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linin sureti mahsubu ve çiftliğin tekrar köy
lülere satılması hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Memur ve müstahdemlere verilecek fevkalâ
de zamma; 

Askerî tayınat ve yem kanununun 4 ve 36 neı 
maddelerinin tadiline ve 39 ncu maddesine bir 
fıkra ilâvesine dair kanunun ikinci maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair kanun lâyihaları ka
bul edildi. 

Askerî fabrikalar tekaüt ve muavenet san

dığı hakkındaki kanunun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesine dair kanun lâyihasının birinci 
müzakeresi icra olundu. 

Cuma günü toplanılmak üzere inikada niha
yet verildi, 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Aydın Hatay Kütahya 

Dr. Mazhar dermen Hamdi Selçuk Vedit Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. —• Askerin istihkakından kesilecek ekmeğe 

mukabil ilâve edilecek gıda maddeleri hakkında 
kanun lâyihası (1/755) (Millî Müdafaa ve Bütçe 
encümenlerine). 

2. —• Askerî tayınat ve yem kanununun ta
dili hakkında kanun lâyihası (1/756) (Millî Mü
dafaa ve Bütçe encümenlerine). 

3. —• Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gür
büz'ün cezasının affına dair kanun lâyihası 
(1/757) (Adliye encümenine). 

Teklifler 
4. — Tokad mebusu Sıtkı Atanç'ın, Teknik 

okullar mezunlarının yedeksubay olabilmelerin» 
dair kanun teklifi (2/51) (Maarif ve Millî Mü
dafaa encümenlerine). 

Mazbatalar 
5. — Akyazmın Balballı köyünden Hüseyin -

oğlu Tevfik A İpek'in ölüm cezasına çarptırıl
ması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye 
encümeni mazbatası (3/163) (Kuzııameye). 

6. — Jandarma yüzbaşısı Abdürrezzak Gür
büz'ün cezasının affına dair kanun lâyihası ve 
Adliye encümeni mazbatası (1/757) (Ruzna-
meye). 

B Î R Î N C t C E L S E 
Açılma saati : 15 

RElS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Vadit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 

1. — Sayın üyeler deyi bazılarına izin verilmesi 
hakkında Büyük Millet Meclisi Riyaseti tezke
resi. 

REÎS — Tezkereyi okutuyorum. 
Umumî Heyete 

Aşağıda isimleri yapılı saym üyelerin izinleri 
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Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

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

Ankara mebusu Aka Gündüz, 1,5 ay, hastalı
ğına binaen; 

Ankara mebusu Yahya Galib Kargı, 2 ay, 
hastalığına binaen; 

Balıkesir mebusu Memed Emir, 2 ay, hasta
lığına binaen; 

Bolu mebusu Fethi Okyar, 2 ay, hastalığına 
binaen; 

Çanakkale mebusu Atıf Kamçıl, 1 ay, hasta
lığına binaen; 

Diyarbakır mebusu Dr. Şükrü Emed, 10 gün, 
hastalığına binaen; 

Elâzığ mebusu Fazıl Ahmet Aykaç, 40 gün, 
hastalığına binaen; 

Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyiltepe, 2 ay, 
hastalığına binaen; 

Erzincan mebusu iskender Artım, 2 ay,has-
talığma binaen; 

Eskişehir mebusu îstamat Özdamar, 15 gün, 
hastalığına binaen; 

Giresun mebusu Gl. İhsan Sökmen, 20 gün, 
hastalığına binaen; 

Hatay mebusu Abdullah Mursaloğlu, 1 ay, 
mazeretine binaen; 

Hatay mebusu Memed Tecirli,, 10 gün, hasta
lığına binan; 

istanbul mebusu Salâh Cimcoz, 2 ay, hasta
lığına binaen; 

izmir mebusu Benal Anman, 1 ay, hastalı
ğına binaen; 

Kastamonu mebusu Hilmi Çoruk, 1 ay, has
talığına binaen; 

Kayseri mebusu Sadettin Serim, 2 ay, hasta
lığına binaen; 

Kırşehir mebusu Hazim Börekçi, 1,5 ay, has 
talığma binaen; 

Kocaeli mebusu Kemalettin Olpak, 2 ay, has
talığına binaen; 

Kocaeli mebusu Orgeneral Ali Sait Akbay-
tuğan, 2 ay, hastalığına binaen; 

Konya mebusu Ahmed Hamdi Dikmen, 2 ay, 
hastalığına binaen; 

Konya mebusu Kâzım Okay, 12 gün, hasta
lığına binaen, 

Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpınar, 
2 ay, hastalığına binaen; 

Malatya mebusu Muttalip Öker, 1,5 ay, has
talığına binaen; 

Maraş mebusu Memed Erten, 1,5 ay, hasta
lığına binaen; 

Maraş mebusu Ziya Kayran, 15 gün, maze
retine binaen, 

Muş mebusu Hakkı Küıcoğlu, 2 ay, hastalı
ğına binaen; 

Niğde mebusu Hazmı Tepeyran, 2 ay, hasta
lığına binaen; 

Samsun mebusu Meliha Ulaş, 20 gün, maze
retine binaen; 

Sivas mebusu Gl. Akif öztekin Erdemğil, 
1 ay, hastalığına binaen; 

Trabzon mebusu Hamdi Ülkümen, 1 ay, has
talığına binaen; 

Urfa mebusu Memed Emin Yurdakul, 2 ay, 
hastalığına binaen; 

Urfa mebusu Razi Soyer, 2 ay, hastalığına 
binaen; 

Urfa mebusu Şeref Uluğ, 1 ay, mazeretine 
binaen; 

Van mebusu Hakkı Ungan, 2 ay, hastalığına 
binaen; 

Van mebusu Münip Boya, 1 ay, mazeretine 
binaen; 

RElS — Hepsini ayrı ayrı reyinize arzedece-
ğim. 

Ankara mebusu Aka Gündüz, 1,5 ay hastalı
ğına binaen; 

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

Ankara mebusu Yahya Galib Kargı, 2 ay, 
hastalığına binaen; 

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

Balıkesir mebusu Memed Emir, 2 ay, hasta
lığına binaen; 

RElS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. , 

Bolu mebusu Fethi Okyar, 2 ay, hastalığına 
binaen: 

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

Çanakkale mebusu Atıf Kamçıl, 1 ay, hasta
lığına binaen; 

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

Diyarbakır mebusu Dr. Şükrü Emed, 10 gün, 
hastalığına binaen; 

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

Elâzığ mebusu Fazıl Ahmed Aykaç, 40 gün, 
hastalığına binaen; 

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

Elâzığ mebusu Fuad Ziya Çiyiltepe, 2 ay, 
hastalığına binaen; 

RElS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Erzincan mebusu iskender Artun, 2 ay, has
talığına binaen; 

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

Eskişehir mebusu îstamat özdamar, 15 gün, 
hastalığına binaen; 

REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
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Giresun mebusu Gl. İhsan Sökmen, 20 gün, 

hastalığına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Hatay mebusu Abdullah Mursaloğlu, 1 ay, 

hastalığına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Hatay mebusu Memed Tecirli, 10 gün, hasta

lığına binan; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
İstanbul mebusu Salâh Cimcoz, 2 ay, hasta

lığına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
İzmir mebusu Benal Anman, 1 ay, hastalı

ğına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kastamonu mebusu Hilmi Çoruk, 1 ay, has

talığına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kayseri mebusu Sadettin Serim, 2 ay, hasta

lığına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kırşehir mebusu Hazim Börekçi, 1,5 ay, has 

talığına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kocaeli mebusu Kemalettin Olpak, 2 ay, has

talığına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kocaeli mebusu Orgeneral Ali Sait Akbay-

tuğan, 2 ay, hastalığına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Konya mebusu Ahmed Hamdi Dikmen, 2 ay, 

hastalığına binaen; 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Konya mebusu Kâ ,zım Okay, 12 g'ün, hasta

lığına binaen, 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Kütahya mebusu Hüseyin Rahmi Gürpınar, 

2 ay, hastalığına binaen; 
REİS — Kabul edenler .., Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 

Malatya mebusu Muttalip Öker, 1,5 ay, has
talığına binaen; 

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

Maraş mebusu Memed Erten, 1,5 ay, hasta
lığına binaen; 

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

Maraş mebusu Ziya Kayran, 15 gün, maze
retine binaen; 

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

Muş mebusu Hakkı Kılıcoğlu, 2 ay, hastalı
ğına binaen; 

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

Niğde mebusu Hazım Tepeyran, 2 ay, hasta
lığına binaen; 

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

Samsun mebusu Meliha Ulaş, 20 gün, maze
retine binaen; 

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

Sivas mebusu Gl. Akif Oztekin Erdemğil, 
1 ay, hastalığına binaen; 

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

Trabzon mebusu Hamdi Ülkümen, 1 ay, has
talığına binaen; 

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

Urfa mebusu Memed Emin Yurdakul, 2 ay, 
hastalığına binaen; 

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

Urfa mebusu Razi Soyer, 2 ay, hastalığına 
binaen; 

REİS — Kabal edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Urfa mebusu Şeref Uluğ, 1 ay, hastalığına 
binaen; 

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

Van mebusu Hakkı Ungan, 2 ay, hastalığına 
binaen; 

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

Van mebusu Münib Boya,, 1 ay, mazeretine 
binaen; 

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

4. —• MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
/. — Millî korunma kanununun bazı madde

lerinin değiştirilme sine re bu kanuna, bazı mad
deler eklenmesine dair kanun lâyihası ve Mu-

ved,kat enenmen mazbedası (l/7')t) [1] 
REİS — Efendim, ruznamede millî korun 

[1] 78 saydı basmayazı zaidin sanandadır. 
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ma kanununun bazı maddelerini değiştiren ka
nun lâyihası vardır. Encümen î?u lâyihanın 
müstacelen ve tercihan müzakeresini teklif edi
yor. 

Müstacelen müzakere edilmesini reyinize ar-
zediyorunı. Kabul edenler,.. Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Tercihan müzakeresini reyinize arzediyomm. 
Kabul edenler... Etıniyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? 

REFİK İNCE (Manisa) — Arkadaşlar, ci
hanın içinde bulunduğu ve günden güne artan 
ve her gün ne gibi tecelliler göstereceği malûm 
olmayan vaziyet karşısında Türkiyenin de bir 
ıstırap hayatı yaşamağa başladığını inkâr et
meğe lüzum yoktur. İşte bu Millî korunma ka
nunu bu ıstıraplardan doğması melhuz olan ni
zamsızlıklara meydan vermemek için yapılmış 
ve kurulmuş bir müessesedir. Üçüncü defa tadil 
ettiğimiz bu Millî korunma kanunu, her gün 
yeni yeni doğan ihtiyaçları karşılamak için mil
letçe ve Hükümetçe almacak tedbirlerin hukuk 
nizamı dahilinde vazedilmiş esaslardır. Geçen 
sene tadil ederken o günün ihtiyaçlarına göre 
almış olduğumuz tedbirlerin kifayetsizliğini gö
ren Hükümet, bize yeni kanunla dedi ki; ce
zalarda nisbetsizlik vardır, tadilini isterim. 
Teşkilâtta noksanlık var, para isterim, mahke
melerde istediğim kadar sürat yok, hususi mah
keme tesisi salâhiyetini isterim. İhtikâr ve is
tismara karşı tuttuğun plânın bazı ahlâksızlar 
tarafından şu veya bu şekilde istismar edildiği
ni ve muhtelif yollardan bizim maksatlarımıza 
muhalefet edildiğini gördük, buna mukabil şu, 
şu tedbirleri isterim, gibi vuku bulan teklifler 
üzerinedir ki, bu kanunu bugün hazırlamış bulu
nuyoruz. Hakikaten ihtiyaçtan ve istikbali eli
mizden geldiği kadar görebilmekten mütevellit 
bir kanaatle hazırlanmış olan bu kanunun, bize 
gerek bu milleti idare eden adamlar sıfatiyle, 
gerek heyeti mecmua içerisinde münevver adam
lar bulunmak sıfatiyle ve gerekse bu işleri elle
rimize alıp kanunu tatbik eden hâkimler ve 
memurlar olmak itibariyle, bu günün icabı do-
layısiyle üzerlerimize ehemmiyetli vatanî vazi
felerin terettüp ettiğini bütün evlâdı vatan bir 
dakika düşünmekten hali kalmamak mecburi
yetindedir. 

Dumanlı havayı seven kurtlar gibi yalnız 
ve yalnız kendi nefsini düşünen menfaatçıla-
rm kafasında bir tokmak rolünü oynıyacak 
olan bu kanunun tatbikatıdır ki, vazu kanu
nun dileğini yerine getirmek hususundaki ar
zusunu hakikata isal edecektir. En iyi kanun
lar tatbik edilmediği gün fena bir âlet, kötü 
yapılmış olan kanunlar ise hüsnü niyetle tat
bik edildiği gün en iyi bir âlet olmak, içtimai 
nizam içerisinde tezahür etmiş bir hakikattir. 

Arkadaşlar, ben bilhassa münevver tabaka

nın, bu kanunun istihdaf ettiği maksatla üze
rine aldığı mesuliyet üzerinde bir parça tevak
kuf etmek istiyorum. Okumuşuz, yaşlanmışız, 
Devlet idaresinde saçımız, sakalımız ağarmış
tır diye milletin hukuku ve hayatı üzerinde 
söz söylemek hak ve salâhiyetini haiz olan mü
nevverlerin her şeyden evvel, lâftan evvel, mil
letin içinde bulunduğu bugünkü hayatta nü-
munei imtisal olmak mevkiinde bulundukları
nı asla hatırlarından çıkarmamak lâzrmgelir. 
Bir taraftan vatandaşlara ihtikâr, istismar 
aleyhinde, bir taraftan tasarruf lehinde söz söy
lerken, kendi evlerini şeker sandıklariyle, pi
rinç çuvallariyle, un ve buğdaylarla, şu ve 
bu ihtiyaç maddeleriyle dolduran münevverle
rin bu memlekette simalarına riyakârlık damga
sını yapıştırmak lâzımgelir. (Alkışlar). 

Arkadaşlar; hepimizin üzerinde, bugün mil
letin bize tevcih ettiği mebusluk gibi, vakillik 
gibi, memurluk gibi vazifelerin üstünde doğru
dan doğruya bu kanunun istihdaf ettiği mak
sadı tahakkuk ettirmek üzere hususi bir vazi
fenin dahi toplanmış olduğunu bir dakika bü
tün vatandaşlarımızın unutmaması lâzımgeldi-
ğini takdirde bir fayda mülâhaza etmekteyim. 
Ticaret meşrudur, kazanç meşrudur, fakat 
öyle bir devrei hayatiye geçiriyoruz ki, mil
let namına bunlardan fedakârlık etmek vatan
perverliktir düsturunun, bu meşruiyetin fev-
kında yer tutması lâzımgelir. Biz, feragat ve 
fedakârlığın millî işlerde düsturu âzam oldu
ğuna kani bir milletiz. Bu millet, üç sene mü
temadiyen süren büyük Millî mücadele dâva
sının geçirdiği safhaları biran gözden geçire
cek olursa, koca Türkiyeyi o zaman idare ede
nin yalnız Orta ve Şarki Anadolunun temel ta
şı olan vatanperverliği olduğunu görür ve bu 
vatanperverliği kendisine telkin edenin de fe
ragati nefis, maddi varlığından, bedenî mev
cudiyetinden feragat olduğunu hatırlamak, 
bugün içinde bulunduğumuz büyük badirede 
dahi bize o düsturla yürümeği katiyen ifade 
eder. 

