. Alataş E. Karadeniz Muhlis Erkine it 

Mü. V. Ti. V. 
M. Ölmen 

Mal. E. 

kısmı ertesi seneye devrolunur. 
istikrazın ilk masraflarını temin için yuka

rıdaki fıkrada Devlet borçları bütçesine kayde
dileceği yazılı tahsisatla mahsup edilmek üzere 
her tertibde 20 bin liraya kadar muvakkat sar
fiyata Maliye vekili mezundur. 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen 

MADDE 12 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen 

( S. Sayısı : 183 ) 
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devrolunur. 
istikrazın ilk masraflarını temin için yuka- ! 

rıki fıkrada umumî bütçeye kaydedileceği yazılı 
tahsisatla mahsup edilmek üzere her tertipten 
yirmi bin liraya kadar muvakkat sarfiyata Ma
liye vekili mezundur. 

MADDE 10 — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin on birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 12 — Hükümetin on ikinci maddesi 
aynen. 

)>&<{ 

( S. Sayısı : 183 ) 





S. Sayısı: 184 
Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/593) 

T. C. 
Başvekâlet 27 - III - 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1232 

Büyük Mille i Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tasarruf bonoları ihracına dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 
21 - III - 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

Küçük tasarruf sahiplerinin bankalara tevdi ve bir işte istimal etmedikleri paralarına kârlı ve 
emin şartlarla bir intifa sahası temin edilmek ve bu suretle toplanacak paralardan millî müdafaa
nın fevkalâde masrafları hususunda istifade olunmak maksadile diğer bazı memleketlerde olduğu 
gibi «Tasarruf bonoları» ihdası düşünülmüştür. 

Bu teşebbüsten hem vatandaşlar hem de Devlet için azamî istifade temin edilmek üzere işin ta
sarrufları toplamak cihetinin bir Devlet müessesesi olan ve Türkiye Cumhuriyet Merkez bankasile 
sıkı irtibatı bulunan ve bu itibarla banka usullerile hareket ederek daha ziyade muvaffak olması 
beklenen Amortisman sandığına tevdii muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın birinci ve üçüncü maddeleri bonoları cazip kılacak Hazine kefaletine ve vergi mua
fiyetlerine taallûk etmektedir. 

İkinci, dördüncü maddeler bonoların ihraç ve itfa şartlarını ve müruru zaman hükümlerini ih
tiva eylemektedir. 

Beşinci ve altıncı maddeler ise bonolar hasılının Hazineye sureti intikalini ve istimali tarzını ifa
de etmektedir. 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 14 - IV -1941 
Esas No. 1/593 
Karar No. 35 

Yüksek Reisliğe 

Tasarruf bonoları ihdasına dair Maliye vekil
liğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
21 - III -1941 tarihli toplantısında Büyük Millet 
Meclisine arzı kararlaştırıldığı Başvekilliğin 

27 - III - 1941 tarihli ve 6/1232 numaralı tezke
resinde Yüksek Reisliğe bildirilen kanun lâyi
hası Encümenimize havale edilmiş olmakla Maliye 
vekili ve Maliye nakit işleri umum müdürü ha-
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zır bulundukları halde tetkik olundu. 

Lâyihanın tanzimini mucip sebeplere ve ve
rilen izahlara göre tasarruf bonoları ihdasilc gü
dülen maksat bir işe yatırılmıyarak hareketsiz tu
tulan paralara kârlı ve emin bir kazanç, gösteri
lerek : 

1 - Halk arasında inkişaf etmekte olduğu 
memnuniyetle görülen tasarruf fikrinin daha faz
la yayılması; 

2 - Uzun vadeli istikrazların uzun vadeli mev
duat faiz nisbetlerini tanzimde oynadıkları ro
lün benzerinin kişe vadeli mevduat faiz nisbet-
lerinin tanziminde de tekrarlanması; 

3 - Hazinenin ihraca mezun olduğu evrakı 
nakdiyeden tasarruf bonoları satış hasılına te
kabül eden miktarının tedavüle çrkarılmayarak 
Türk parası kıymetinin muhafazasına, bu suretle 
de yardım edilmesi; 

4 - Avrupa harbinden doğan umumî buhranda 
millî müdafaanın mütemadiyen fazlalaşan ihti
yaçlarını karşılamak üzere hemen her memleketin 
(teslihat bonosu), (Millî müdafaa bonosu), (ta
sarruf sertefikası) ihracı nevinden almış ve al
makta bulunmuş olduğu malî tedbirlerin küçük 
bir tecrübesini de memleketimizde yaparak va
tandaşların ceplerinde ve evlerinde nema getir-
miyerek dur^n paralarından Millî müdafaanın 
fevkalâde masraflarını temin etmek gibi hepi
miz için aziz bir işte faydalanılması olduğu an
laşılmış ve teklif Encümenimizee de tamamile 
yerinde ve vaktinde yapılmış pek muvafık bir 
malî muamele olarak telâkki edilmiştir. 

Filhakika, veraset ve intikal vergisi de dahil 
olduğu halde her türlü vergi ve resimden muaf 
tutulmak, hamiline muharrer bulunmak, 3 ve 6 
ve 9 aylık ve bir buçuk ve nihayet iki seneye ka
dar kısa vadeli ve 5 ve 10 ve 20 lira gibi her ke
seye elverişli olmak ve t âl) i bulundukları faiz nis-
betleri bu müddetlerle bankalara yatırılan pa
raların getirdikleri faiz nisbetlerinden de cüzî 
yüksek olmak s üretil e ve Hazine kefaletile ihracı 
tasavvur edilen tasarruf bonolarına ait her tür
lü muamelelerin bir Devlet müessesesi ve Tür
kiye Cumhuriyeti Merkez bankasile sıkı alâkalı 

olan amortisman sandığı delâ'etile ifası, bahse 
mevzu malî teşebbüsün muvaffakiyetine zaman 
teşkil edeceği gibi banka şubesi bulunmayan yer
lerde satışa ve faizin ödenmesine mal sandıkla
rının tavsiti de umumî rağbeti tahakkuk ettirerek 
gerek küçük tasarruf sahiplerine, gerek Türk 
parasına ve gerek millî müdafaaya hizmet edil
miş olacağı şüphesizdir. 