Arkadaşlar, biz dünün evlâtlarıyız. Millî 
mücadelede feragatin neler başarabildiğini ya
kında isbat etmiş bir milletiz. O halde bugün 
külaklırımıza kadar gelen şu veya bu entrika
lar, şu veya bu şekilde zengin olma kaygısı, 
şu veya bu şekilde dalaverelerle evlerini, baş
ka vatandaşların ihtiyacını arttırmak ve on
ları ıstıraba sokmak aleyhine, dolduranlar, ben
ce Millî mücadele ruhundan nasip almıyan ve 
feragat taşımryan eksik ahlâklı adamlardır. 
(Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; biz, Millî mücadele zamanın
da Atatürkün emriyle, milletin arzusu ile, 
milletin kendisinden gelen kuvvetin ilhamiyle 
mallarımızın yüzde kırkını Hükümet emrine 
teslim etmiş bir milletin evlâdıyız. Bugün 
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bazı zihniyetlerin millet elinden yüzde yüz al
mağa doğru gittiğini görerek azabı vicdani 
duymaktayız. 

işte bu kanun bu zihniyetle çalışmak, bü
tün vatandaşları ve bütün vatandaşların vekil
leri olan bizleri ve Hükümeti lâzımı kadar kuv
vetlendirdiği için ben candan bir alâka ile bu
nu takdir ve tebcil etmek mevkiindeyim. Her 
kanun hâkimlerin elinde kuvvetini izhar eder. 
Hâkimlerimizin istiklâli vicdadma müdahale et
memek hususunda Teşkilâtı Esasiyemizin sarih, 
katî beyanına ittiba eden bir milletin de bulun
duğunu, hâkimlerimizin takdir edeceğine şüphe 
yoktur. Fakat hâkimler hükümlerini tatbik 
ederken vazn kanunun her maddesini korken 
ne kasdettiğini nazarı dikkate alarak bu kanu
nun kasdettiği manadan inhiraf edenler üzerin
de milletin düşündüğü gibi kendi istiklâllerini 
de kullanmalarını sureti mahsusada rica etmeği 
bir vazifei vicdaiye telâkki etmekteyim. (Bra
vo sesleri), 

Hâkimlerimiz müdahale kabul etmez. Hâkim
lerin vicdanına müdahale olunduğu gün, mahke
me, adalet ve heyeti içtimaiyenin mânası yoktur. 
Fakat hâkimlerimizin yüksek vukuf ve vicdanla
rından temenni ediyoruz ki şiddet bu kanunun 
ruhunda mündemiçtir. Af ve merhamet etmeden 
gösterilecek şiddette milletin saadeti mündemiç
tir ve mehmaemken ıstırabını tehvin vardır. 

Arkadaşlar, memurlara taallûk eden kısım
lara geleceğim; memur vatandaşlarıma rica edi
yorum; her biri kendisine verilen vazife ile rau-
kayyeddirler. Fakat bu takayyüdün yanı ba
şında; etrafımızı saran dehşetin, yanı başımızda 
günde binlerce açlıktan ölüverenlerin kalbleri-
mize verdiği ıstırabın yarın dahi bize gelme
mesi keyfiyeti, onların iktidar, namus, vicdan 
ve alâkalarına bağlıdır. Vatandaşlara hitap 
ediyorum; bu kanunun gözettiği maksadı su
reti mahsusada vazife almış bir memur gibi elde 
tutarak muhtekirleri haber vermekte, istifçile-
ri Hükümete haber vermekte, şu veya bu men
faat gözeteni ambarını dolduranları ve kendi
lerini istismar edenleri haber vermekte Hüküme
tin yardımcısr olsunlar. 

Başvekilimiz bir beyanmda demişti ki; va
tandaşların ekoizması hotperestliği bizim işle
rimizi bozuyor. Tekrar vatandaşlara hitap edi
yorum, bozgunculuk Türk milletine yakışmaz. 
Başkaları ıstırap çekerken, yanıbaşmda kendisi
nin mükellef sofra kurup yemek yemesinden 
mütevellit hazzı Türk milleti kendi nefsine ağır 
görür, komşusunun İstırabından yürekten azap 
duymayanlar, bence, hakiki Türk olmak rütbe
sinden çok uzaktırlar. 

Kadınlarımıza hitap ediyorum; zaman eski 
zaman değildir. Kurulmuş evlerimizin muhafa
zası onların elindedir, israf ve sefahatin çoğu 
bilhassa münevver tabakaya mensup kadınlar
dadır. Onları, bir Türk köylüsünün tasarrufkâr 

hareketi, Türk köylüsünün evine bağlılığı ve 
yine o Türk köylüsünün sefahate isyanı dere
cesinde güzel ve yeni bir yol tutmağa davet 
ediyorum. İpek çorapların, rujların, mantoların 
artık zamanı değildir. Bunlara verilecek para
lar, milletin hakikî ihtiyacına sarfedilmek üzere 
ekonomi para olarak muhafaza edilsin. Ka
dınlar, Muhterem Büyüğümüz ismet inönü'nün 
bir nutkunda söylediği gibi, iktisat meselelerini 
kendilerine vazife olarak aldıkları gün, hayatı 
umumiyemizde pek büyük farklar hasıl olacak
tır. Arkadaşlar, bütün bu ıstırapları karşılamak 
için Türk kanında hakiki kuvvet vardır ve 
bunu en Büyüğümüzün ağzından bütün cihana 
ispat ettik ve daima bunu bir vasiyet olarak 
aldık. Bu, hakikî Türklüğün terbiyesi icabıdır. 
Bilhassa ve bilhassa münevver tabakanın üze
rine aldığı vazifeleri tebarüz ettirerek, Hükü
mete bu kanunu tatbik ederken âzami şiddet 
göstermesini ve bilhassa millete numune olmak 
mevkiinde bulunanlara karşı asla merhamet 
göstermemesini rica ederek sözlerime nihayet 
veriyorum. (Bravo sesleri, alkışlar). 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar, Millî korunma kanununda bazı 
elzem değişiklikler yapmak için muhterem Par
ti Grup komisyonu bir ay çalıştı ve mazbatasını 
hazırladı. Kanun lâyihası Muhtelit encümende 
de incelendikten sonra Büyük Millet Meclisine 
sunulmuştur. 

Hemen söyliyeyim ki, yapılan değişiklikler 
çok yerindedir, çok mühimdir. Ancak vaze
dilen hükümler ihtikârı kökünden silip süpüre
cek midir? Bu nokta kanun tatbik edilirken bel
li olacaktır. Bu kanunun vazmdan beklenilen 
faydaların elde edilebilmesi için Hükümet ta
rafından tavzif edilecek memurların kanun ah
kâmının tatbikatında ciddî bir surette itina ve 
ihtimam göstermeleri lâzımdır. 

Bundan maada, vurguncunun hakkndan gel
mek için yapılacak şiddetli mücadelenin bir 
başka türlüsü de, vurguncunun malına karşı 
Hükümet tarafından yapılaca,k devamlı ve 
amansız rekabettir. 

Halkımızın eşeddi ihtiyacı olan mallar mem
lekette eksilmiş ise acaba sayın Hükümetimiz bu 
malları satın alıp memleketimize ithal edemez 
mi ve Hükümetin kuracağı depolarda normal fi-
atlarla halka satılamaz mı? Ticaret muahedeleri 
sayesinde istediğimiz malı memleketimize ithal 
edebiliriz kanaatindeyim. 

Bugün bir eve lâzım olan şeyler için çarşıya 
çıktınız mı şu yoktur, bu yoktur deniyor ve 
halk telâşe düşüyor. Milletin kanını emen muh
tekir de bu vaziyetten istifade etmek istiyor. 
Bunu önlemek için Sayın Hükümetimiz derhal 
halkın muhtaç olduğu malları memleketimize 
girdiremez mi? Zaten bu can sıkıcı yoktur tabi
rini icat edenler ileride fiat yükselişlerinden 

— 170 — 



î : 33 30.1.1942 C : 1 
istifade etmek isteyen vurguncu güruhundan is
tif çilerdir. 

Bu sözlerime ilâveten demek isterim ki, ma
alesef manavlar, sebzeciler gibi satıcılar bile 
meselâ yirmi kuruşluk sebzeyi kırk elli kuruşa 
satmak istiyorlar, ve fakir halkı bu gibi muzur 
ihtikârla sıkışık vaziyete sokuyorlar. Şayanı 
şükrandır ki, bu işe de Sayın Hükümetimiz el-
koyarak iaşe kooperatifleri teşkilâtı vasıtasiyle 
havayici zaruriye ve gıda maddelerinin satışını 
sağlam ve mutedil bir esasa bağlıyacaktır. Ek
mek işi, et işi de az çok sıraya konuluyor. 

Bir de saym Ziraat vekilimizin istihsali art
tırmak hususunda hummalı faaliyeti müsmir 
bir netice verinceye kadar, müttefikimiz olan 
ingilizlerden bir müddet için buğday ve arpa
mızı mubayaa edelim. Böyle bir muamelenin 
şimdilik ilk adımı atılmış olduğunu memnuni
yetle işittim. 

iktisadi, ticari ve millî müdafaa bakımından 
ehemmiyeti haiz olan bir de kömürden bahset
mek isterim. Kömür madenlerini işletmek için 
elzem olan direkler vaktinde zonguldağa getiri
lememiş olduğundan, bir kaç maden işleyemiyor. 
Halbuki aldığım malûmata göre, altmış bin met
re mikâp direk ötede beride hazır bulunuyor, 
fakat nakil vasıtası zorluğundan direkler yerin
den kaldırılamıyor, kömür işi hayati bir mese
ledir. Kömür fiatlarında da tereffü vardır. 
Acaba Sayın Hükümetimiz buna âcil bir çare 
bulamaz mı? Direk bulunmıyan madenlerde çö
küntü de olabilir. Sonra Sayın Hükümetimiz 
linyit kömürlerinin yer altından çıkartarak 
Anadolu halkımıza tevzi ettirilmesi için ne gibi 
tedbirler almak teşebbüsündedir? Bazı yerler
de kömür yok, tezek yakıyorlar. 

Hayat pahalılığını teşdit eden bir de gayri-
vatani ve gayri meşru muzur bir spekülâsyon -
dan bahsetmek isterim. Bu spekülâsyon altın 
üzerine olan spekülâsyondur ki, her gün devam 
ediyor. Bugün borsada yüz liralık altın muba
yaası altının fiatmı yükseltiyor. Yani millî pa
ramıza karşı menfi ve sinsi propaganda yapan 
muzur bir tellâl, cahil bir müşteriye altından 
bahsediyor, kandırıyor, ve istediği yüksek fiata 
altını satıyor. Bu fiat borsada (Kote) edildi mi, 
bütün halkın bu yapma fiatın güya mühim bir 
esasa mebni imiş gibi telâkki ediyor, kuşkula
nıyor. çünkü fialtlarm tereffüüne de sebep 
oluyor. Halbuki haddi zatinde muzur bir tellâl 
ile safdil bir fert arasında geçen spekülatif 
küçük bir muameleden ibarettir. Vaktiyle bu 
gayri vatani işler konsolit üzerine olurdu ve bu
na Paris borsası da hız verirdi ve halkımız bü
yük zaarlara duçar olurdu. 

Mister Roozvelt Reisicumhur olur olmaz 
Amerikada altın üzerine olan bilûmum muame
lâtı menetti. 

Muhterem Maliye vekilimiz lütfen borsadaki 
altın dalaverelerini tetkik buyursunlar. Muh

terem Maliye vekili, altm hakkında, arasıra be
yanatta bulunurlarsa faideli olur. 

Millî paramız sağlamdır. Çünkü Devletin 
yüksek kredisine bağlıdır ve çünkü Millî para
mız sağlam malî kaidelerine muvafık surette 
idare ediliyor. Saym halkımız, altm üzerine 
spekülâsyon yapacağma tasarruf bonoları alsın 
hem kendisi hem de Devlet Hazinesi istifade 
etsin. Yurt severlik bunu iltizam eder. Diğer 
cihetten memleketimize altm ithali için, meselâ 
isviçre ile yapılan Arbitraj'lar normal banka 
muameleleridir, eğer meşru şerait tahtında ya
pılırsa. 

Millî korunma kanununda zımnen israf me
selesi de derpiş edilmiştir. Bu mesele çok önemli 
bir meseledir. Bana öyle geliyor ki eğer Devlet 
makanizmasmda herhangi bir işletme faaliyeti
nin en küçük teferruatına varıncaya kadar araş
tırmalar yapılırsa azçok israf kaynakları bulu
nabilir ve önüne geçilebilir. Bu mühim araştır
ma ve tetkik vazifesi yüksek koordinasyon ve 
murakabe heyetleriyle vekâletler müfettişlerine 
terettüp eder. Ben bu mevzuu bir mütalâa olarak 
saym Hükümetimizin nazarı dikkatine arzeyle-
meği faydalı gördüm. Büyük şehirlerdeki halkı
mız da israftan tevakki ederse Hükümetimize 
her cihetle yardım etmiş olacaktır. 

Saym Hükümetin ve Muvakkat encümenin 
yerinde olan bir teklifinden de bahsetmek iste
rim. Hükümet lüzum gördüğü zaman tatil gün
lerini tahdit edebilecektir. Meselâ anormal va
ziyet dolayısiyle Amerikada yirmi dört saat 
bilâinkıta çalışılırken biz bu sene bayramdır, 
senebaşıdır, hafta sonudur dedik tamam bir 
hafta Devlet makanizmasmı durdurduk. Bu gibi 
uzun tatiller hem halkı tenbelliğe alıştırıyor ve 
hem de iş görülmiyor. 

Arkadaşlar, şimdi müzakere edeceğimiz ka
nun, milletin menafimi korumak için, ikmal 
edilmiş bir kanundur. Bu kanunu B. M. Mecli
sine sunduğundan dolayı, saym Hükümetimizi, 
ve maddeler üzerinde bir çok günler derin in
celemeler yapan bilgili arkadaşlarımızı candan 
tebrik etmeği bir vazife bilirim. Saym arka
daşlar, hayat şeraiti güçleşmiş ve her türlü 
müşkülâta göğüs germek mecburiyeti var ise de, 
bugün kudretli ve sulhperver Türkiye Cumhuri
yeti diğer memleketlere bakarak bir cenneti 
âlâdır. Başımızda dünyanın en büyük Devlet 
adamı vardır. Kahraman ordumuz, vatanımızı 
müdafaa etmek için heran hazır duran, mükem
meliyete varmış çok kuvvetli bir ordudur. Ha
ricî siyasetimiz güneş gibi parlak ve her millete 
gıpta ettirici bir siyasettir. Memleketimiz mün-
bit ve feyizli topraklara malik olan bir yurttur. 

Fedakâr ve Necib Türk milleti Büyüklerinin 
etrafında toplanmış yeknesak bir kuvvet teşkil 
ediyor. Çok Saym Başvekilimiz Dr. Refik Say
dam, yanmda bulunan bilgili vekillerle böyle 
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anormal bir zamanın güçlüklerini yenmek için 
geceli gündüzlü çalışıyorlar ve yurdumuzun se
lâmetini gözönünde tutarak, daima kuvvetli ve 
daha kuvvetli olmak siyasetini takip ediyorlar. 

Muhterem Millet Vekilleri de bütün varlık-
lariyle Hükümete yardım ediyorlar ve tecrübe 
ve ilimleriyle memleketin iyiliğine çalışıyorlar. 

Arkadaşlar, Hepimiz, içten gelen bir seda 
ile, «Ne mutlu bize ki Türküz» diyelim, ve 
Allaha şükredelim (Alkışlar). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim, ben 
de evvelâ altın işini ele alarak söze başlıyaca-
ğım. 

Bütün dünyanın çıkardığı paralara nazaran 
tü rk parası en az ve en sağlam para olmak lâ-
zımgelirken, altın fiatlarınm biçimsiz ve yerin
de olmayan yükselişi ve inişi, hakikaten mem
leketimizdeki para acaba günün birinde geç-
miyecek mi diye bir şüphe uyandırıyor. Bu öy
le bir cürümdür ki buna maliyenin kaydı res
miyle müsaade etmesini yerinde bulmuyorum. 
Yani altını borsaya kabul ederek hergün ilân 
etmesini doğru bulmuyorum. 

Arkadaşlar, bir çok eşyaların fiatları art
tı. Tiftik eskiden altına nazaran 25 kuruşa ka
dar satılırdı. Bugün 200 - 220 kuruş. Farkı 
bire ondur. Yapağı da aynıdır. Ekmek dahi 
bire on beştir. Yani bütün esaslı maddelerimiz
de böyle biçimsiz olarak bire kırk derecesinde 
bir fark hiç bir eşyamızda yoktur. Bu, memle
ketin huzur ve sükûnunu, emniyetini, zerre ka
dar dahi ihlâl etse dahi, bir cürüm sayılma
lıdır. Bunun satışı katiyen yapılmamalıdır. Bu
nun alım satımı, şu fiatta tutacağım deyi Hü
kümetin milyonları piyasaya dökmesi düşünü
lürse o vakit yapılır. Şimdiki satışın yerinde 
olmadığına kaniim. Geçmişi araştırdığımız yok. 
Bundan sonrası Hükümetin bu işi halletmesi
ni rica ederim. Bugün çıkardığımız 500 milyon 
paraya, Ankara Millî Hükümeti, toprak, ser
vet, imar, heyeti umumiyesiyle Türk varlığı 
olarak bir milyar lira zammettiği halde bu 
ilâve ettiklerimizle böyle hareketlere kalkış
mak... Altın fiatını 39,60 dediler, demek ki 
bunlar bazı şuursuz hareketlerdir. Buna sebep 
nedir? Demek ki tedbir olarak - İbrahim arka
daşımızın dediği gibi - bunları aşmalıyız. 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Tabii aşmalı
yız, başka türlü olmaz zaten. 

EMİN SAZAK (Devamla) — Arkadaşlar, 
muhtelif yerlerde hakikaten bir çok lâflar işiti
yoruz. Bu arkadaşlar gelsin görsünler, iki aydır 
bu Korunma kanunu komisyonda Hükümetle na
sıl boğaz boğaza geldik. Onlar bize daha iyisini 
bulun dediler, onlar buldular, biz bulduk, niha
yet münakaşa ede ede, didine didine, bütün 
p-ayretlerimizle bu neticeye vardık. Ben doğ
rusu öyle zannediyorum ki, burada toplanan 
camiada milletin akıllı olanlarından herhalde 

vardır. Alabildiğine bütün kudretimizle çalış
tık, bunu kimse inkâr edemez. Bunun kötü 
yeri şurada; biz gayet hüsnü niyetle bunu yap
tığımız halde... Halbuki örfi idare konur, sert 
yollardan gidilebilirdi, zaten bu millet alışmış
tır, elindeki malı bedava da alırdık. Buna da 
kimse ses çıkarmazdı. Yani bunu anlatmaktan 
maksadım, hepimiz kulağımızla işittik, haki
katen yerinde olmadığı kadar lüzumsuz tenkit 
ve dedikodular... Biz de aramızda dedikodu ya
pıyoruz amma, nihayet bir hak diye, bir şey 
ortaya çıkınca boyun eğiyoruz. Hep toplandık, 
uğraştık bu kanunu meydana getirdik. Refik 
Şevket Bey arkadaşımız gayet güzel canlan
dırdılar. Bugünkü durumumuz, Millî mücadele 
durumumuzdan daha hafif değildir. Harbimiz 
yok, seferberlik yapmadık, şunu yapmadık, 
bunu yapmadık amma... Seferberlik yapmadan 
orduları idame etmenin daha çetin olduğunu 
bana bir asker söylemişti de alay etmiştim. Bu
gün hakikaten bu durumun seferberlikten, mu
harebeden kötü olduğunu anlamaktayım. İki 
tamponun arasında bu vaziyette böyle tutun
mak, mahdut menabiimizle böyle geçinmek, 
bizim Mücadelei milliye hayatının fedakârlık
larını hakikaten üzerimize almakla kabil ola
cağına kaniim. O zaman düşmandan iki va
gon tiftik kaçırmıştık. Başkumandan emri yev-
misiyle yüzde kırkını teslim ettik. Sonra tiftik 
100, 120 kuruşa satıldı, biz 20 kuruştan parasını 
aldık. Yani arkadaşlar, ne kadar hüsnü niyetle 
olursa olsun, birisi bir şey dedi mi, eski anane
lerimizin tesiri ile olacak, babasından, anasın
dan, dedesinden işittiği ile sapması mümkün 
oluyor. Onlar mazurdur. Amma görüyoruz ki 
Hükümet bir yanlış iş yaptığı vakit, değil öyle 
mebusun, bilmem neyin, halktan dahi müraca
atlar, ikazlar irşatlar vaki olduğu zaman hata
da ısrar etmiyor. Buğday işini misal olarak 
alırım. Ucuza aldı, sonradan hiç olmazsa yarı 
bedelini daha ödeyecektir. Tarihimizi karıştı-
rırsak, babalarımızın, dedelerimizin hatırasını 
dinlersek, böyle bir harekete rastlamayız. O za
manlar değil Hükümetin, herhangi bir müessese
sinin de bir fark ilâve ettiğini göremeyiz. Bun
dan daha büyük hüsnü, niyet delili olamaz. Mil
letimiz emin olsun ki sıkmak lâzımgeldiği zaman 
biz onlardan yüz misli fazla sıkıyoruz. 

Asıl duyurmak istediğim şudur; çiftçi, tüc
car, esnaf, herkes... Ben tokum. Trabzon'da, İs
tanbul'da, Edirne'de, Türkiye'nin her tarafın
daki Türk de tok olacaktır, aç yok. Ben açsam o 
da aç kalacaktır. Ben toksam o da tok olacaktır. 
Bugün zahiresini vermekte tereddüt edenler 
Türklükleri biraz şüpheli insanlardır. Bunu en 
münasip bir dille halkın kulağına duyurmalı-
yız. Tahmin etmiyorum. Ben tok olayım da or
du, memleketin diğer bir köşesinde milletimden 
bir kısmı aç kalsın. Bunu düşünmiyeceklerine 
eminim, amma bunun ehemmiyetini anlatmak lü-
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giymiyenler ayıp yapmış olur. Bugünkü dün
ya buhranı içinde alâfıranga ve moda, Nazilli 
fabrikasının bir numaralı basmasıdır. Bunu 
giymeliyiz. (Bravo sesleri). Sonra kendi elbise
lerimiz. Gördük, ordu mensupları aba giyiyor
lar, neferle yanyana ayni elbiseyi, ayni kun
durayı giyiyorlar. Neye biz giymiyeliıh? Mek
tep talebelerine bakıyorum, gayet şık. buna 
hangi baba, hangi ana tahammül edebilir? Al
mazsanız isyan ediyorlar. İmreniyorlar, şu bi
sikleti isterim, filân sinemaya filân filim gelmiş, 
göreceğim diyorlar. İşte bizi bitirçn bunlardır, 
arkadaşlar, Eğer bunlara çare bulursak dert
lerin % 50 sine çare bulunmuş olur. Onun için 
Hükümetimiz bir emir dikte etmelidir. Şu elbi
seyi giyeceksiniz, şu yolda yürüyeceksiniz, bun
dan başka türlü hareket ederseniz ayıp olur. 
Ancak bu suretle, tekrar ediyorum, işler % 50 
yoluna girer. Fevkalâde zamanlar yaşıyoruz. 
Tasarrufa fevkalâde dikkat edeceğiz, riayet 
edeceğiz, santimin hesabını düşüneceğiz. 

Uzağa gitmiyelim arkadaşlar. İki , üç ki
lometre ötede Balgat'a gidelim, Kalaba'ya gi
delim. Kendi kıyafetimiz, kendi yaşayışımız, 
kendi hayatımızla onların kıyafetini, onların ha
yatını mukayese edelim. Bir taksim yüz fark 
vardır. Bir taksim üç, bir taksim beş, bir tak
sim on kabili tecvizdir. Onun için her şeyden 
evvel iktisat ve bilhassa kadınların yapacağı ta
sarruf ... arkadaşlar! (Bravo sesleri, alkışlar). 

NAKİYE ELGÜN (Erzurum) — (Alkışlar). 
Arkadaşlarımdan Refik İnce ve Naci Tınaz'in 
bütün mütalâa ve sözlerine iştirak ediyorum. 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

Yalnız bir kelimei ihtiraziye ile. Şunu da 
önceden söylemek isterim ki; Refik İnce arka
daşımız, İstiklâl harbinde malının yüzde kırkını 
millete hediye eden dediği Türk camiası içine, 
ayırmadan kadınları da ithal etmişti ve o ka
dınlar hakikaten ayrılmamaktadır, beraberdir. 
Bunu böylece tebarüz ettirdikten sonra, küçük bir 
zümrenin refahı zamanında kendi zevki için şu
nu bunu kullanmış olması veyahut şunu, bunu 
israf gibi sarfetmiş olması, bütün Türk kadını
nın bu ihtikâr mücadelesinde, bu iktisat mücade
lesinde bu fevkalâdelikten ayrı kalacağına de
lil olamaz. Buna biran inanmamanızı isterim. 
(Alkışlar). 

zumuna kaniim. Millete bu vazife düşerken, 
Hükümetimiz de, hâdiselerin, zamanın fevkalâ
deliğini muhakkak bizden daha iyi müdriktir, 
çalışmalarına biraz daha ilâve etmelidir. Hâdise
lerin kötü tarafları nazarı itibara almıyor. Ne
den bilmem, zamanın icabı mıdır? Daha çok ev
velinden tedbir almak lüzumu vardır. Bunu da 
Hükümetin nazarı dikkatine arzederim. Bugün 
kömür meselesinde yapılan hataları kimse affe
demiyor. Diyorlar ki, canım, harbi umumide da
hi beceriksiz bir Hükümet zamanında biz bunu 
işlettik. Ankaradaki dinamik Cumhuriyet Hükü
meti her şeyi yaratmış da iki ağaçla, dört kömü
rü mü çıkarmıyacak? Bilhassa bu hususta, halkın 
muaheze edeceği şeyler üzerinde dikkatli durma
mız lâzımdır. Hulâsa işi iki taraflı millî mücade
ledeki ruh ne ise, ayni ruhla tutmamız lâzımdır. 
Kendilerine muvaffakiyetler dilerim. 

Gl. NACİ TINAZ (Bursa) — Efendim, bil
hassa Refik İnce arkadaşımız, bize söylenmesi 
lâzımgelen şeyleri söyledi. İsraf noktasına 
temas etti. Bu israf noktasında müsaadenizle 
ben de bir kaç söz söyliyeceğim. (Hay hay, bu
yurun sesleri). 

Efendim, israfın menbaı, bizde kadın isra
fıdır. (Bravo sesleri). Rica ederim, aramızda 
hanımlar vardır, onlara söylemiyorum. Çünkü 
kıyafetleri meydandadır. Hepsi, dikkat ediyo
rum, ayni üniforma ve ayni iskarpinle buraya 
geliyorlar. Benim söylediklerim, muayyen ve 
mahdut bir tabakadır. Vurgunculuğun membaı 
budur, kadın israfı. Çünkü kadın kocaya hâ
kim, şunu isterim, bunu isterim divor. (Gülüş
meler, alkışlar). Efendim, suiistimalin başlıca 
sebebi budur. Şöyle oluyor, böyle oluyor, se
bebi de gayet basit. Efendim, kadın ruhu za
yıftır, hassastır, onlar modaya tâbidir. Bir 
mecmaa bir yere gittikleri zamanda o kadı
nın ahlâkı, fazileti, vatanperverliği ev kadın
lığı ile, çoluk çocuğunu iyi yetiştirmekliğiyle 
ölçülmüyor, kadın üzerindekiyle, kıyafetiyle 
ölçülüyor. Hastalığın ruhu budur. Biz kadınla
rımızın bu israfını bir itidal dairesine sokarsak 
emin olunuz ki yüzde elli işler doğru gidecek
tir. İstanbuldan gelenler hikâye ediyorlar, ti
yatroya gidiyoruz kapıya kadar dolu, sinemaya 
gidiyoruz kapıya kadar dolu, eğlence yerlerine 
gidiyoruz kapıya kadar dolu. Ben dedim ki: 
bunlar nereden kazanıyor da hepsi gidiyorlar? 
Hayır, bunlar muayyen 3 - 4 bin kişiye münha
sırdır. İşte biz mallarımızın yükselmesine, öbür 
taraftan da münakaşalarda mütaahhitlerin 
oyun oynamalarına bu 3 - 4 bin kişinin israfı 
âmil oluyor. Kadın zariftir, naziktir, çok has
sastır, ben bile evimden âcizim, açıkça söylüyo
rum. (Şiddetli alkışlar). Demin arzettiğim gibi 
bizde kadına kıyafetiyle kıymet ölçülüyor. 

O halde ne yapalım, bunun reçetesi nedir? 
Arkadaşlar bunun reçetesi emirdir, Hükümetin 
emridir. Şu elbiseyi giymek lâzımdır, bunu 

Onlar da sizinle beraber yürüyecektir, onlar 
da bu mücadeleyi yapacaktır, onlar da türk 
milletinin iktisadiyatına, Türk milletinin ailesi
nin, evinin intizamında, evinde âzami iktisadı 
yapmakta sizinle beraber yürüyecek, âzami kud
ret ve kuvvetini sarfedecektir. Bunu böyle ka
bul etmenizi rica ederim. (İnşaallah ses
leri) . Sonra o küçük zümre; burada 
teessürle bahsediyorum, vâkıdır ve var
dır. Amma, Büyük Millet Meclisinin bu 
kürsüsünden ve bir millet vekili ağzından bu 
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suretle vasıflandırıldığını işittiği zaman, zanne
derim M, bir daha o yola katiyen gitmiyecek-
tir ve gitmiyeceklerine ben de onlar namına 
yüksek huzurunuzda kefalet ediyorum. (Bra
vo sesleri ve alkışlar). Ve onların bu günahın
dan dolayı onlara mağfiret dileyorum. Bunu 
böyle kabul etmenizi rica ederim. 

Bir arkadaşım da üniforma meselesine işa
ret buyurdular. Yine hepsine kefalet ederim ki, 
yüksek huzurunuzda, eğer böyle bir arzunuz 
varsa onları da tatmin etmekten biran geri 
durmıyacaklardır. 

ABÎDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Muh
terem arkadaşlar, Refik înce arkadaşımız bu 
mevzuu duygularımıza uygun surette teşrih 
etti. Diğer bazı arkadaşlarımız da yine bu mev
zuda konuştuktan sonra bunların çoğuna iştirak 
etmemek gayrikabildir. Yine kendilerini dinle
ndikten sonra bendenizin uzun uzun söz söyle
meme bittabi mahal yoktur. Yalnız Refik ince 
arkadaşım, mahkemelere temas ettiler ve çok 
doğrudur, çünkü bu işte en büyük vazife hâ
kimlerimize düşmektedir. Arkadaşlar, bendeniz 
yalnız bu mevzu üzerinde bir noktaya işaret 
etmek istiyorum. Vakitlerinizi fazla israf et
mek istemem. Bazı idare amirleriyle görüştü
ğüm zaman mahkemelere bahane buluyorlar, 
biz bir çok muhtekir suçluları gönderiyoruz, 
bunlarm çoğu beraetle neticeleniyor diyorlar. 
Halbuki hâkimlerimiz de en çok şu noktayı işa
ret ediyorlar ve diyorlar ki; hazırlık tahkika
tını yapan memurlar bu hususta vazifelerini ta-
mamiyle yapmış olsalar biz gayet kolaylıkla bu 
dâvaları hallederiz ve işlerimiz hem de çok yo
lunda çıkar. Filhakika çok doğrudur, hazırlık 
tahkikatı dâvaların temelidir. Onun için bu hu
susta vazife alan küçük memurlarımız, iş mah
kemeye gelmezden evvel, bilhassa zabıt varaka
larını yoluyla tutmak ve delillerini güzel bir 
şekilde toplayıp tanzim etmek mecburiyetinde
dirler. Bu, en mühim ve esaslı bir vazifedir. Bu 
memurlarımızdan, bu kürsüden rica etmekle be
raber, onları istihdam eden zevatı muhtereme-
nin de onlar üzerinde son derece güzel bir su
rette kontrol vazifelerini ifa etmelerini gönül
den diliyorum. Sizi işgal etmemek için fazla bir 
şey söylemiyeceğim. Yalnız bu noktayı da işa
ret ediyorum. 

Dr. SAİM ALI DÎLEMRE (Manisa) — 
Efendim, küçük ve büyük rütbedeki subaylar
da bir elbise peyda oldu. Kaba bir aba. Onİarm 
eski elbiseleri vardı, onlar ortadan kalktı. Biz 
de arkamızdaki elbiseleri çıkarıp eve koruz. Bu 
yalnız benim sözüm değil, bir gurup arkadaşı
nın sözüdür. (Gülüşmeler). 

Şimdi efendim, Yeni Şehirde güzel vitrinler 
var. Camlarm içine kürkleri asmışlar. Bilmem 
kaç yüz liradır. Doğrusu benim hoşuma gitti. ı 
Yani bunlar, böyle şeyler göz önünden kalksa... 
Saklasınlar efendim, nerede görse insanın içi I 

I imreniyor. Nakiye Hanımefendi kardeşim de
diler ki; ben burada onların namına söz ve
riyorum, kefalet ediyorum. Hani Nasrettin 
Hocaya birisi demiş ki, altı ay vade ile bana 
on beş lira borç verir misin? Demiş ki Nas-
rettin Hoca, 15 liram yok amma vadeyi istedi-

I ğin kadar vereyim. (Gülüşmeler). Kim dinler 
yani. 

Sonra, bugün otobüste, şimdi gelirken ku
zu derisinden mantosu arkasında bir kaç tane 
bayan srördüm, Allah daha ziyade etsin, amma 
bunları giymenin vakti şimdi değil. Bunun 
vakti var, bugün içinde bulunduğumuz vaziyet
te bu manzara doğru değildir. Onlar şimdi 
bunları naftalinleyip sandığa koysunlar, dur
sun. 

Para meselesinin gayet zahir olduğu belli 
bir şey, herhalde buna bir şey yapılacak. Ye
di ekmek bir kâğıt lira, diyorlar ki kayma üç 
kuruş otuz santim. Böyle amma ekmekle he
sap edince bir ekmek 14,5 kuruş hesabiyle olur
sa bir altının 14 lira olması lâzım, halbuki öyle 
değil, bir altın 34 kâğıt. Şimdi ben zannediyo
rum ki bu, lâfla olmaz. Bir iki gün zarfında 
o dükkânlarda bizim kadınlarımızın, hâşa, ben 
daha şey söyliyeceğim, bu, cahillikten başka bir 
şey değildir. Kabahat yine bizde. Kızlarımızı 
daha küçükken, yetiştirirken, benim refikamın 
babası, onun anasmın babası ne bileyim, bir 
düşünecek olursak ademiyet itibariyle biz er
kekler kuvvetli değil miyiz? O zümre içinde 
yine kabahatli biz değil miyiz arkadaşlar? Ne 
varsa noksan namına kabahat bizimdir, onları 
yetiştiremediğimiz için. Mesele budur. (Şiddet
li alkışlar ve gülüşmeler). 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Muhterem arka
daşlar, kifayet tesbit edilmedikçe bövle lüks 
elbise giyilmesinin önüne geçilemez. Meselâ bu
gün şehirli kıvafeti, köylü kıyafeti tesbit edil
melidir. Köylü ekseriya ayağında. lâstik ile 
çift sürüyor. Resmî elbise, bir kat müstesna 
olmak üzere, bütün memurin şu kıyafette el
bise giyecektir demeli. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Yeniden mi 
yapsın? 

Gl. KİAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) 
— Kanun teklif et. 

SIRRI ÎÇÖZ (Devamla) — O eskidikten son
ra yapsın. Köylü şu kıyafette elbise giyecektir 
ve bu memleketin tiftiğinden, yapağısından ya
pılacaktır. Tiftik katiyen kullanılmıyor, yapa
ğı şöyle, böyle. Avrupadan kumaş geldikçe kar
şısındakinin lüks giydiğini gören bir kimse ona 
uymağa mecbur oluyor. Nasrettin Hocanm, ye 
kürküm ye, dediği gibi itibar kıyafetle müte
nasip oluyor. Yeknesaklık olmadıkça bu fan-
tazinin önüne geçilemez. Ankarada bir Tiftik 
cemiyeti var, sof dokuyor. Sof Ankaranm tari
hî bir hatırasıdır. Sof çarşıdaki astar fiatmdan 
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daha ucuzdur. Bursada bir iplik fabrikası var. 
iplik istedim, resmen cevap verdi : Bu sene 
beş bin kilo tiftik ipliği yanmayı programa koy
duk, fakat maddei iptidaiye bulamryoruz diyor
lar. Biz tavassut edelim, bulalım dedik. Tür-
kiyede tiftik yok mu? Bugün aşağı yukarı beş 
milyon kilo tiftik vardır. Piyasa asgari 230 ku
ruş iken vekâletin takdir ettiği fiat 190 kuruş
tur. daha.fazla fiat veremeyiz demişler. Eh, 
beş bin kilo iplik yapmağa karar verir, tifti
ğe de 230 kuruş verirse iplik de yapamaz, na
sıl yapsm? Vaziyet böyledir. Tiftikle yapağı
yı karıştırmah. Bundan kumaş yapılır ve kı
yafet tesbit edilirse israf m önüne geçilmiş olur; 
yoksa boştur. 

KÂZIM NAMİ DURU (Manisa) — Arkadaş
lar, Hükümet, buhranı hazır içinde ne kadar za
rurette yaşadığımızı ve ne kadar fenalıklar ya
pıldığını görerek, tatbik edilmekte olan mevcut 
kanunun bazı maddelerinin tadilini şevketti. 
Yine mevcut kanun, zuhur eden hallere karşı 
çare olamıyor ve bugün ihtiyaca kâfi değildir 
esbabı mucibesiyle bize geldi. Bu maddeler cid
den muktedir ve işe alâkalı arkadaşlar tarafın
dan görüşüldü. Encümende de görüşüldü, sonra 
buraya geldi. Dikkat ediyorum, arkadaşlarımız 
Hükümetten bu kanunun doğrudan doğruya ic
rası ve kanuna aykırı hareketlerin yapılmaması, 
hatır ve gönül tanınmıyarak temiz surette tatbik 
edilmesi istenilirken Hükümetin yapamıyacağı 
işleri de araşma soktular. Hükümeti ahlâkî işle
re karıştırdılar. Kadınların modasına karıştır
dılar. Mağazalarda vitrinlerin tanzimi işine ka
rıştırdılar. Eğer bu müdahale tahakkuk ederse 
iş harimi ismetimize kadar gider. Hükümet an
cak hukuki ve idarî işlerle uğraşır. Hukuki ve 
idarî işlerin haricinde, ne dinî, ne de ahlâkî, şu 
bu işlerle uğraşamaz. 

HALİL TÜRKMEN (Zonguldak) — Nazari
yat istemiyoruz, şimdi zamanı değil. 

KÂZIM NAMİ DURU (Devamla) — Binaen
aleyh sen kadma şöyle giyinmiyeceksin, ruj 
sürmiyeceksin. diyemiyeceksin. 

HALÎL TÜRKMEN (Zonguldak) — Nazari
yat istemez, bırak şu nazariyatı. 

KÂZIM NAMİ DURU (Devamla) — Hükü
met ne yapacaktır? Hükümetin yapabileceği şey 
ipekli eşyayı menetmektir. Memlekete ipekli eş
ya girmemesi menfaat iktizasından ise ve ticaret 
muahedesi buna mâni değilse bunu yapabilir. 

Arkadaşlar, şu üzerimdeki kumaşı görüyor 
musunuz? Bunun metresi 384 kuruştur. Hangi 
arkadaşıma göstermişsem lâakal 9 lira tahmin et
miştir. Halbuki bunu 384 kuruşa aldım. 20 li
ra da el harcı vererek 31 lira 52 kuruşa çıkar
dım. Demek ki memlekette ucuz mal almak, 
ucuz iş yapmak her zaman kabildir. Niçin bun
ları yapmıyoruz da her şeyi babamız Devlettir, 
o yapsm diyoruz? Niçin biz yapmıyalım. Hükü

met dine karışmadığı halde ahlâka niçin karış
tıralım? Ahlâk bizim malımızdır, Hükümetin 
malı değildir. Evimizde şeker toplamamalryız 
arkkadaşlar. İçimizde 10, 20 sandık şeker toplı-
yanlar bulunduğunu ben hariçte işttim. Hattâ 
bana bunu Cumhuriyet gazetesi muhabiri Mek~ 
ki Sait söylemiştir. Yalnız bana değil, Ulus ga
zetesi idarehanesinde söylemiştir. Bunu bakkal
lardan öğrendiğini söylemiştir. Arkadaşlarımız 
bunu yaparken... İçimizde bunları yapanlar var, 
vekil arkadaşlarımız da dahil, (Hayır böyle şey 
yok sesleri, gürültüler). Arkadaşlarım ben söy-
liyeyim, sonra beni mahcup edin. Yani bunlar 
söyleniyor, falan vekilin evine şu kadar şeker 
taşınmış, filân mebus şunu almış diye söyleniyor. 

A. NACİ DEMİR AĞ (Sivas) — Herkesi müş
kül vaziyete sokmayın, isim söyleyin. 

KÂZIM NAMİ DURU (Devamla) — Müsaa
de der misiniz isimleri sayayım? Hayır isim zik
retmeyeceğim. Bana sonra arzu edenler sorsun
lar, söyliyeyim (Gürültüler). 

Müsaade buyurun bunları söylemekteki 
maksadı acizanem şudur: Bir sözün halkın di
linde intişarı, fena intişarı ve doğru olmıyan bu 
intişarı rejim için bir zâftır. Ben bunu düşünü
yorum. 

Arkadaşlarım, Cumhuriyet Halk Fırkası ve 
onun Hükümeti bir takım iyi usullere ve insanî 
prensiplere istinat eder. Böyle bir Fırkanın er
kânı, böyle tarihi büyük mücadeleler yapmış bir 
Fırkanın erkânı bunİarm yapılmadığını ve yapı-
lamıyacağmı göstermesi lâzımdır. Benim sözüm 
bundan ibarettir. 

Gl. AHMED YAZĞAN (Urfa) — Muhterem 
arkadaşlar, bu kanunun ehemmiyeti hakkında 
söz söyleyen, arkadaşlarımız kâfi derecede söy
lemişlerdir. Bunun ehemmiyetini küçültmiye-
ceğim. Yalnız pahalılıktan ileri gelen bu ka
nun, bu fedakârlıkların yapılmasını zaruri kıl
mıştır. Bunun için bazı çareler düşünmek lâ
zımdır. 

Bir vakitler işittik ki kumaşlar tiplendirile-
cek, elbiseler tiplendirilecek, ayakkabılar tip-
lendirilecek. Bunu işideli hayli zaman oldu, 
fakat bu hususta henüz bir şey yapıldığını işit
medik. Bunu arzetmek isterim ki; gerek resmî 
ve gerek hususi fabrikalarda kumaşlarımız iki, 
üç tipe inhisar ederse bunlar kolay çıkar, çok 
kumaş çıkar, o vakit de bu fedakârlığa yar
dımı olur. Bütün söylemek istediğim bundan 
ibarettir. Hükümetimiz belki çalışmıştır, bizim 
haberimiz yoktur. Bu baptaki lûtuflarmı dile
rim. 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Arkadaşlar, 
gayet güzel ve memleketi hakikî bir hamleye 
heyecana sevkedecek ulvi bir müzakere çere 
yan ediyor. Bütün arkadaşlarımız, temiz kalp
lerinden gelen duygularını ifade ediyorlar. Bu 
arada hiç şüphesiz ayni temiz duygularla müte-
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hassis olması lâzımgelen Kâzım Nami Duru ar
kadaşımız ağır bazı sözler söylemiştir. Bu söz
ler, hariçte şöyle dedikodu var; böyle dedikodu 
var, mebuslar, vekiller şunu yapıyorlar, bunu 
yapıyorlar kabilinden bir takım manasız, esassız 
(Bıravo sesleri) garazkârane (Alkışlar) bir ta
kım şeyleri millet kürsüsüne çıkarmakla bir 
yanlışlık yapmıştır. Böyle bir şey mevzuubahis 
olamaz. Âdi dedikodunun bu kürsüde yeri 
olamaz. Kendisinin beyanatını şiddetle ve 
katiyetle reddederim. (Bıravo sesleri) Arka
daşlar, herhangi bir mebus ve vekil hakkında 
böyle birşey varsa isim tasrih ederek bu yüksek 
kürsüde söylesinler. Yoksa ulvi bir münakaşa
nın içine manasız, soğuk şeyleri katıştırmak hiç 
doğru bir şey değildir. 

Arkadaşlar, bugünkü Türk rejimi; temizli
ğin, fedakârlığın, feragatin, asaletin timsali 
mücessemidir. Vekilleri de, mebusları da fera
gat içinde gece gündüz didinen; çalışan mem
leket için fenafilvatan olan insanlardır. Bunlar 
hakkında hiç bir dedikodu olamaz. Ve türk mil
leti böyle sefil dedikoduyu kabul edemez. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
arkadaşlarımızın söylediği çok yerinde bazı söz
leri, Kâzım Nami Duru arkadaşımız, buradan 
verilmiş ahlâk dersi veya din dersi şeklinde te
lâkki ettiler ve onun için bazı hücumlarda bu
lundular. Bu münasebetle şunu tebarüz ettir
mek istiyorum ki, burada söylenen sözler, Türk 
cemiyetinin içtimai durumunu düzeltmek, ikti
sadi vaziyetini kuvvetlendirmek için söylenmiş
tir. Arkadaşlar, Türk cemiyeti denilen o mu
kaddes cemiyet, bu arkadaş bilmelidir ki, başı, 
boş bir cemiyet değildir. Ahlâkı da vardır, di
ni de vardır. Mütemadiyen bu cemiyetin ahlâ
kı ve dini üzerinde duruyor ve ne karışıyorsu
nuz diyorlar. O cemiyeti ahlâkla, dinle hiç alâ
kası yokmuş gibi göstermek asla doğru değildir. 
Bir cemiyet ki, bir millet ki, ahlâkı, seciyesi 
kuvvetli değildir, o cemiyet - Kâzım Nami Du
ru arkadaşımız çok iyi bilirler, kültür adamı
dırlar - acaba dünyada, bu gün etrafımızı saran 
azgın düşmanlar karşısında acaba tutunabilir 
mi? 