Kanun lâyihasının koyduğu hükümlere ge
lince; birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci 
maddeleri yazılışa dair faydalı görülen tashih
lerden sonra, aynen kabul eden Encümenimiz, al
tıncı maddedeki « Düyunu umumiye » tabiri üze
rinde durarak bu tabirin mülga « Düyunu uııuı: 

mîyei Osmaniye varidatı muhassasa idaresi » ni 
hatırlattıktan başka maksut mefhumu da ifa
de etmediğini ve filhakika bir klişe halinde kul
lanıl agel m eki e beraber olsa olsa « Umumî borç
lar » manasını tazammum edebilen «Düyunu umu
miye terekibinin bu günkü selikamıza da uyma
dığını ve esasen Fransızca « Dette Publique » 
in bu yanlış tercümesindeki « umumî » kelimesi
nin « Public » in müradifi olmadığını; zira bu 
kelimenin Fransız dilinde « halka veya Hükü
mete aidiyet » anlattığını, malî lehçeye göre de 
« Dette Publiquc » in Ödenmesi Devletçe» teah-
hüt edilmiş borçların yekûnu demek olduğunu 
mütalea ederek « Düyunu umumiye » tabirini 
« Devlet borçları » tabiri erile değiştirmiş ve bu 
hususta « Devlet borçları » gibi «amme borçları » 
tabirinin de kullanılması mümkün olduğunu Yük
sek Reisliğe ilâveten arzı ittifakla karar vermiştir. 

Lâyihanın yedinci ve sekizinci maddeleri ay
nen kabul edilmiş olmakla havalesi mucibince 
Bütçe encümenine tevdii rica olunur. 

Maliye E. Reisi M. M. Katil) 
tstanbul Malatya Kastamonu 

A. Bayındır Nasuhi Bay dar îl. Dicle 
Bursa izmir Kayseri 

Dr. G. Kahraman K. Dursun Ömer Taşçıoğlu 
Kırklareli Kırşehir Malatya 

Hamdı Kuleli M. S ey f eli M. Nedim Zahcı 
Manisa Tokad 

F. Kurdoğlu Cemal Kovalı 

( & Öayısı : İ84 ) 



Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14 - V - 1941 
Mazbata No. 94 
Esas No. 1/593 

Yüksek Eeisliğe 

Tasarruf bonoları ihracına dair Maliye vekil
liğince hazırlanıp Başvekâletin 27 - I I I -1941 ta
rih ve 6/1232 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Maliye encümeni maz-
batasile birlikte Encümenimize tevdi buyurulmak-
la Maliye vekili Fuad Ağralı hazır olduğu halde 
tetkik ve müzakere olundu : 

Bütün dünyayı yayılma tehlikesi altında bu
lunduran harbin' henüz harp harici kalan millet
lerin iktisadî ve malî vaziyetleri üzerinde yaptığı 
tesirler gittikçe ağırlaşmaktadır. Hassatan Mil
lî müdafaa hazırlıklarının istilzam ettiği parayı 
normal varidat ile temin etmek imkânsız bir ha
le gelmiştir. Bu suretle harp iktisadı rejimine 
girmiş bütün Devlet maliyelerince tatbik edil
mekte olan ve emisyonlara mehmaemken mâni ol
ması dolayısile fiat tereffülerini önlemekte fay
dası bulunan tasarruf bonoları usulünün memle
ketimizde de tatbiki bir taraftan bankalara tevdi 
edilmemiş küçük tasarrufların Hazineye intikali 
ile Millî Müdafaanın fevkalâde masraflarından 
bir kısmını emisyona gidilmeden karşılamak ve 
diğer taraftan- bu tasarruf sahiplerine ellerinde 
âtıl duran servetlerden kazanç temin etmelerine 
imkân vermek ve nihayet bu vatandaşları asıl 
matlûp olan uzun vadeli Devlet istikrazlarına 
alıştırmak gibi hayırlı neticeler vereceği anlaşıl
dığından lâyiha esas itibarile encümenimizce de 
kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninin hazırladığı metin üze
rinde cereyan eden müzakere sonunda birinci, 

ikinci, üçüncü ve dördüncü maddelerde esasa ta
allûk etmeyen ve ancak hükmü tamamlayıcı bazı 
kayitler ilâve edilmiş ve beşinci maddenin ücrete 
müteallik son fıkrası Teadül kanunu hükümle
rine uygun bulunmadığından çıkarılarak madde 
tahsisata ve memurlara ait kısımlar ayrılmak 
üzere iki maddeye ayrılmış ve beşinci madde, 
Maliye encümeninin beşinci ve altıncı maddele
rinin birinci fıkraları hükmü birleştirilmek su-
retile tanzim ve altıncı maddede bu işin Merkez 
bankası memurlarına gördürülebileceği tasrih 
edilmiştir. 

Encümenimizin yedinci maddesinde de tahsi
satın umumî bütçeye ne suretle tahsisat kaydile 
sarfedileceği beyan edilmiştir. 

Bu değişiklikleri ihtiva etmek üzere yeniden 
tanzim edilen lâyiha Umumî Heyetin tasvibine 
arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis E. V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
1. Eker T. Coşkan H. Kitapçı 
Kâtip 

istanbul Bolu Bursa 
F. öymen C. Said Siren A. Nevzat Ayaş 
Elâziğ Giresun İsparta 

M. F. Altay M. Akkaya Mükerrem Karaağaç 
İsparta Kayseri Konya 

B. Ünlü Suad Hayri Ürgüblü R. Türel 
Kütahya Maraş Tunceli 

A. Tiridoğlu M. Bozdoğan M. Yenel 

( S. Sayısı : 184 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFt 

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Amortisman sandığı Hazine 
kefaletile azamî 25 milyon liraya kadar hâmile 
muharrer «Tasarruf bonoları» ihracına mezun
dur. 

MADDE 2 — Tasarruf bonolarının vade ve 
faizleri, tediye servisleri Maliye vekâletinin 
tasvibile Amortisman sandığınca tesbit olunur. 

Maliye vekâleti ledelicap bu bonoların Amor
tisman sandığı hesabına alım ve satımına ve fa
izlerinin tediyesine malsandıklarmı tavsit hu
susunda icap eden tedbirleri almağa salahiyetli
dir. 

MADDE 3 — Tasarruf bonoları, faizleri ve 
bunların tediyesine müteallik evrak, ihraç ve 
tediye dolayısile yapılacak ilânlar, her türlü 
vergi ve resimden muaftır. 

MADDE 4 — Tasarruf bonolarının tedavül 
den kaldırılabilmesi için iki ay müddetle ve mü
savi fasılalarla on defa ilân yapılır. Bonolar 
son ilân tarihinden ve faizleri tediye edilmeleri 
lâzımgeldiği tarihten itibaren beş sene sonra 
Hazine lehine müruru zamana uğrar. 

MADDE 5 — Tasarruf bonoları hasılından 
faizler, ihraç ve tediye servisi masrafları ve doğ
rudan doğruya bu bonalar için ihtiyar olunan 
diğer masraf ve ücretler çıkarıldıktan sonra ka
lacak miktar Amortisman sandığınca Maliye 
vekaletine tesviye olunur. 

Amortisman sandığınca işbu bonolara müte
allik işlerle tavzif edilecek Türkiye Cumhu
riyet Merkez bankası memurlarına Maliye ve
kâletinin tasvip edeceği miktarda ücret verile
bilir. 

MADDE 6 — Maliye vekâleti bu membadan 
temin edeceği mebaliği Millî Müdafaa için veri
lecek fevkalâde tahsisata karşılık olmak üzere 
irat kaydeder. Amortisman sandığına itfa için 
verilecek mebaliğ Düyunu umumiye bütçesine 
konulacak tahsisattan ödenir. 

( S. Say: 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİRt 

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2724 numaralı kanun ile ku
rulmuş olan Amortisman sandığı Hazine kefa
letile azamî 25 milyon liraya kadar hamiline 
muharrer kısa vadeli «tasarruf bonoları» ihra
cına mezundur. 

MADDE 2 — Tasarruf bonolarının vade ve 
faizleri, ödeme servisleri Maliye vekâletinin 
tasvibile Amortisman sandığınca tesbit olunur. 

Maliye vekâleti icabında bu bonoların amor
tisman sandığı hesabına alım ve satımına ve 
faizlerinin ödenmesine malsandıklarmı tavsite 
mezundur. 

MADDE 3 — Tasarruf bonoları, faizleri ve 
bunların ödenmesine müteallik evrak, ihraç ve 
tediye dolayısile yapılacak ilânlar, her türlü 
vergi ve resimden muaftır. 

MADDE 4 — Tasarruf bonolarının tedavül
den kaldırılabilmesi için iki ay müddetle ve 
müsavi fasılalarla on defa ilân yapılır. Bonolar 
son ilân tarihinden ve faizleri de ödenmesi lâ
zım gelen tarihten itibaren beş sene sonra Ha
zine lehine müruru zamana uğrar. 

MADDE 5 — Tasarruf bonoları hasılından 
faizler, ihraç ve tediye servisi masrafları ve 
doğrudan doğruya bu bonolar için ihtiyar olu
nan diğer masraf ve ücretler çıkarıldıktan sonra 
kalacak miktar Amortisman sandığınca Maliye 
vekâletine ödenir. 

Amortisman sandığınca işbu bonolara müte
allik işlerle tavzif edilecek Türkiye Cumhuriyet 
Merkez bankası memurlarına Maliye vekâleti
nin tasvib edeceği miktarda ücret verilebilir. 

MADDE 6 — Maliye vekâleti bu membadan 
temin edeceği meblâğları Millî Müdafaa için 
verilecek fevkalâde tahsisata karşılık olmak 
üzere irat kaydeder. Amortisman sandığına itfa 
için verilecek meblâğlar Devlet Borçlan bütçe
sine konulacak tahsisattan ödenir. 

ısı : 184 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENtNÎN DEĞlŞTtRtŞÎ 

Tasarruf bonoları ihracına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 14 - VI -1934 tarih ve 2794 sa
yılı kanun ile kurulmuş olan Amortisman san
dığı tedavüldeki miktarı 25 milyon lirayı geç
memek üzere, Hazine kefaleti ile hâmiline mu
harrer, kısa vadeli «Tasarruf bonoları» ihracına 
mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince çıka
rılacak tasarruf bonolarının ihraç ve tediye
sine ve piyasasının tanzimine müteallik muame
leler, vade ve faizleri Hazinenin tasvibi ile Amor
tisman sandığınca ifa ve tesbit olunur. 

Maliye vekili, tasarruf bonolarının plase 
edilmesine, tediyesine, faizlerinin ödenmesine 
ve piyasasının tanzimine müteallik muamele
lerde malsandıklarmı tavsite mezundur. 

MADDE 3 — Tasarruf bonoları, faizleri ve 
bu bonoların ihracına, tediyesine ve faizlerinin 
ödenmesine müteallik evrak ile bu hususta ya
pılacak her nevi ilânlar her türlü vergi ve rü
sumdan muaftır. 

MADDE 4 — Tasarruf bonoları vadelerinin 
hulul ettiği ve faizleri de tediyelerinin meşrut 
bulunduğu tarihten beş sene sonra Hazine lehi
ne müruru zamana uğrar. 

MADDE 5 — Tasrruf bonolarının hasılatı 
Amortisman sandığınca Hazineye devredilir. Bu 
hasılat Hazinece Millî Müdafaa hizmetlerine mü
teallik fevkalâde tahsisata karşılık olmak üzere 
irat kaydolunur. 

MADDE 6 — Tasarruf bonolarına müteallik 
muameleler Amortisman sandığınca Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası memurlarına gör-
dürülebüir, 

( S. Sayısı : 184 ) 
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Mal. E. 

MADDE 7 — işbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 8 — îşbu kanun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye vekili memurdur. 

21 - III -1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. E. Saydam H. Menemencioğlu S. Arikan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Fayık öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 

S. t M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
M. ökmen 

MADDE 7 — tşbu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 8 — tşbu kanun hükümlerini yü
rütmeğe Maliye vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 184 ) 
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B. E. 