Arkadaşlar; Amerika cemiyetinin servetini, 
ingiliz milletinin servetini düşünün. Bu en zen
gin milletleri misal alıyorum. Bizde bazı aile
lerin gittiği israf, bu iki milletin ailelerini tet
kik ediniz, bu israf onların evlerinde var mı? 
Arkadaşlar, Türk milletinin servetini gözönüne 
getirin. Türk milleti henüz kendine sahip olalı, 
iktisadiyatını kurmağa başlıyalı kaç sene olmuş
tur? Vaktiyle iktisadiyatı çok yükselmiş, fa
kat imparatorluğun kötü idaresi yüzünden ne 
iktisadiyatı kalmış, ne ticareti, ne sanayii, ne 
de bunların hepsini yapan ilmi kalmıştır. Ancak 
20 senedir, kendisine sahip olduktan sonra bun
ları kurmağa çalışıyor. Bunları kurarken da
ha ilk gününde ambarına beş kuruşluk bir ta

ne koymadan israfa doğru gidersek, memle
ketin yüksek aileleri, memleket ailelerine nu
mune olacak yüksek aileleri, israfı halka tav
siye ederse bu iyi bir şey midir? Bunun nere
si iyidir? Kâzım Nami bunu nasıl söylüyor, 
bu Mecliste? Bunu millete anlatmak için, bu 
kürsüden, Türk ailelerine, ulu millete, ulu 
analara Türk milletinin geçinmesi ve iaşesinin 
temini için sizin yardımınıza ihtiyaç vardır, der
sek fena bir şey mi olur? îsrafı bırakmak, serve
ti arttırmak İâzımdır. Bu ne ile olur? Bu, ancak 
ve ancak vermemizi, içmemizi, giymemizi, bütün 
harekâtımızı tanzimle olur. Bunu tanzimde mem
leketin ileri gelen aileleri her vakit için örnek 
olacaktır. Memleketin % 85 i köylüdür. Bir ar
kadaşımızın söylediği gibi köy, mütemadi harp
ler yüzünden o kadar fakir düşmüştür ki bugün 
bu yaptığımız kanunlarla en çok uğraştığımız, 
onu giydirebilmek, onu sefaletten kurtarabil
mektir. Onu givdirelim diye uğraşırken arka
daşlar, bir taraftan da Astragandan, Paristen, 
Vaşingtondan kürk getirmek için kocasını ic
bar eden hanım bu vatana ihanet ediyor, onu 
getirtmek için karısının sözüne kanan koca da 
bu vatana ihanet ediyor. Giymiyelim mi, çıp
lak mı gezelim? Hayır arkadaşlar^ giyelim fa
kat ayağımızı yorganımıza göre uzatalım, serve
timize göre giyinelim. 

Düşünelim, bu memleketin millî servetine 
neler ilâve ediyoruz. Bugün ekserimiz bu mil
letin bütçesinden geçinen insanlarız. Geçinmek 
için bütçesinden bize verilen parayı israfa hak
kımız yoktur. Onun için burada arkadaşlarımı
zın temas ettikleri güzel fikirler yerindedir ar
kadaşlar. Türk anaları her vakit için bu kür
süden deneceklere, böyle yurda ve millete fay
dalı sözlere; «evet» le cevap vereceklerdir ar
kadaşlar, Onlar her vakit bu memleketin feda
kârlık icabeden günlerinde kocaları ile, baba
ları ile, kardeşleri ile, oğulları ile beraber ça
lışmışlardır arkadaşlar. Arkadaşımızın söyledi
ği sözün ikinci bir kısmı vardı. 

Arkadaşlar; iaşe isleri : Büyük Millet Mec
lisini ve onun Hükümetini tanıyanlar çok iyi 
bilirler ki Umumî harpte hiç iyi hatıra brrak-
mıyan iaşe işi vardı. Amma Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, Hükümetle beraber bu kötü 
hatıra bırakan iaşe işini hortlatmak istemez 
arkadaşlar. Onun için Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Hükümeti ne buna, ne şuna, ne mebu
suna, ne vekiline böyle bir fırsat vermez. Var
sa açıkça söylenmelidir. O vakit Hükümet Mec
lisle beraber onun yakasından yapışır. Amma 
müphem sözler memleket dahilinde herhalde 
çok kötü şeydir. (Doğru sesleri). 

Arkadaşlar; bütün milletle beraber girişti
ğimiz savaşlarda Büyük Millet Meclisi bütün 
hislerini açıkça milletle beraber konuştu. Bu 
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suretle dert budur dendiği zaman, bu derde mil
letçe çare bulunmuştur. Burada şu tehlike var 
denildiği zaman ona çare bulunmuştur. Büyük 
Millet Meclisi hiç bir cephede vaziyeti millet
ten saklamamıştır, bu yolu tutmamıştır. Onun 
için bugünkü iaşe işinde bazı esnafın kötülüğü 
var, bası memur kötülük yapıyorsa buna emin 
olalım, bu madde kanununda da vardır, Hü
kümet hepsinin yakasından tutacaktır, Meclis 
yakasından tutacaktır. Hiç bir vakit ihmal et-
miyeceğiz. Bunu önlemek Hükümetin ve Mec
lisin şiarıdır. Arkadaşım bu sözü kimden işit
miş ise tahkik etsin, isim versin. O arkadaşı 
Meclisle beraber, Hükümetle beraber yakasın
dan tutup mahkemeye verelim. 

REİS — Efendim; daha iki arkadaşımız söz 
almıştır fakat, kifayeti müzakere takriri var
dır, o takrirleri okutmadan evvel sözü Başve 
kile veriyorum. 

BAŞVEKİL Dr. R .SAYDAM (İstanbul) — 
Arkadaşlar; bu kanunun müzakeresi dolayı-
siyle söz almak niyetinde değildim. Bir ço\ 
arkadaşlar, mesele üzerinde güzel, güzel gö
rüştüler. Zaten Büyük Millet Meclisinin en bü
yük vasfı, böyle mühim anlarda daima beraber 
ve millete ders ve misal verecek şekilde ko
nuşmaktır. Yine o günü yaşıyorduk, amma ara
ya bazı hâdiseler karıştı ve söz almak mecbu
riyeti hâsıl oldu. 

Evvelâ şunu arzedeyim ki, 29 aydanberi de
vam eden harp esnasında ilk günden itibaren 
Hükümetinizin almış olduğu karar şudur: Bu 
kürsüden bir cok defalar heyeti celilenize ar-
zst+,im; bundan evvelki harbi umuminin misal
lerini asla ya^atmıyacağız. (Bravo sesleri alkış
lar) 

Bundan evvel gördüklerimizden, aldığımız 
derslerden istifade ederek idareyi temin edece
ğiz. (Bravo sesleri) Bundan evvel herhangi 
şeklü surette açık kapalı bir kuvvete dayanmak 
servet membaı olamaz. Bunu düşündük ve esas 
yaptık. Benim Hükümet reisi sıfatiyle takibet-
liğim hattı hareket ve ilk verdiğim karar budur. 
Her Türk vatandaşının başka türlü düşünme
line de imkân yoktur. Hariçte de olsa böyle dü
şünecektik, burada da böyle düşünüyoruz. Yal
nız yaşadığımız gün 1914 değildir. Aradan uzun 
imanlar geçmiş, büyük farklar husule gelmiş
tir. Politik, jeografik bir çok tebeddüller ol
muş. Türk milleti kendi hududu dahlinde, kendi 
hâkimiyetiyle teessüs etmiştir. Rejiminde de 
kendi idaresini ve siyasetini yürüterek düşün
düğünü ve kendisinin millî sahada yapmayı 
istediğini tesbit etmiş ve ona göre yürümüştür. 
Dünya vaziyeti de başkalaşmıştır. Binaenaleyh 
idari cephesinden, iktisadi cephesinden, doğru
dan doğruya milletin bünyesi cephesinden takip 
olunacak esaslar hiç bir zaman 1914 te düşün
düklerimize veya gördüklerimize benzemiyecek-
ti. Buna karşı da lâzım gelen aletlerle müceh

hez olmamız icabediyordu: Âletlerden bir kısmı 
elimizde idi bir kısmı yoktu. Onları da yapmağa 
çalıştık. Arzettiğim gibi harp sahası içerisinde 
hergün bir az daha fazla bu esaslar dairesinde 
çalışıp bu işleri yürütmeğe uğraşıyoruz. 

Millî korunma kanununun ilk yani 1940 senesi 
birinci ayında kabul buyurduğunuz şekliyle bu
günkü şekli arasında bir mukayese yapılacak 
olursa* görülür ki, bu husustaki görüşlerimiz ve 
terakkilerimiz hayli ilerlemiştir. Encümenlerde 
de arzettiğim gibi, bu ilerleme bundan sonra da 
daha ileriliyecek ve daha başka kararlar ve ted
birler almağa bizi mecbur edecektir. Çünkü dün
ya vaziyeti o istikamettedir. Ona uymağa ve 
onu her gün takip etmeğe mecburuz. ' 

Refik İnce arkadaşımın güzel hitabeleri ara
sında bir ufak kelime farkı var, onu tashih ede
ceğim. Bu kelime, milletin egoizmi değil; bazı 
insanların hodbinliğidir. Bu kürsüden, umuma 
teşmil etmemiştim. Yanlış bir telâkkiye uğra
mamak için bu kelimeyi tashih ediyorum (Biz de 
böyle anlamıştık, tabii, tabii sesleri). 

Arada şunu da arzetmiştim ki vekil arkadaş
larım salâhiyetleri hududu dahiline giren işler 
için bu hususta icabeden izahatı vereceklerdir. 
Bendeniz burada umumî şekilde maruzatta bulu
nacağım. 

Maliye vekili arkadaşımın altın hakkında ne 
söyliyeceğini biliyorum. (Gülüşmeler). Yalnız 
benim, söyliyeceğim bir söz vardır. Bunu Türk 
milletinin bilmesi lâzımdır; bir Türk altınını bin 
kâğıda dahi almak isteseler hiç bir kıymeti yok
tur. Arkadaşlar, Türk parasının kıymeti daima 
yerindedir, altın alanlar aldanacaktır (Bravo 
sesleri). Almakla ne kazanmış oluyor? Yedi 
gram altını bilmem otuz bu kadara alıyor. Niha
yet bir ziynet ve süsten ibaret kalacak olan bir 
şeyin kıymeti yoktur. Biz buna hiç kıymet ver
miyoruz. Geçenlerde gazeteler bir havadis çı
kardılar ve yalan olduğunu yine kendileri yaz
dılar : Merkez bankası altın çıkaracakmış. 

Devletin sermayesi kendi elindedir. Merkez 
bankasında durur. İstanbul'da bir kaç speküla
törün hevesine kurban giderek niçin Devletin 
sermayesini çıkaralım? Bir taraf aldanmasın. 
Diğer taraf ta aldatıyorsa onu yakalayıp mahke
meye versinler. Dâva bundan ibarettir. Buna 
karşı alınacak yeni tedbirler hakkında Maliye 
vekili arkadaşım lâzımgelen izahatı verirler. 

Hakikaten Emin Sazak arkadaşımızın dediği 
gibi kolaylıklar varken biz güç yollardan yürü
dük gibi bir manzara hâsıl olmasın. Meselâ îda-
rei örfiye yapar, istiklâl mahkemeleri yapar bu 
suretle bir çok kararlar alabilirdik. Hayır ar
kadaşlar; Hükümetinizin Türk milletinin kema
line itimadı vardır (Bravo sesleri ve alkışlar). 
ve onu sizin gibi düşünür, onun herhangi bir su
rette ve tarzda üzülmesine ve.zora maruz kalma-
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sma taraftar değildir. Her şey, bilerek, hesapla 
ve mantıkla olacaktır. Mümkün olduğu kadar 
bu yoldan ayrılmamak Hükümetin en büyük 
prensibidir. Her vakit arzettiğim gibi, kanunları 
verdiğiniz zaman bunlarm içinde bize vâsi salâ
hiyetler veren maddeler de vardır. Bu maddele
ri biz mutlaka tatbik etmeyiz. Bir çokları yevmi 
işlerimiz içindir. Bu hususta Hükümetin elinde 
mevcut salâhiyeti behemehal kullanması mec
buriyetini mutlaka gözönüride tutmayız. Lüzum 
olursa kullanır, lüzum olmazsa kullanmayız. 
Bu kanunları teklif ederken de bu fikirle hare
ket ederek sizin ve bizim düşündüğümüz gibi 
ayni şekli, ayni fikri tatbik etmek için kaideler 
arıyoruz, buluyoruz, tedvin ediyoruz. Üst tara
fı lâzimgelirse, yine huzurunuza gelir açıkça 
görüşür, her şeyi aynı suretle beraberce tesbit 
ederiz. Meselâ arada ufak bazı sui tefehhüm
ler oldu, müsaade buyurulursa bu kanun vesi
lesiyle buradan arzedeyim, meselâ şeker fiatma 
zam meselesi... 

Arkadaşlar, memlekette mevcut şeker stoku
nun Hükümet, hesabmı yaptı. Bunun sene niha
yetine kadar, yani doğrudan doğruya gelecek 
kampanyaya kadar memlekete kâfi gelmesi için 
bunu ya tevzi usulüne bağlamağa, yahut fiatı 
yükselterek, satışı tahdit ederek, bir şekle rap
tetmeğe mecburiyet hissetti. Memlekette yapılan 
istatistiklere göre adam basma şeker istihlâki 
6 - 7 kilo kadardır. Fakat bunun bir köy ve şe
hir yiyişi vardır. Eğer bütün memlekete, 
18 000 000 na vesika tevzi edecek olursak, ek
mek gibi omojen bir madde olmadığı için, bir 
kısım halkm, şeker yemediği halde, vesika ala
rak bu vesikasını diğer şehirlere ve kasabalara 
satmak suretiyle, bir takım vatandaşların adetâ 
kendilerine vergi vermesi vaziyeti doğacaktır. 
Bu malûm olunca bundan çekindik ve fiata zam 
yaptık. Tasvip ettiniz. Aynı zamanda fakir aile
lerin sütteki çocukları için lâzımgelen tertibatı 
almak üzereyiz. Binaenaleyh şeker işi bu tarzda 
olmuştur. Lâzımgelen şey, bu memlekette aran
dığı zaman her maddenin bulunmasıdır. Binaen
aleyh bazılarının lüzumsuz yere bunu alıp bir ta
rafa istif etmesine veya herhangi bir şekilde 
herkesin, arzu ettiği gibi onu kullanarak stokun 
bitmesine müsaade etmiyeceğiz (Alkışlar). 

Naci Tınaz arkadaşımızın beyanatı arasın
daki bir tek kısa cümle üzerinde duracağım. 
Diğer taraflarını salâhiyetim haricinde görüyo
rum. Münakaşalarda oyun oynanması keyfiye
tinden bahsettiler. Bundan benim çıkardığım 
mâna, bu münakaşaya iştirak eden adamlar 
arasındaki oyundan ibarettir. Böyle ise tama
men beraberim. 

Gl. NACİ TINAZ (Bursa) — Bir kaç müta-
ahhit birleşiyorlar. Maksadım budur. 

BAŞVEKÎL Dr. REFİK SAYDAM (Devam
la) — Diğer taraftan Tmaz arkadaşım el-

I bise için tip meselesini ileri sürdü. Bu benim 
I için çok kolaydır. Fakat memleketin iktisadi 
I vaziyetini, fabrikaların istihsal durumunu ve 

sairesini gözönünde bulundurmak lâzımdır. 
Zannediyorum ki zaman bütün vatandaşlarımıza 
bunu yaptıracaktır. Biliyorsunuz, köylere el 
tezgâhı tevzi ediyoruz. Buna iki sene evvel baş
ladık. Demek ki Hükümet vaktiyle bu eksik
liği görmüştür. 