MADDE 7 — Tasarruf bonolarının faizleri 
ihraç ve tediye masrafları ile bu bonolar için 
ihtiyar olunan diğer bilûmum masraf ve ücret
lerle tedavülden kaldırılması icap eden bono 
bedelleri umumî bütçede açılacak ayrı bir fasla 
tahsisat kaydile sarfolunur. 

Maliye vekili, bu madde mucibince yapıla
cak masrafları karşılamak ve bilâhara tahsisatı 
ile mahsubu yapılmak üzere Amortisman 
sandığına 100 000 liraya kadar avans verebilir. 

MADDE 8 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen. 

MADDE 9 — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 184 ) 





S. Sayısı: 185 
Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin arttırılması 

hakkında kanun lâyihası ve iktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/595) 

T.C. 
Başvekâlet 1-IV-1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1294 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Risliğine 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin arttırılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve tcra Vekilleri Heyetince 1-IV -1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihas, 
esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr, R. Saydam 

Mucip sebepler 

Avrupa harbinin doğurduğu beynelmilel buhra ı dolayısile artmış olan Devlet masraflarının, nor
mal varidat memba]arile karşılanması mümkün ola nadığmdan, malî muvazenenin temini için muh
telif vergi ve resimlere fevkalâde millî müdafa mükellefiyeti mahiyetinde olmak üzere birer miktar 
zam yapıldığı sırada şeker ve glikozdan alman istihlâk vergilerinin de arttırılması zarurî görülerek işbu 
lâyiha takdim kılınmıştır. 

Yapılması teklif olunan zam şeker istihlâk vergisine kilo başına yedi ve glikoz istihlâk vergisine 
de beş kuruştur. Şeker istihlâk vergisine 3828 sayılı kanunla kilo başına yedi kuruş zam yapılmış 
ve bu zammın 3101 sayılı kanun mucibince, senelik istihsal miktarına göre şeker istihlâk vergisi nis-
betinde yapılacak tezyit veya tenzile tâbi bulunmadığı mezkûr kanunda tasrih olunmuştu. Bu lâ
yiha ile teklif edilen zam 3828 sayılı kanunla yapılan zammın arttırılmasından ibaret bulunduğu 
cihetle, bu zam da, senelik istihsal miktarile alâkadar olmayarak sabit kalacaktır. 

Şeker fiatları bu zam dolayısile tekrar artmayacak, evvelce yapılmış olan fiat zammından yedi 
kuruş vergi olarak şirketten alınacaktır. Bu verginin, fiat zammı yapıldığı tarihten, kanunun me
riyete girdiği tarihe kadar şeker şirketi tarafından satılmış olan şekerlerden dahi alınması maksa
dı! e kanuna birinci muvakkat madde eklenmiştir. 

Hükümetçe şeker fiatlarınm arttırıldığı tarihte şeker ticaretile iştigal edenlerle sınaî müessese
ler lehine bulunan şeker stoklarından bu zammın alınmaması muvafık olamayacağından mezkûr 
stoklardan da bu verginin alınabilmesini temin için ikinci muvakkat madde tertip olunmuştur. Her 
ne kadar lâyiha ile şeker istihlâk vergisine kilo başına yedi kuruş zam yapılmakta ise de, fiat zam
mı on kuruş olarak tesbit edilmiş olduğundan, sözü geçen stoklardan kilo başına yedi kuruş alın
makla iktifa edilmesi, ihtikâra meydan verebileceğinden bu paranm memleket ihtiyaçlarına tahsi
sini mümkün kılmak üzere, bu stoklara münhasır olarak, kilo basma on kuruş alınması muvafık 
görülmüş ve ikinci muvakkat maddede stoklardan kilo basma on kuruş alınacağı tasrih edilmiştir. 

Glikozun istihlâk vergisine yapılan zammın, kanunun meriyete girdiği tarihte mevcut stoklardan 
da alınmasını temin için lâyihaya üçüncü muvakkat madde eklenmiştir. 

Fevkalâde vaziyetin zail olmasını müteakip bu lâyiha ile teklif edilen zamların da kaldırılmasını 
teminen, 3828 sayılı kanunun 17 nci maddesi hükmünün bu zamlar hakkmda da cari bulunduğu
na dair ikinci madde tertip olunmuştur. 



iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 

Esas No. 1/595 
Karar No. 27 

14-IV-1941 

Yüksek Reisliğe 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin 
arttırılması hakkında Maliye vekilliğince hazır
lanıp icra Vekilleri Heyetince 1 - IV -1941 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası Encümenimize havale buyurulmuş ol
makla Varidat umum müdürü hazır olduğu halde 
tetkik ve mütalea olundu. 

Hükümetin mucip sebepler lâyihasında der-
meyan olunan mütaleata ve verilen şifahî iza
hata göre kanun lâyihası esas itibarile kabule 
şayan görüldüğü gibi şeker fiatlarma son defa 
yapılmış olan 10 kuruş zamdan ancak 7 kuru
şun istihlâk vergisine zam sureti! e Hazinece alı
nıp 3 kuruşun şirket hissesi olarak kabulü pan
car mubayaa fiatları ile umumî masrafların 
yükselmiş olması dolayısile zarurî görülmüştür. 

Halen alınmakta olan şeker istihlâk vergisi 7 
, kuruş olmasına ve bu kerre yapılması teklif 
olunan zam da yine 7 kuruş bulunmasına binaen 
vergi miktarının yekûn itibarile değil glikoz 
hakkında yazılı olduğu üzere bir misil arttırıl
mıştır şeklinde gösterilmesi insicam bakımından 
daha uygun görülerek birinci maddede bu suretle 

ifadeye taallûk eden bir tashih yapılmıştır. 
Üçüncü muvakkat maddenin dördüncü fıkra

sında yazılı itiraz kelimesinden sonra bir de 
(Ve temyiz) kelimesinin ilâvesi ikinci muvak
kat maddedeki şekille hem insicamı temin ve hem 
de tatbikatta her hangi bir tereddüde meydan 
verilmemesi mülâhazasile faydalı görülmüştür. 

Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi bu-
vurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur". 

îk. En. Reisi 
Giresun 

1. Sabuncu 
Afyon K. 

Bcrç TürJcer 
Edirne 

T. Göksel 
Gaziantep 

N. Pazarbaşı 
Kars 

K. Arıklt 
Zonguldak 
M. Bozma 

M. M. 
Rize 

F. Sirmen 
Ankara 
M. Eriş 
Erzincan 

S. Başotaç 
istanbul 

A. II. Denizmen 
Kastamonu 
M. C. Bayar 

Kfı. 
Bilecik 

K. GiUek 
Ankara 
A, Vhıs 
Eskişehir 
E, Sazak 

İzm i r 
B. Artman 

Konya 
A. Tl. Dikmen 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/595 

Karar No. 42 
Yüksek Reisliğe 

2 - V - 1941 

Şeker ve glikozdan alınmakta olan istihlâk 
vergisinin arttırılmasına dair Maliye vekilliğin
ce hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 1 - IV -
1941 tarihli toplantısında Büyük Millet Mecli
sine arzının kararlaştırıldığı Başvekilliğin 1 -
IV - 1941 tarih ve 8/1294 numaralı tezkeresile 
bildirilen kanun lâyihası Encümenimizce Vari
dat umum müdürü huzurile müzakere olundu. 

Yeni cihan harbi karşısında memleket mü
dafaasının. istilzam ettiği masrafların knrşda-
nabilmesi için alınmakta olan malî tedbirler 
meyanıııda bazı vergi ve resimlere zamlar yapı
lırken şeker ve glikoz istihlâk vergilerinin de 
arttırılması hakkındaki teklif esas itibarile ve 
- Millî korunma kanununun Hükümete verdiği 
salâhiyete istinaden 2 - IV - 1941 tarihli karar-

( S. Sayısı : 185 ) 
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name ile şeker fiatlarına on kuruş zam icra edil
miş ve bu zamdan yedi kuruşunun bu lâyiha ile 
tezyit olunan istihlâk vergisine ve üç kuruşu
nun da pancar alım fiatile elyevm artmış bulu
nan umumî masraflara karşı şeker şirketine tah
sisi mukarrer bulunmuş olmakla hem müsteh
liklere yeni baştan bir müracaatın bahis mevzu 
olmadığı hem de zam dolayısile şeker istihsalâ-
tmda vukuu tabiî inikasların dikkate alındığı 
anlaşılarak - lâyiha ana hatlarile muvafık gö
rüldü. 

Maddelerin müzakeresinde Encümenimiz, 
lâyiha ile şeker istihlâk vergisine yapılmakta 
olan yedi kuruş zammın 3828 numaralı kanu
nun beşinci maddesi mucibince alınmakta olan 
yedi kuruşa ilâveten ve glikoz istihlâk vergisine 
yapılmakta olan beş kuruş zammın ise zikrolu-
nan 3828 numaralı kanunun maksadına uygun 
olarak fevkalâde zamanlara münhasır ve fakat 
ilk defa olmak üzere tarhedilmekte bulunduğu
nu göz önünde tutmuş ve birinci maddeyi ona 
göre tadil etmiştir. 

Yukarıda kaydedilmiş olduğu veçhile istihlâk 
vergisine yapılmakta olan zam 2-IV-1941 tari
hinde Hükümetçe neşrolunan 2/15502 numaralı 

kararnamenin malî bakımdan tatbikma müstenit 
olmak hasebile encümenimiz bu zammın cibayeti 
şeklinden bahseden muvakkat birinci maddeyi 
gerek kanun tedvini ve gerek yeni vergi men-
şeinin mükellef nazarında tavzihi bakımların
dan tadilde fayda görerek değiştirmiştir. 

Muvakkat ikinci madde, şeker alım ve satı
mı ve şeker sanayii ile iştigal edenlerden fiatla-
rm arttrıldığı tarihte alınmış olan beyanname
lerle kontrol neticesinde tutulmuş olan zabıt 
varakaları üzerine tarhedilen vergiye itiraza ve 
verginin tahsil tarzına dair olup şu tadillere tâ

bi tutulmuştur: 
1 — Şeker mevcutları hakkında beyanname 

vermemiş olanlar bulunabileceğinden maddeye 
bu gibilere dair de bir kayit konulmuş; 

2 — Lâyiha, mükelleflerin vermiş oldukları 
beyannameler üzerine yapılan tahakkukata kar
şı itiraz ve, temyiz talebinde bulunamıyacakları-
nı kabul etmiş ve filhakika, beyannameye tâbi 
mükellefin ikrarile ilzamı münakaşa götürmez 
bir prensip telâkki edilmek zarurî bulunmuş 
ise de «vergilerde ihbarnamelerin tebliğine ve 
itiraz ve temyiz usullerine ve itiraz ve temyiz 
komisyonları teşkiline dair olan» 3692 numaralı 
kanunun 23 ncü maddesinde tadat edilen maddî 
hatalardan dolayı itiraz ve temyiz hakkından 
bunların mahruz edilemiyecekleri tabiî görüle
rek bu hususta iktiza eden ilâveler yapılmış; 

3 — Kontrol neticesinde meydana çıkarılan 
şekerlere ait zabıt varakaları mündericatı mah
keme kararile teeyyüt ettiği takdirde bu zabıt 
varakalarında yazılı şekerler üzerinden alınacak 
istihlâk vergisinin tarh ve tahsil tarzı tayin 
olunmuştur. 