Geçen sene 300 bin liralık, bu sene 600 bin 
liralık el tezgâhı tevzi ediyoruz. Eğer gelecek 
sene biraz daha imkân dahilinde görebilirsek, 
daha fazla el tezgâhı tevzi edeceğiz. Bu demek
tir ki, halkı kendi muhitlerindeki mahsulâtın 
cinsine göre elbisesini kendisi yapıp giymesi 
için mümkün olanı yapmağa teşvik ediyo
ruz. 

Kâzım Nami arkadaşımızın sözlerinden iki 
noktaya temas edeceğim. 

Türk milletinin, Türk camiasının kendi an
anesi vardır. Bütün bu ananesine müstenit, 
onun bir ahlâk telâkkisi vardır (Bıravo sesleri 
alkışlar). 

Hükümet bu ahlâka karışmaz, amma bir hu
dut dâhilinde karışmaz. Eğer bundan biraz 
inhiraf görürse, gerek mesuliyeti omuzunda ta
şıyan insanlar ve gerek siz o ananenin bozul
maması için lâzımgelen tedbiri almak husu
sunda biran tereddüt etmeyiz. (Bıravo sesleri. 
alıkşlar). 

İkinci mesele : Hangi vekil ne toplamış? 
bunu kendilerinden sarahaten isterim. (Alkış
lar). 

Arkadaşlar; hepimizin gözü önünde avuç 
içi kadar Ankarada, biz hepimiz icabettiği gi
bi ne kadar imkân dahilinde ise kuvvet ve 
kudretimiz ne kadara yetiyorsa o kadar çalışı
yoruz. Büyük bir şehirde değiliz. Aynı mahal
lerin hemen çocukları ve komşuları gibiyiz, kar
şı karşıyayız. Hepimizin evine ne giriyor, ne 
çıkıyor hepimiz biliriz. Binaenaleyh böyle bir 
şey varsa lütfen söylesinler ve meydana çıksm. 
(Tabii, tabii sesleri). 

Hiç bir vakit bir Hükümet uzvuna bu şe
kilde, müphem isnatlar yaparak bozguncu bir 
ruh doğmasına meydan veremem. (Bravo sesle
ri, alkışlar). 

TİCARET V. MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) 
— Muhterem arkadaşlar tarafından temas ödi-
len ve vekâlete taallûk eden bir iki mevzua kı
saca cevap arzedeceğim. (İşitmiyoruz sesleri). 

Arkadaşla* , heyeti umumiyesi itibariyle 
vâki olan beyanat hakikaten mesuliyet almış 
olan bizler için cesaret vericidir, takviye edi
cidir, ümit vericidir. Kendilerini şükranla ve 
minnetle karşılamaktan başka diyeceğim bir 
şey yoktur. Bir çok tetkiklerimiz, ecnebi mem
leketlerde yaptığımız tetkikat şunu ispat et
miştir ki; bugünkü iktisadi buhranı yenmenin 

I ve umumun iaşesini temin etmenin, ihtikârla 
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mücadelede muvaffak olabilmenin tek şartı, 
Hükümetle milletin elele vermesidir. Hangi 
memleket bunu az çok yapabilmiş ise tedbirle
rinde muvaffak olmuş, hangi memleket yapa-
mamışsa muvaffak olamamıştır. Bu arada şu
nu da şükranla tebarüz ettireyim ki, bizim 
memleketimizde çetin zannettiğimiz, tatbika
tında müşkülât göreceğimizi zannettiğimiz bazı 
usuller ve imtihanlar, halkın Hükümete itima
dı bakımından, ümit vericidir, bunu hem bir 
misalle teyit etmiş olmak ve hem de hakika
ten insanı endişeye düşürecek bir dedikoduyu 
Meclis muhitine kadar sokmak cesaretini gös
teren bazı dedikoducuların bozgunculuğunun 
mahiyetini tebarüz ettirmek için bir misal ar-
zediyorum. Hükümet, bilirsiniz ki gıda mad
delerine ilk seferde ekmek için karne usulünü 
tatbika karar verdi. Fakat bunda çok cesur 
değildik. Çünkü bu işe tahsis ettiğimiz teşki
lâta ve nihayet halkm itiyadına göre bir çok 
müşkülâta tesadüf edeceğimiz kanaatinde idik. 
Buna rağmen bu vesika usulünün tatbik edil
diği bütün şehirlerde ekmek meselesi diye bir 
mesele kalmamıştır. Yine bu meselenin tatbik 
edildiği bütün şehirlerde % 20 tasarruf hâsıl 
olmuştur. Buna rağmen işitiyoruz ki, İstanbul 
gibi 750 - 800 000 nüfuslu bir şehre 1 000 000 u 
mütecaviz karne dağıtılmıştır. Binaenaleyh mu
ayyen ve az miktarda ekmek dağıtılacak yer
de ekmek sarfiyatı çoğalmış, bunları yani bu 
gibi dedikoduları samimiyete bağışlamağa im
kân yoktur. Bu şayialar durmadan kulakları
mıza kadar geliyorsa inanmıyarak bunları tas
vip değil, tahkik etmek lâzımdır. Bugün İs
tanbul şehrinde ekmek sarfiyatı 1 200 000 e 
çıkmış değil, bilâkis günde 75 000 kilo tasar
ruf olmuştur. 

Bununla, bizlerin kulaklarına kadar inan
dırmak kastiyle işaa edilen hâdiselerin ne kadar » 
kasta makrun olduğuna bir misal vermiş oluyo
rum. Bu misali asıl milletten gördüğümüz mü
dafaanın ve yardımın misalini vermek için ar-
zetmiş oldum. 

Arkadaşım Berç Türker, Hükümetin bugün
kü buhranla mücadelesinin en başlı şartının it
halâtı temin etmek olduğunu ve bu temin edi
lirse dâvanın hemen hemen esasından halledile
ceğini söylediler. Muhtelif defalar bu kürsü
den ifade ettim ki, bu memleket haklı sebeplere 
müstenit olarak Cumhuriyetin teessüsünden bu
güne kadar ithalât ve ihracat muvazenesini 
daimî bir murakabe ve kontrol altında bulun
durmuştur. Takas usulleri, kontenjan usulleri, 
ithalâtın tahdidi usulleri dahilî himayeyi temine 
matuf bir çok tedbirler paramızı ve dövizleri- . 
mizi himaye tedbirleri bu memlekette ithalâtın 
önüne geçmiştir ve yerinde bir tedbir olmuştur. 
Umumî harpte yaptığımız tetkikat şunu göste
riyor: Yalnız îzmirde Sivrisanyan müessesesi
nin veya İstanbul'da herhangi bir müessesenin, 

1914 temmuzunda malik olduğu stokların ye
kûnu, 1939 eylülünde Dünya harbe girdiği za
man bütün memleketin malik olduğu stokların 
lâakal 10 misli idi. Bunun sebebi, o devirde 
memleketin gümrük kapılarının açık olması ve 
kapitülâsyonların mevcut olmasıdır. Bu mü
nasebetle her şey memlekete bolca girer ve stok 
yapılırdı. Fakat Cumhuriyet rejimi haklı ola
rak bunun önüne geçti. Bundan dolayı biz bir 
defa harbe girdiğimiz zaman, yani Avrupa'da 
harp başladığı zamanı ithalât bakımından haki
katen fakir denecek zayıf bir stoka maliktik. 
Bundan sonra da, bugünkü tecrübeye göre, 
ithalâtı temin etmek için Hükümetin alması lâ-
zımgelen bütün tedbirler ne ise almağa muvaf
fak olduk. Parti grupunda bunu rakamlarla 
izah ettim. Şimdi yanımda rakamlar yoktur. 
Dünyanın her tarafının bize kapalı olmasına 
rağmen, hemen her memleket gibi, biz de ik
tisadi bir abluka altmda, yani harp iktisadiya
tının zaruri neticeleri olarak her taraftan tecrit 
edilmiş bir halde olmamıza rağmen, 1941 sene
sinde yaptığımız ithalât, 1940 senesine nazaran 
tenakus değil, tezayüt irae eder. 

Gönül arzu ederdi ki; biz maddî imkânlara 
malik olalım ve bütün istediğimiz kıymetli eş
yaları kolaylıkla getirebilip halkm ihtiyacına 
cevap verelim, fakat nihayet bu, imkânlarla 
mukayyet olan bir şeydir. 

Gl. Ahmed arkadaşımızın tek tip elbise ve 
tek tip ayakkabı arzularma İktisat vekili arka
daşımız cevap vereceklerdir. Hakikaten iki ve
kâlet bir senedenberi bu iş üzerinde çalışmış 
olmakla beraber henüz bu işi müsbet sahaya 
dökemiyor. Çünkü bunu tahakkuk ettirmek için 
çivi lâzımdır, deri lâzımdır, makine lâzımdır vel
hâsıl bir çok malzeme ile alâkadardır. Bunla
rın bir kısmı ithar edilmiştir, stok edilmiştir, 
bir kısmı da sipariş edilmiş, gelmiş veya gele
cektir. Fakat şunu düşünmek lâzımdır ki; tek 
tip elbise, tek tip kundura ile yeknasak bir üni
forma yapmaktan ziyade, halka daha ucuza 
mal olacak bir tip yapmaktır. Mesaimiz daha 
ziyade bunun üzerinde olmuştur. 

Muhterem Başvekilim gayet sarih bir sual 
sorduktan sonra benim bu mevzua temas etmek-
liğim doğru değildir arkadaşlar. Bununla be
raber ben de efkârı umumiye üzerine bir nokta
yı Kâzım Nami arkadaşımıza hatırlatmak iste
rim. Arkadaşlar, biz nasıl bütün işlerimizde 
Meclisin daimî murakabesinden, daimî kontro
lünden ve hakikaten çok yerinde olan direktif 
ve irşatlarmdan istifade ediyorsak, matbuatın 
bizim işlerimize taallûk eden bütün neşriyatmı 
da, itimat buyurun, o derece dikkat ve hassasi
yetle takibetmekteyiz. 

İsmini söylemiyeceğim, samimi olduğuna hiç 
şüphem olmıyan bir gazete devamlı olarak ba
zı usullerimiz hakkında tenkitler yapar, müta-
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lâalar ileri sürer ve bu iş, kendi tavsiye ettiği 
usul tatbik edilirse daha iyi neticeler vereceği
ni yazar durur. Hakkıdır, yerindedir ve biz 
doğru bulursak buna ittiba ederiz. Doğru buldu
ğumuz yolda cevap veririz, 

Arkadaşlar, her şeyi hassasiyetle tenkit 
etmekte, mahzur arayıp bulmakta mahir olan bu 
zatın, bu gazetenin - asla kendisine bir tariz kas
tiyle söylemiyorum - hakkıdır, yerindedir. Hat
tâ bundan memnunuz, iki gün evvel B. M. Mec
lisine tevdi olunan Millî korunma kanunu müna
sebetiyle cereyan edecek müzakerelere teması 
olan bir silsilei neşriyat başladı. Bu zat bura
da der ki; Hükümet âmme menfaatini, umumun 
menfaatini düşünmekte son derece hassastır, 
kıskançtır. Hattâ bu yüzden bazan ifrata bile 
gitmektedir. Eski devirde olduğu gibi bu devir
de nüfuzlu adamlar - nüfuzlu adamlardan murat 
tabii vekiller, mebuslar ve Parti ileri gelenleri
dir - koli ticareti, vagon ticareti yapmazlar, bul
gur kiralı, şu bu kiralı yoktur; Umumî harpte 
olduğu gibi. Bu sefer de yüksek rütbeli memur
lardan dahi şaibe altında tek kimse kalmamıştır. 
itiraf etmek lâzımdır ki, onun ifadesini aynen 
söylüyorum, rejim ve onun mensupları dünya
nın en çetin bir devrinde, en çetin şerait altın
da gayet mühim bir bekâret ve namus imtihanı 
vermiştir. Çok şayanı teessüf ve hazindir ki, bizi 
tenkit etmeği kendisi için faydalı gördüğünden, 
bunu sanat ittihaz etmiş olan insanlar dahi reji
min ve onun mensuplarının bekâretinde ve men
suplarının bu işteki hassasiyetinde iki kere iki 
dört eder gibi ittifak ettikleri halde arkadaşı
mız butlanı muhakkak olan ve asla sabit olmı-
yacak olan betbaht bir şayia üzerine hepiniz ve 
hepimizin alnına leke sürmek nankörlüğünde bu
lunmuştur (Bravo sesleri, alkışlar). 

MALİYE VEKlLÎ FUAD AĞRALI ( Elâ
zığ) — Arkadaşlar, altın fiatmm tereffüü hak
kında bazı arkadaşlar beyanatta bulundular. 
Onun için söz aldım. Altın hakkında maruzatta 
bulunmadan evvel müsaade buyurursanız tasar
ruf bonolarına temas edeceğim. İlk defa 
25 000 000 liralık bir müsaade alınmıştı. Bu mü
saadeye dayanılarak çıkarılan bonolar çok kısa 
bir zamanda tamamen satıldı, ikinci defa tek
rar 25 000 000 liralık bono ihracı için kanun 
teklif ettik. Bu teklifimiz Yüksek Meclisçe 
kabul buyuruldu. 

Geçenlerde bunların satışının dahi haddi ka
nuniye yaklaştığını ve bunun üzerine kanuni 
iıaddi tecavüz etmemek için satışı tahdit etmek 
mecburiyetinde kaldığımızı söylemiştim. Bugün 
bu kürsüden kalan kısmın dahi tamamen satıl
mış olduğunu büyük memnuniyetle ifade ede 
bilirim." (Bravo sesleri) Diğer taraftan 1941 
demiryolu istikrazının birinci tertibi olmak 
üzere geçen teşrinisanide 5 milyon liralık tah
vil çıkarmıştık. Bu tahvillerin kayıt müddeti 
olmak üzere bir hafta ilân edilmişti. Bunlar 3 

gün içinde tamamen satıldı. Bugün bu tahvil
ler prim yapmaktadır, vatandaşlar aramakta ve 
bulamamaktadırlar. İkinci tranşm çıkarılması 
için bize müracaatlar olmuştur. Binaenaleyh va
tandaşların maliyeyi ve millî parayı korumak 
hususunda göstermekte olduğu şu rağbetlere 
teşekkür etmeği kendim için bir borç bilirim. 

Hazin olan tarafı şudur ki, yurddaşlanm ar-
zettiğim gibi gerek tasarruf bonoları ve gerek 
tahvillere yüksek rağbet göstermek suretiyle 
millî paraya olan itimatlarının yeni yeni delil
lerini verirlerken diğer taraftan bazı fena niyet
li kimseler halkı altın alımına teşvik etmek ve 
bu sayede kendilerine gayrimeşru menfaatler 
temin eylemek maksadiyle bir takım şayialar 
çıkarmaktadırlar. Meselâ servçt üzerine Dev
letçe vergi konacağı, Merkez bankasının piya
saya çıkardığı yeni on liralıkların piyasadaki 
mevcuda ilâveten çıkarılmş olduğu yolundaki 
şayialar bu kabildendir. Altın fiatlarmdaki te-
reffüden dolayı vekâlet tahkikatta bulunmakta 
idi. Vardığımız neticeye göre bu tereffüün 
bazı mahdut eşhasın spekülâsyon maksadiyle 
bu yolda şayialara tevessül etmesinden ileri 
geldiği anlaşılmıştır. Bunun için de elden gelen 
tedbirleri almış bulunuyoruz. Bir kere servet 
üzerinden vergi almak hatırımızdan geçmemek
tedir. Bütün vatandaşların bunu bilmelerini fay
dalı görüyorum. Diğer taraftan Merkez banka-
,1nın çıkarmakta olduğu on liralıklar, kendisi 
tarafından mükerreren ilân edildiği gibi mevcu
da ilâveten değil münhasıran eski harfli bankı-
aotlarm ve büyük kupürlerdeki diğer evrakı 
nakdiyenin geri çekilmiş olanlarının yerine çı
karılmıştır. 