Muvakkat üçüncü madde ile ikinci, üçüncü 
ve dördüncü maddeler ise aynen kabul edilmiş 
olmakla havalesi mucibince Bütçe encümenine 
tevdi buyurulması Yüksek Reislikten rica olu
nur. 
Maliye E. Reisi M. M. Kâtip 

istanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır N. Bay dar H. Dicle 

Afyon K. îzmir Kayseri 
H. Çer çel K. Bursun ö. Taşçtoğlu 
Kırklareli Manisa Tokad 

H. Kuleli F. Kufdoğlu C. Kovalı 
Zonguldak 

Y. Z. Özençi 

( S. Sayısı : 185 ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 93 
Esas No. 1/595 

14 - y - 1941 

Yüksek Reisliğe 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisinin 
arttırılması hakkında Maliye vekilliğince hazır
lanıp Başvekâletin 1 - IV - 1941 tarih ve 6/1294 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası İktisat ve Maliye encümenleri mazbata-
larile birlikte Encümenimize tevdi buyurul-
makla Maliye vekili Fuad Ağralı ve İktisad ve
kili Hüsnü Çakır hazır oldukları halde tetkik 
ve müzakere olundu : 

Fevkalâde ahvalin devamı hasebile artmış bu
lunan Devlet masraflarının karşılanmasını te
min maksadMe geçen yıl çıkarılmış bulunan 3828 
sayılı kanunla bazı vergi ve resimlere zamlar ya
pılması ve bazı maddelerin yeniden mükellefi
yet mevzuuna alınması kabul edilmiş ve bu me-
yanda §eker istihlâk vergisi kilo başına yedi ku
ruş arttırılmıştı. 

Harbin devann ve Devlet masraflarının git
tikçe çoğalması vergiler üzerinde yeniden bazı 
tezyitler yapmak zaruretini tevlit ettiğinden şe
kere yapılan zam ile glikozdan alınan istihlâk ver
gisinin birer miktar daha arttırılması derpiş 
edilerek bu lâyihanın tanzim ve sevkedildiği alı
nan izahlardan anlaşılmakla lâyiha esas itibarile 
Encümenimizce de kabul edilmiştir. 

Şeker fiatları esasen 2 - IV - 1941 tarihinde 
millî korunma kanununa tevfikan Koordinasyon 
heyetince 10 kuruş arttırılmış bulunduğundan 
şeker şirketince mezkûr tarihten itibaren tahsil 
edilmekte olan bu miktardan yedi kuruşunun 
istihlâk vergisi olarak tediyesi lâyiha ile temin 
edilmiştir. 

Gerek geçen sene ve gerek bu yıl artış mikta
rından istihlâk vergisi bakiyeleri olan üçer ku
ruştan altı kuruşun neye mukabil şeker şirketi
ne bırakıldığı üzerinde tetkikler yapılmış ve İk
tisat vekilinin verdiği izahata göre pancar fia-
tına kilo başına yapılan her on para zammın şeke

rin maliyet fiatını takribi yetmiş para yükselttiği 
ve bu hesap ile otuz paradan altmış paraya çı
karılan pancar fiatmın şeker fiatmdâ hemen beş 
kuruş kadar bir yükselme husule getirdiği, müte
baki bir kuruş ve kesrinin ise malzeme fiatlan-
nın ve işletme masraflarının umumî surette teza-
yüdü sebebile şirketin munzam sarfiyatına karşı
lık olmak üzere şirkete bırakıldığı anlaşılmıştır. 

Yukarıdaki mucip sebeplere binaen lâyiha, 
Encümenimizce de esas itibarile kabul edilerek 
Maliye encümeni metni üzerinden tetkik ve mü
zakere edilmiştir. 

Birinci madde aynen kabul edilmiş, birinci 
muvakkat maddeden tedvin usulümüze uygun bu
lunmayan kararnameye ait kay it çıkarılmış,. 
muvakkat ikinci madde aynen, Hükümetin mu
vakkat üçüncü maddesi tertip değişikliğile, ikin
ci, üçüncü ve dördüncü maddeler keza aynen 
kabul edilmişlerdir. 

Bu değişiklikleri ihtiva etmek üzere tanzim 
edilen lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

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

İstanbul Bolu Bolu 
F. Öymen C. Said Siren Dr. Zihni Ülgen 

Bursa Elâzığ Giresun 
A. Nevzat Ayaş M. F, Altay M. Akkaya 

İsparta İsparta Kayseri 
M. Karaağaç R. Ünlü Suad Hayrı Ûrgüblü 

Kırklareli Konya Kütahya 
B. Denker R. Türel A. Tiritoğlu 

Maraş Sivas Trabzon 
M. Bozdoğan R. Çiner Sırrı Day 

Tunceli Yozgad 
M. Yenel 8. İcöz 
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ÖÜRÛMETİN TEKLİFİ 

Şeker ve gligozdan alman istihlâk vergisinin 
arttırılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3828 sayılı kanunun beşinci 
maddesi mucibince şekerden alınmakta olan 
munzam istihlâk vergisi kilo başına on dört 
kuruşa çıkarılmış ve 3101 sayılı kanunun üçüncü 
maddesile gligozdan alınmakta olan istihlâk ver
gisi bir misil arttırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetçe şe
ker fiatınm arttırıldığı tarihten itibaren Türki
ye şeker fabrikaları Türk anonim şirketi tara
fından satılmış olan veya mezkûr tarihten ev
vel satılmış olupta o tarihte henüz müşterisine 
sevkedilmeyerek şirket elinde bulunmuş olan 
şekerlerden de birinci madde mucibince yapılan 
zam alınır. 

Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şir
keti, yukariki fıkrada yazılı zammı, bu kanunun 
neşredildiği aya ait satışların vergisile birlikte 
tediye etmeğe mecburdurlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Şeker alım sa-
tımile iştigal edenlerle şekeri imalâtında ip
tidaî veya tâli madde olarak kullanan sınaî 
müesseselerden şeker fiatlarmın arttırıldığı ta
rihteki mevcutlarını göstermek üzere Hükümet
çe alınmış olan beyannameler, ve bunların kon
trolü neticesinde meydana çıkarılmış olan be
yanname harici şekerlere ait zabıt varakaları 
veya suretleri Maliye dairelerine tevdi olunur. 
Maliye dairelerince bu beyannamelerde yazılı 
miktarlarla beyannamelerin kontrolü neticesin
de meydana çıkarılmış olan miktarlar üzerinde 
kilo başına on kuruş vergi tahakkuk ettirilerek 
mükelleflere tebliğ olunur. Mükellefler bu ta-
hakkukata kargı itiraz ve temyiz talebinde bu
lunamazlar. 

Tahakkuk ettirilen vergiler üç ayda ve üç 
müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanında öden
meyen taksitler % 10 zamla ve Tahsili emval ka
nunu hükümleri dairesinde tahsil olunur. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin art
tırılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 17 - V -1940 tarihli ve 3828 sa
yılı kanunun beşinci maddesi mucibince şekerden 
alınmakta olan munzam istihlâk vergisi kilo 
basma bir misli arttırılmış olduğu gibi 3101 sa
yılı kanunun üçüncü maddesile glikozdan alın
makta olan istihlâk vergisi de bir misli arttı
rılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetin bi
rinci muvakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin ikin
ci muvakkat maddesi aynen. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin art
tırılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3828 numaralı kanunun 5 nci 
maddesi mucibince şekerden alınmakta olan 7 
kuruş munzam istihlâk vergisi kilo başına 14 
kuruşa çıkarılmış ve 3101 numaralı kanunun 
3 ncü maddesile glikozdan alınmakta olan 5 ku
ruş istihlâk vergisi bir misil arttırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetçe 
2/15502 numaralı kararname ile şeker fiatmm 
arttırıldığı 2 - IV - 1941 tarihinden itibaren 
Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirketi 
tarafından satılmış olan veya mezkûr tarihten 
evvel satılmış olup ta o tarihte henüz müşteri
sine teslim edilmemiş bulunan şekerlerden de bi
rinci madde mucibince yapılan zam almır. 

Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şir
keti yukarıki fıkrada yazılı şekerlerden alınacak 
zam bu kanunun neşredildiği aya ait satışların 
vergisile birlikte öder. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Şeker alım ve 
satımile iştigal edenler ile şekeri imalâtında 
iptidaî veya tâli madde olarak kullanan sınaî 
müesseselerden «3843 sayılı kanunun 5 nci mad
desinde tarif olunan sınaî müesseseler kastedil
miştir». Şeker fiatlarınm arttırıldığı tarihteki 
mevcutlarını göstermek üzere Hükümetçe alın
mış olan beyannameler ve bunlarm kontrolü 
neticesinde meydana çıkarılmış olan beyanname 
harici şekerlere ait zabıt varakalarile hiç beyan
name vermemiş olanlar nezdinde tesbit edilmiş 
olan şekerlere ait zabıt varakaları veya suretleri 
Maliye dairelerine tevdi olunur. Maliye daire
lerince bu beyannamelerde yazılı şeker miktar
ları üzerinden kilo başına on kuruş vergi tahak
kuk ettirilerek mükellefelere tebliğ olunur. Mü
kellefler vermiş oldukları beyannamelerin muh
teviyatına ve bu beyannamelere müsteniden tarho-
lunan vergiye itiraz edemezler. Bunun haricin
de kalan hususlara karşı 3692 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde itiraz ve temyiz talebinde 
bulunabilirler, itiraz komisyonu kararlarına 
karşı idare namına yapılacak temyiz talepleri de 
ayni hükümler dairesinde cereyan eder. 

Tahakkuk eden vergiler tahakkuku takip 
eden aydan itibaren üç ayda ve üç müsavi tak-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Şeker ve glikozdan alınan istihlâk vergisinin art
tırılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Maliye encümeninin birinci 
maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Hükümetçe şe
ker fiatlarınm arttırıldığı 2-IV-1941 tarihin-
den itibaren Türkiye şeker fabrikaları Türk 
anonim şirketi tarafından satılmış olan veya 
mezkûr tarihten evvel satılmış olup ta o tarih
te henüz müşterisine teslim edilmemiş bulunan 
şekerlerden de birinci madde mucibince yapı
lan zam almır. 

Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şir
keti yukarıki fıkrada yazılı şekerlerden alına
cak zammı bu kanunun neşredildiği aya ait 
satışların vergisile birlikte öder. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Maliye encüme
ninin ikinci muvakkat maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 185 ) 



Hü. 
8 — 

Ik, E, 

MUVAKKAT MADDE 3 — 
A) Glikozun alım satımile iştigal edenler, 
B) Glikozu imalâtında iptidaî veya tâli mad

de olarak kullanan sınaî müesseseler (3843 sa
yılı kanunun 5 nci maddesinde tarif olunan sı
naî müesseseler kastedilmiştir). 

Bu kanunun neşredildiği günü takip eden 
günün akşamına kadar kanunun neşri tarihinde 
ticarethane, mağaza, depo, ambar, fabrika ve 
imalâthanelerinde, şube, acenta ve komüsyoncu-
ları nezdinde ve sair yerlerde bulunan stokların 
cins, miktar ve sıkletini ve bulundukları yerleri 
gösteren bir beyannameyi bağlı oldukları vari
dat dairesine vermeğe mecburdurlar. Kanunun 
neşri tarihinde ellerinde yüz kilodan az glikoz 
mevcut bulunan, yukarıda yazılı şahıs ve mües
seseler beyanname vermek mecburiyetine tâbi 
değildirler. 

Bu beyannameler varidat dairelerince mükel
leflerin evrak ve vesikalarile tatbik ve tetkik 
olunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra beyan
namelerde yazılı miktarlar üzerinden, mükellef
lere birinci maddedeki vergi tarholunur. 

Müddeti içinde beyanname vermeyen veya 
mevcutlarını beyannamelerinde noksan göste
renler namına beyannamesi verilmeyen veya 
noksan gösterilen mevaddm varidat dairesince 
tesbit edilecek miktarları üzerinden tarholuna
cak vergilere beş kat zam yapılır . Tarholunan 
vergilerle ceza zamları mükelleflere tebliğ edilir. 

Mükellefler verdikleri beyannamelerin muh
teviyatına ve bu beyannamelere müsteniden tar
holunan vergilere itiraz edemezler. Bunun hari
cinde kalan hususlara karşı, 3692 sayılı kanun 

MUVAKKAT MADDE 3 — A) Glikozun 
alım satımı ile iştigal edenler, 

B) Glikozun imalâtında iptidaî veya tâli 
madde olarak kullanan sınaî müesseseler (3843 
sayılı kanunun beşinci maddesinde tarif olunan 
sınaî müesseseler kastedilmiştir). 