Bu yeni on liralık bankınotların ihraciyle 
eski mevcuda bir lira dahi ilâve edilmiş olma
dığını bu kürsüden katiyetle ifade ederim. 

Altın alım satımı serbest bırakıldığı ve Hü-
KÛmet buna müdahale etmediği için görülüyor 
ki, ve sizde görmektesiniz ki, altın alış 
verişi her yerde serbestçe cereyan etmek
tedir. Bazı arkadaşlar altının borsada 
> ote edilmiş olduğunu zannetmektedir. Altın 
borsada kote edilmiş değildir. (Borsa gazetesi 
yazıyor sesleri). Borsa adında bir ilân varakası 
çıkmaktadır. Bunda yazılı altın fiatları neşri
ni şuradan buradan yaptığı tahkika istinad-
ettirdiği anlaşılmaktadır. Altın borsada kotas-
yonu olmıyan herhangi bir meta olarak alınıp 
satılmaktadır. 

Haklı olarak, arkadaşlar altının borsada ko
te olduğunu zannetmeğe gitmişlerdir. Çünkü 
bir takım spekülatörlerin altın alım satımının 
serbest olmasından bilistifade sanki altın bor
sada kote edilmiş gibi fiatı dün bu idi, bu
gün şudur tarzında göstermeğe yeltenmekte
dirler. Buna istinaden meselâ bugün altın fi
atı 38 e çıkmış denilmektedir. Buna karşı lâ-
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zımgelen tedabiri aldık, zecri bir tedbirin bu 
yolda iyi bir netice veremiyeceğini bildiğimiz 
için ona göre tedbirler alınmıştır. Bugün al-
tm bütün Devletlerde mübadele vasıtası olmak
tan çıkmış tamamen bir meta halinde kalmış
tır. Hiç bir Devlet yoktur ki altmı vasıtai mü
badele yapsm. Altın hemen bütün Devletlerin 
Merkez bankalarında toplanmıştır. Bugün Ma-
livenin ve Merkez bankasının sahip bulunduğu 
altın miktarı eski devirlerde tasavvur edilemi-
yecek bir derecededir ve Cumhuriyet Hüküme
tinin malik olduğu altın mevcudunun da en 
yüksek raddesine vâsıl olmuş bulunmaktadır. 
ihracat mallarımızın dünya piyasalarında rağ
betle aranması, altma kabili tahvil döviz mu
kabilinde ihracatı kolaylaştırmaktadır. Bu su
retle de Merkez bankasındaki döviz ve altm 
miktarı günden güne artmaktadır. Şunu da 
açıkça söyliyeyim ki, memleketimizin bugünkü 
durumu sayesinde Türkiyeye hariçten külli
yetli miktarda altın gelmektedir. Hattâ gayri-
meskûk külçe altm getirilmesi için talepler kar
şısında bulunmaktayız. Böyle olmasına rağ
men arzettiğim asılsız şayialar dolayısiyle al
tın fiatmda sebepsiz, haksız, nisbetsiz derece
de yükselmeler görünmektedir. Bu vaziyet bir 
kaç spekülatörün oyunları neticesinden başka 
bir şey değildir. Bir arkadaşımızın sarih suret
te tebarüz ettirdiği gibi bugün ekmeği 15 ku
ruşa almaktayız. O halde altın neden dolayı bu 
40 liraya doğru gitmektedir? Vatandaşlarımın 
bu şayialara aldanarak türk altmını Avrupa pi
yasaları fiatmdan iki, üç misli yüksek fiatla 
satın almaları kendileri için aleyhlerine fev
kalâde zararlı bir iş yapmaktan başka bir şey 
olmaz. Vekâlet, sırası düştükçe her suretle va
tandaşları ikaz etmekte ve vaziyetten haberdar 
eylemektedir. Bugün dahi bana bu fırsatı ver
diğinizden dolayı teşekkür ederim. Altm hak
kındaki kanaatim bundan ibarettir. Bu mese
le hakkmda millî paraya olan umumî itimadı 
tezelzüle uğratacak herhangi bir şeye muttali 
olursanız Hükümeti haberdar etmenizi rica ede
rim. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Bun
dan 2 - 3 sene evvel îstanbul piyasasında gay-
rimeşru muameleler oluyordu. Bundan dolayı 
İstanbul'daki borsayı buraya naklettik. O va
kit zatı âlinizin himaye ve kontrolü altında 
muamele görülüyordu. Bir aralık ne oldu bil
miyorum, yine borsa istanbul'a nakledildi. Ora
da borsa açılır açılmaz mubayaacılar, tellallar 
ve saire, yani bu altm üzerine spekülâsyon 
yapabilecek adamlar orada toplandılar ve fe
nalıklarına başladılar. Membaı fesat demiye-
ceğim, fakat uygunsuz hareketlere mahal olan 
burada yakılan hareketler altm fiatlarma ve 
paraya aksetmiştir. Meselâ buraya iki saat ev
vel bir telefon gelmiş, altm 40 liraya çıktı di
ye bildirilmiştir. Bunu kim yapıyor, kim tele

fon ediyor? Ya borsayı buraya nakledelim ve
yahut borsa komiseri bu telefon edenleri yaka
lasın, hapse soksun. Bu da bir ihtikârdır. Na
sıl ki muhtekirleri tutup hapse sokacaksak bu 
gayrimeşru olan işi yapanları da hapse sokalım. 

MALÎYE V. PUAD AĞRALI (Devamla) — 
Efendim, demin arzettim. Altm alış verişinin 
borsa ile hiç bir alâkası yoktur. Borsa bura
ya muvakkaten nakledilmişti. Ö müddet zar
fında' yapılan tecrübe burada kalmasının fay
dalı olmıyacağı kanaatini verdiği için tekrar 
istanbul'a nakledilmiştir. Altm işinin borsa ile 
hiç bir alâkası yoktur. Borsa burada bulundu
ğu zamanda; yine arkadaşımızın işaret ettiği 
spekülâsyon işleri - istanbul'daki Havyar ha
nında ve diğer hanlarda cereyan etmekte idi. 
Bu gün de gördüğümüz şey arzettiğim gibi al
tm fiatı şu kadardır, bu kadardır diye iki, üç 
sarrafm güya borsaya mensup imiş gibi görü
nerek, kulislerde dolaşarak Borsa gazetesine, 
belki para mukabilinde, bir şeyler yazdırarak 
oraya buraya telefon ederek yaptıkları işlerdir. 
Bunlara karşı icabeden tedbirler alınmıştır. 

İKTİSAT V. SIRRI DAY (Trabzon) — Efen
dim, şümulü çok büyük olan Millî korunma ka
nununun heyeti umumiyesi üzerinde konuşu
lurken arkadaşlarımız iktisat vekâletine tevdi 
edilen ve hayati işlerimizden olan kömür mev
zuuna temas ettiler. Bendeniz bu mühim mev
zua, ancak bu kanunun umumî çerçevesi içinde, 
kendi cephemden, kısaca temas edeceğim. 

Memleketimizde Zonguldak kömür havzası
nın kömür istihsali 1924 de 994 000 ton tabii 
kömür, tüvena.n idi. Bu miktar peyderpey çı
karak 1937 senesinde 2 306 000 tona, 1938 de 
2 500 000 e, 1939 da 2 696 000, 1940 da 3 019 000 
tona çıkmıştır. 1940 - 1941 seneleri istihsali 
ayni miktardadır. Bir farkla ki 1940 senesi 
son avı. Devlet işletmesi, mütebaki ayları şir
ketlerin işletmesi, 1941 senesi yalnız Devlet 
isletmesi çalışmıştır. 1940 ve 1941 seneleri is
tihsali mukayese edildiği zaman şeraitin zorlu
ğuna göre 1941 senesinin çok daha muvaffaki
yetli telâkki edilmesi lâzım gelir. Memleketin 
kömür istihlâki de o nisbette artmıştır ve 1941 
senesinde en yüksek haddi bulmuştur. Bu üç 
milyon tüvenandan iki milyon yıkanmış (lâve) 
kömür istihsal edilmiştir, tki milyon ton yani 
200 000 vagon. Memleketin nakliyat hacminin 
genişliği ve vesaitin bununla mütenasip olma
dıkı yüksek heyetinizin malûmudur. Kömür 
istihlâki de arttı. Bunun sebepleri yalnız Zon
guldak kömürünün mutat istihlâkinden doğmuş 
değildir. Fabrikalar bir yerine üç ekiple çalış
maktadır. Askeri ihtiyaçların tesiri; müna
kale hacminin artması, yine münakalât darlığı 
sebebiyle odun, kömür gibi mahrukat maddele
rinin yerine Zonguldak kömürünün kaim oldu
ğu, gaz ve benzin gibi maddelerin eksikliği se-

— 181 — 



t : 33 30.1.1942 C : 1 
bebiyle yine bunların yerine de kokun kaim olu
şudur. 

Bu gün memlekette kömür yokluğu, kömür 
buhranı vardır. Bunun saikı; birazdan ar-
redeceğim veçhile bu ay başından beri kömür 
istihsalinin durmuş olmasından ileri gelmiş do-
ğildir. Eğer yazdan alınan tedbirler her yerde 
behemehal sûok yapmak için yapılan tazyikler 
olmasaydı bugünkü ıstırabımız daha çok fazla 
olacaktı. Fakat gerek Etibankm kömür tevzi 
müessesesi, gerek fabrikalar, büyük miktarda 
kömür stok etmeğe çalıştılar. Devlet demiryol
larının stokları ilk defa olarak 140 000 tona 
çıktı. Son aylardaki münakalât güçlüğü ve kı
şın şiddeti kömür stoklarını eritti ve memleke
tin yer yer kömürsüz kalmasına sebebiyet verdi. 
Buna rağmen 1941 istihsalâtmdan bugün Hav
zada elimizde daha 60 000 küsur kömür var
dır, Fakat bir zamandanberi ve bilhassa bu ay 
hava şartlan malûm olduğu gibi o kadar fena 
devam etti ki Havzaya gelen vapurlar boş dö
nüyor, yarı hamule ile dönüyor muhtelif li
manlara iltica etmek mecburiyetinde kalıyor. 
Buna muvazi olarak muhtelif yerlerde mevcut 
olan 50 - 60 bin metre mikâbı direğin de Hav
zaya nakli çok güçleşti. Havza senede 180 000 
metre mikâbı direk sarfeder. Işlemeyip durdu
ğu zaman dahi galerilerin bakımı için 100 - 150 
metre mikâbı direk sarfetmektedir. Bu vaziyet 
karşısında aldığımız ve almağa mecbur olduğu
muz tedbirleri de arzedeyim. Kömürün bu nis-
betteki geniş istihlâki karşısında yapılacak iş; 
mümkün olduğu kadar Zonguldak kömürünü az 
kullanmak, ve mümkün olduğu kadar linyit ve 
hattâ mahrukat kanununun hükümlerine ve he
pimizin arzusuna rağmen mümkün olan yerlerde 
odun kömürü ve odun kullanmak zaruretidir. 
Ayni zamanda kömür istihlâkini tahdid edici 
tedbirler almak mecburiyetindeyiz. Yine 
2 000 000 ton kömür istihsal etsek dahi vaziyet 
bize ayni zaruretleri tahmil etmektedir. Halbu
ki, istihsal zorluklan çekiliyor. 

Nakil müşkülâtı da bize bazı zorluklar ihdas 
edecektir. Binaenaleyh Başvekilimizin de has
sasiyetle üzerinde durduğu bu mevzu üzerinde 
muhtelif tedbirler alınmakta, idaresinde tadilât 
yapılmakta ve nihayet kömür istihsalini 
en canlı olarak yaşatmağa çalışılmaktadır. 
Muhtelif vesaiti nakliye, bu meyanda mevsim 
icabı bazı küçük motörler direk nakline tahsis 
edilmiştir. Bir taraftan deniz nakil işlerine hız 
verirken diğer taraftan karada da oradaki var 
tandaşlanmızın, işçilerimizin ve mühendisleri
mizin gayretiyle karla kapalı yollar açılarak 
direk nakliyatına azamî surette çalışılmaktadır. 
Binaenaleyh istihsal 20 - 25 gün yalnız ihzarata 
ve tamir işlerine devam şartiyle durdurulmuş, 
fakat dünden itibaren yeniden istihsale başla

nılmıştır. kânunusani ve şubat aylarına gerekli 
direk stoklariyle girmeyi çok isterdik olmadı. 
Bunun üzerinde daha çok konuşulabilir. Fakat 
hulâsa edersem arzettiğim gibi, imkânlar elver-
memiştir diyeceğim. Bunu telâfi etmek için 
başta Başvekil olmak üzere bütün Hükümetteki 
arkadaşlarımız - çünkü tamamen bir koordinas
yon mevzuudur - çalışmaktayız. 

Millî korunma kanununun şimdiye kadar 
verdiği bazı salâhiyetlerden maden istihsalâtı-
mızda azamî istifade edilmiştir. Onun noksan
larını da yüksek müsaadenizle bu kanunda ik
mal etmiş olacağız. Çok ümit ediyorum ki Önü
müzdeki seneyi yine buhransız geçirmek imkân
larını temin edelim. 

Linyit kömürünü mümkün olduğu kadar 
her yerde istifade edilebilecek bir mevzu haline 
getirebilmek için yüksek huzurunuza takdim 
edilen ve encümenlerin himmetiyle tetkikatı 
biten kanun da kabul buyurulursa zannediyo
rum bu mevzudan da istifade edeceğiz. 

Garp linyitleri bugünkü imkânlara göre 
azamî istihsal vaziyetine girmiş ve yevmiye bin 
tonu mütecaviz istihsal yapılmağa başlanmıştır. 
Bu linyit istihsalâtımn Zonguldak kömürü 
istihlâki üzerinde yapacağı tesirler çok mühim 
bir nisbette olamıyacaktır. Zonguldak işini 
çok hayatî mevzu telâkki ediyoruz. Bunun iyi 
işlemesine çalışmak başta vekâletinize tevdi 
ettiğiniz mühim bir vazifedir. Diğer vekâletler 
de bu hususta lâzımgelen gayretleri göster
mektedir. Bunda muvaffak olmak için icabeden 
tedbirleri almakta devam edeceğiz. 

Bunun haricinde vekâletimizi ilgilendiren 
elbise tipi mevzuubahistir. Muayyen bir elbise 
tipi yapmak bütün fabrikaları seferber ederek 
yeni ve ayni şekilde kumaş yapmak davasıdır. 
Kundura için kundura fabrikalarını faaliyete ge
tirerek ayni tipte kundura yapmaları icabeder. 
Fakat takdir buyurursunuz ki, bugünkü vaziyet 
icabı olarak askerî ihtiyaçlar en başta gelmek
tedir. Hepimizin en mühim gayesi bunu te
min etmektir. Sivil ihtiyaçlara vaziyetin mü
saadesi nisbetinde cevap vermeğe çalışıyoruz. 