Bu kanunun neşredildiği günü takip eden 
günün akşamına kadar kanunun neşri tarihinde 
ticarethane, mağaza, depo, ambar, fabrika ve 
imalâthanelerinde, şube acente ve komisyoncu
ları nezdinde ve sair yerlerde bulunan stokların 
cins, miktar ve sıkletini ve bulundukları yerleri 
gösteren bir beyannameyi bağlı oldukları va
ridat dairesine vermeğe mecburdurlar. Kanu
nun neşri tarihinde ellerinde yüz kilodan az gli
koz mevcut bulunan, yukarıda yazılı şahıs ve 
müesseseler beyanname vermek mecburiyetine 
tâbi değildirler. 

Bu beyannameler varidat dairelerince mü
kelleflerin evrak ve vesikaları ile tatbik ve tet
kik olunarak doğruluğu anlaşıldıktan sonra be
yannamelerde yazılı miktarlar üzerinden, mü
kelleflere birinci maddedeki vergi tarholunur. 

Müddeti içinde beyanname vermeyen veya 
mevcutlarını beyannamelerinde noksan göste
renler namına beyannamesi verilmiyen veya nok
san gösterilen mevaddm varidat dairesince tes
bit «edilecek miktarları üzerinden tarholunacak 
vergilere beş kat zam yapılır. Tarholunan ver
gilerle ceza zamları mükelleflere tebliğ edilir. 

Mükellefler verdikleri beyannamelerin muh
teviyatına ve bu beyannamelere müsteniden tar
holunan vergilere itiraz ve temyiz edemezler. 
Bunun haricinde kalan hususlara karşı, 3692 sa-
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sitte tahsil olunur. Zamanında ödenmeyen tak
sitler % 10 zamla ve Tahsili emval kanununa 
göre tahsil edilir. 

Hükümetçe, beyannamelerin kontrolü neti
cesinde meydana çıkarılmış olan beyanname ha
rici şekerlerle hiç beyanname vermemiş olanlar 
nezdinde tesbit edilmiş bulunan şekerlere ait 
zabıt varakaları üzerine yapılan takibat netice-' 
sinde zabıt varakaları mündericatı mahkeme 
kararile teeyyüt ettiği takdirde bu zabıt vara
kalarında yazılı şekerler üzerinden de, alâka
darlara yukariki fıkra hükümleri dairesinde 
vergi tarh ve tahsil olunur. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Hükümetin mu
vakkat 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Glikozun alım 
ve satımile iştigal edenler ve glikozu imalâtın
da iptidaî veya talî madde olarak kullanan 
sınaî müesseseler (3843 sayılı kanunun beşinci 
maddesinde tarif olunan »sınaî müesseseler kas
tedilmiştir) bu kanunun neşredildiği günü ta
kip eden günün akşamına kadar kanunun neş
ri tarihinde ticarethane, mağaza, depo, am
bar, fabrika ve imalâthanelerinde, şube, acen-
ta ve komisyoncuları nezdinde ve sair yerlerde 
bulunan stokların cins, miktar ve sikletini ve 
bulundukları yerleri gösteren bir beyanname
yi bağlı oldukları varidat dairesine vermeğe 
mecburdurlar. Kanunun neşri tarihinde elle
rinde yüz kilodan az glikoz mevcut bulunan 
yukarıda yazılı şahıs ve müesseseler beyanname 
vermek mecburiyetine tâbi değildirler. 

Bu beyannameler varidat dairelerince mü
kelleflerin evrak ve vesikaları ile tatbik ve 
tetkik olunarak doğruluğu anlaşıldıktan son
ra beyannamelerde yazılı miktarlar üzerinden, 
mükelleflere birinci maddedeki vergi tarholu-
nur. 

Müddeti içinde beyanname vermeyen veya 
mevcutlarını beyannamelerinde noksan göste
renler namma beyannamesi verilmeyen veya 
noksan gösterilen mevaddm varidat dairelerin
ce tesbit edilecek miktarları üzerinden tarho-
lunacak vergilere beş kat zam yapılır. Tar-
holunacak vergilerle ceza zamları mükelleflere 
tebliğ edilir. 

Mükellefler verdikleri beyannamelerin muh
teviyatına- ve bu beyannamelere müsteniden 
tarholunan vergilere itiraz edemezler. Bunun 
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hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz talebinde 
bulunabilirler. îtiraz komisyonu kararlanna 
karşı idare namına yapılacak temyiz talepleri de 
ayni hükümler dairesinde cereyan eder. 

Tahakkuk eden vergilerle ceza zamları ta
hakkuku takip eden aydan itibaren üç ayda ve 
üç müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanında 
ödenmeyen taksitler % 10 zamla ve Tahsili em
val kanununa göre tahsil edilir. 

MADDE 2 — 3828 sayılı kanunun 17 nci 
maddesi hükmü bu kanun hakkında da caridir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1- m -1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Artkan 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Faytk öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel A.F. Cehesoy H. Çakır 

S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
C, K. tncedayt M. ökmen 

îk. E. 

yılı kanun hükümleri dairesinde itiraz ve tem
yiz talebinde bulunabilirler, itiraz komisyonu 
kararlarına karşı idare namına yapılacak tem
yiz talepleri de ayni hükümler dairesinde cere
yan eder. 

Tahakkuk eden vergilerle ceza zamları tahak
kuku takip eden aydan itbaren üç ayda ve üç 
müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanında öden
meyen taksitler % 10 zamla ve Tahsili emval ka
nununa göre tahsil edilir. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

MADDE 4 — Hükümetin dördüneü maddesi 
aynen 
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MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE -3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

B. E. 

haricinde kalan hususlara karşı, 3692 sayılı ka
nun hükümleri dairesinde itiraz ve temyiz ta
lebinde bulunabilirler. İtiraz komisyonu ka
rarlarına karşı idare namma yapılacak temyiz 
talepleri de ayni hükümler dairesinde cereyan 
eder. 

Tahakkuk eden vergilerle ceza zamları ta
hakkuku takip eden aydan itibaren üç ayda 
ve üç müsavi taksitte tahsil olunur. Zamanın
da ödenmeyen taksitler % 10 zamla ve Tahsili 
emval kanununa göre tahsil edilir. 

MADDE 2 — 17 - V -1940 tarih ve 3828 sa
yılı kanunun 17 nci maddesi hükmü bu kanun 
hakkında da caridir. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 
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