Bugün her vatandaşa basit tek bir elbise yapmak
tansa her vatandaşın mevcut elbisesini iyi kul
lanmasını tavsiye etmek yerinde olur, yurt se-
verlik olur .(Doğru sesleri) Bu iş genişlik işidir, 
sulh işidir. Bizim bugün takip ettiğimiz istika
met, yürüdüğümüz yol halkın giyim ihtiyacına 
cevap verebilmek için imkân nisbetinde sade, 
y.ığlam ve bol istihsal, ucuz istihsal, fantazi ol-
mıyan eşya istihsalidi. Bundaki muvaffakiyet 
derecemiz, imkânlara tabidir. Maruzatım bu ka
dardır. 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesinin 
müzakeresi bitmiştir. Maddelere geçilmesi-
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ni yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... I dakika teneffüs edelim. Ondan sonra devani 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. ı ederiz. 

liimiz bir az uzunca. Müsaade ederseniz 15 | Kapanma saati : 17, 12 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma saati : 17,30 

REİS — Şemsettin Günaltay 
ILÂTÎPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Vedit Uzgören (Kütahya) 

REİS — Celse açılmıştır. 
Maddelerin müzakeresine başlıyoruz. 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair kanun 
BİRİNCİ MADDE — Millî korunma kanu

nunun 6, 18, 19, 21, 25, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 
38, 42, 43, 44, 47, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 
66, 67, 68 nci maddeleri aşağıda yazık şekilde 
değiştirilmiştir: 

Madde 6. — 1. Bu kanunun hükümlerine 
uyarak İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 
kararlar alâkalı vekâletler tarafından kendi 
teşkilâtı ve bu kanuna müsteniden kurulan veya 
tavzif edilen teşkilât ve müesseseler vasıtasiyle 
infaz ve tatbik olunur. 

II. Bu kanunla Hükümete verilen hizmet
lerden bir veya bir kaçı ile meşgul olmak ve bu 
kanundaki salâhiyetlerle teçhiz edilmek üzere 
lüzum görülen Devlet, teşkilâtında yeni memu
riyetler ihdasına Hükümet salahiyetlidir. 

III. Vekâletlerin merkez teşkilâtında ihdas 
olunacak kadrolar tatbik ve derhal Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin tetkik ve tasdikma arzo-
lunur. Bu kadroların maaş ve ücretleri ile idare 
masrafları 43 ncü maddedeki sermayeden sarfo-
lunur. 

IV. Vekâletlerin merkez teşkilâtı haricin
de ihdas olunacak vazifelerin ve Koordinasyon 
bürosunun kadroları icra Vekilleri Heyeti ka-
rariyle tatbik edilir. 

V.ı Halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını te
mine matuf bilûmum ticari ve sınai muamele
leri ifa etmek ve Hükümet tarafından bu ka
nundaki salâhiyetler dairesinde verilecek diğer 
işleri görmek üzere tera Vekilleri Heyeti kara-
rîyle hükmi şahsiyeti haiz müesseseler ihdas 
olunabilir. Bu müesseselerin kadroları İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur ve bunlara bu 
kanunun 43 ncü maddesindeki paradan lüzumlu 
miktar sermaye tefrik ve tahsis olunabilir. 

VI. Bu müesseselerin ve memurlarının halk 
ile muamele ve münasebetlerinde hususi hukuk 
hükümleri caridir. Bu müesseselerin sermayeleri 
ve bütün malları Devlet mallarındandır. Mura
kabeleri bu kanunun 51 nci maddesi hükümleri 
dairesinde yapılır. 

VII. Yukarıdaki fıkralarda zikredilen vazife 
ve işleri İcra Vekilleri Heyeti mevcut müesse
selere de verebilir. 

VIII. İcra Vekilleri Heyeti lüzum göreceği 
her hangi bir daire veya müesseseyi, bütçe ve 
teşkilâtına mütedair mer'i hükümler mah
fuz kalmak üzere, tamamen veya kısmen 
herhangi bir vekâlet veya daire emrine vermeğe 
salahiyetlidir. 

IX. Bütün daire ve müesseseler bu kanu
nun tatbikatına mütedair olan karar ve teb
liğleri derhal tatbik ve icra etmekle mükellef
tirler. Herhangi bir daire ve müesseseye men
sup olursa olsun bu kanunun tatbikmda ku
suru srörülen memur ve müstahdemleri ve be
lediye reislerini Başvekil inzibatî cezalardan 
herhangi biriyle, tertip gözetmeksizin, cezalan
dırabilir ve bu cezaları hafifletebilir veya kal
dırabilir. Memurların memuriyetten ihraç ce
zası müstesna olmak üzere, diğer inzibatî ce
zalara karşı itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 

X. Bu kanuna müsteniden vücude getiri
len teşkilât ve müessese kadrolarında istihdam 
edilenlerden fazla mesaisi ve muvaffakiyeti gö
rülenlere 3656 ve 3659 numaralı kanun hüküm
lerine göre müstahak oldukları maaş veya üc
ret tutariyle tâyin edildikleri kadrodaki maaş 
veya ücret tutarı arasındaki farkı geçmemek 
şartiyle ve Başvekilin tasvibiyle kadro tasar
rufundan aylık maktu tazminat verilebilir. 
Şu kadar ki,5 nci ve daha yukarı dereceli kad
rolara tâyin edileceklere verilecek tazminat 
müstahak oldukları maaş veya ücret tutariyle 
iki üst derece tutarr arasındaki farkı geçemez. 

XI. Herhangi bir dairede tekaüde tabi ma
aşlı bir hizmette müstahdem olanlarla bu gibi 
memuriyetlerden istifa ile ayrılmış bulunanlar-
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dan yukarıda yazılı daire ve müesseselerin üc
ret kadrolarına nakil ve tâyin olunanların 3656 
numaralı kanunun maaşlı memurlar hakkın
daki umumî hükümlerine göre almaları icabe-
den maaş tutarı istihdam edildikleri daire ve 
müesseselerdeki kadro tahsisatından tesviye 
olunur. Bunların tekaütlük hakları mahfuz 
olup buralarda geçen hizmetleri fiili hizmet sa
yılır. Aylıklarından aidat tevkifi suretiyle te
kaüt haklarına malik olan memurlardan bu 
suretle nakledilecekler hakkında da aynı hü
küm tatbik edilir. Şu kadar ki aylıklarından 
kesilecek aidatla kendilerini istihdam eden teş
kilât ve müesseseler tarafından verilecek mu
adilleri mensup oldukları tekaüt sandığına ya
tırılır. 

XII. 3656 numaralı kanuna tabi maaşlı 
memurlardan veya bu gibi memuriyetlerden 
istifa ile ayrılmış bulunanlardan yukarıda ya
zdı daire, teşkilât ve müesseselere nakil ve tâ
yin edilmiş ve edilecek olan memurlar hakkın
da Memurin kanununun maaşlı memurlara ait 
hükümleri tatbik olunacağı gibi bu yerlerde 
geçen hizmet müddetleri de maaşlı vazifelerde 
g-eçmiş sayılır ve terfilerinde bu hizmetleri ma
aşlı vazifelerde geçen hizmetlerine katılmak 
suretiyle hesap edilir. Bu memurlara 3656 nu
maralı kanunun 14 ncü maddesine tevfikan üc
ret kadrosundaki fark dahi ayrıca ücret ola
rak verilir. 

XIII. 3656 numaralı kanunun 6 ncı ve 
13 ncü maddelerine ve 3659 numaralı kanu
nun 9 ve 10 ncu maddelerine ve 3968 numaralı 
kanunun hükümlerine göre istisna, ihtisas ve 
ihtiyaç mevkilerinde maaş veya ücretle müs
tahdem iken yukarıda yazılı daire, teşkilât ve 
müesseselere naklen tâyin edilmiş ve edilecek 
olanlar bu tâyinden evvel müstahdem olduk
ları mevkilerdeki maaş veya ücretleriyle ve bu 
mevkilerine müteallik terfi hakları mahfuz ola
rak tâyin edilirler ve bu vazifelerinden ayrıl
dıklarında dahi evvelki mevkilerine veya aynı 
dereceve tekabül eden mevkilere aynı derece 
ve haklarla tâyinleri yapılır. 

XIV. Yukarıda yazılı hükümler bu kanu
na göre tavzif edilen daire, teşkilât ve mües
seselere alınmış ve almacak memurlara da şa
mildir. 

REİS — Mütalâa var mı? 
İBRAHİM ARVAS (Van) — Maddeye dair 

ufak bir şey söyliyeceğim. 
Efendim, malûmu âliniz bendeniz daha evvel 

men'i ihtikâr için bir kanun teklif etmiştim. Bu 
kanunda muhtekirlerin idammı istemiştim. Fa
kat şimdi Parti komisyonundaki arkadaşların, 
Umumî Parti arkadaşlarının, Muvakkat encü
men arkadaşlarının, kanaatine uydum. Ağır ce
za ile iktifa ediyorum. Şayet bu muhtekirler bu 
ceza ile uslanmazlarsa evvelki kanunla huzuru
nuza geleceğim. Bunu arzetmek istiyorum. 

REİS — Madde hakkında başka mütalâa yok
tur. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil 
mistir. 

Madde 18. — Hükümet un fabrikalarına ve 
değirmenlerine ve diğer sanayi ve maadin mües
seselerine el koyarak işletebilir. Bu işletmenin 
devamı müddetince müessese sahiplerine müna
sip tazminat verilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye arze-
diyorum: Kabul edenler... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Madde 19. — I. Sanayi ve maadin müessese
leriyle diğer iş yerlerinde fazla çalışmağa Hü
kümetçe lüzum görülen hallerde, işlerin mahi
yetine ve ihtiyacın derecesine göre, günlük iş 
saatleri, gündüz ve gece çalışmalarında tatbik 
edilmek üzere, üçer saate kadar arttırılabilir. 
İşbu fazla saaltlerîe çalışmalara ait ücretler iş 
kanununun 37 nci maddesi mucibince ödenir. 

II. Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve 
erkek çocukların sanayi islerinde ve 16 yaşından 
yukarı erkek çocukların maden işlerinde çalış
maları hakkındaki 151, 1593 ve 3008 numaralı 
kanunlarda mevcut tahdidi hükümler Hükümet 
karariyle tatbik edilmiyebilir. 

III. Bu kanunun istihdaf ettiği hususlarda 
Hafta tatili kanunu ile Ulusal bayram ve genel 
tatiller hakkındaki kanun hükümleri Hükümet 
karariyle kısmen veya tamamen tacbik olunma
yabilir. 

IV. İşçilerin en az birer aylık fasılalarla ça
lıştırıldıkları işlerin gayrisinde işçinin haftada 
bir gün tatil hakkı ihlâl edilemez. 

V. Hükümet, bilûmum ticarethane ve mües
seselerin açık bulundurulacağı günleri ve asga
ri iş saatlerini tesbit etmeğe salahiyetlidir. Tes-
bit edilmiş olan günlerde ve asgari iş saati müd
detince bu ticarethane ve müesseselerin açık 
bulundurulması mecburidir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum: Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Hükümet, lüzum gördüğü mad
delerin istihlâkini, satışmı ve imalini menedebi-
leceği gibi bunların istihlâk, satış ve imal şekil 
ve miktarını da tâyin veya tahdit edebilir. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ ( Si
vas)— Arkadaşlar, bu madde münasebetiyle Hü
kümetten bir ricada bulunacağım. Giyimi tahdit 
etmek için arkadaşlarımız bir çok sözler söyledi
ler. Fakat bunların kabiliyeti tatbikiyesi çok 
güçtür. İnşaallah Hükümet peyderpey tatbike 
muvaffak olur. Yalnız bunların içerisinde kolay
ca kabili tatbik gördüğüm, kadınların çorap me
selesi vardır. 

HASAN SAKA (Trabzon) — Sen de mi ya
nıklardansın? 
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ÂBDÜRRAHMAN NACİ DEMtRAĞ ( De

vamla ) — Zengin ailelerden sarfınazar, mutedil 
aileler dahi, bu iki günde bir çorap yırtılmasın
dan müştekidirler. Hattâ Hükümetin bunu me
netmesi için mütemadiyen mebuslara teklif et-
inektedirler 

İBRAHİM ARVAS (Van) — Çok doğru. 
ABDURRAHMAN NACt DEMÎRAĞ ( De

vamla ) -^- Hükümetten rica ediyorum, bunu 
temin için tedbir alsmlar. 

ikincisi, baloların ve sairenin kadmlar için 
bir masraf kapısı olduğu malûmdur. 

Ahvali fevkalâdenin geçmesine kadar bu 
işleri tatil etmek, bu israfın önüne geçmek gibi 
kolay bir vesile verebilecektir. Hükümetten bu 
iki noktayı temin etmesini rica ederim. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
ıeye arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — I. Hükümet, memleket ihti
yacı bakımından lüzumlu gördüğü maddeleri, 
tesbit edilecek miktarlar fevkinde ve şartlar ha
ricinde sanat ve ticaret erbabının stok yapma
larını menedebilir. 

II. Hükümet sanat ve ticaret erbabının fa
aliyet sahaları haricindeki maddeleri stok yap-
maîarmı men'e salahiyetlidir. 

III. Tüccar olmayanların herhangi bir mad
deyi ticaret kastile stok yapmaları Hükümetçe 
menolunabilir. 

IV. Herhangi bir maddenin Hükümet tara
fından tesbit edilecek şahsi ihtiyaçlar fevkinde 
biriktirilmesi menedilebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29. — I. Hükümet, ithal ve ihraç 
maddeleri için fiat tâyin ve muayyen fiattan 
fazlaya ithal veya muayyen fiattan noksana 
ihraç yapılmasını menedebilir. 

II. Hükümet, her türlü ithal ve ihraç mad
delerine veya dahilde istihsal ve istihlâk olu
nan maddelere prim verebilir ve bu maddeler
den prim alabaÛr. 

III. İkinci fıkra gereğince alınan primler 
21 nci maddedeki fona ilâve olunur. Verilen 
primler de bu fondan ödenebilir. 

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

Madde 30. — 1. Bu kanunun tatbikte bu
lunduğu müddet içinde şehir, kasaba, is
kele, liman ve istasyonlarda gayrimenkulle-
rin kira bedelleri bu kanunun tatbik mevkiine 
konmasına takaddüm eden sene içindeki son 
kira mukavelenamesiyle muayyen olan kira be
dellerinden hiç bir suretle fazla olamıyacağı 
gibi mukavele şartlarında kiracılar aleyhine de
ğişiklik yapılamaz. 

II. Kiraları kira mukavelenamesiyle muay

yen olmayan veya kanunun tatbik mevkiine 
girmesinden sonra inşa veya tadil edilmiş olan 
veya kiracı tarafından tahliye edildikten sonra 
kullanma tarzı değiştirilerek kiralanan gayri-
menkullerin kira bedellerinin ne suretle tesbit 
olunacağını Hükümet, bir kararname ile tâyin 
eder. 

III. Kira mukavelelerinin bütün hükümle
rine kiracılar tarafından riayet edildiği müd
detçe bu kanunun meriyetten kalkmasından 
üç ay sonraya kadar kiracılar aleyhine tahliye 
dâvası mesmu değildir. Kira müddetinin bitme
sinden enaz 15 gün evvel kiracı gayrimenkulu 
tahliye edeceğini kiralayana yazı ile bildirme
diği takdirde mukavele ayni şartlarla bir sene 
için uzatılmış sayılır. Kiracı tarafından gayri
menkulun tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş 
olmasma rağmen gayrimenkul tahliye edilmezse 
veya mal sahibi gayrimenkulu kendisi için mes
ken olarak kullanmak mecburiyetinde kalırsa 
kira mukavelenamesinin hitamında tahliye ta^ 
lebinde bulunabilir. 

IV. Kaloriferli binalarda kömür fiatmdaki 
tahavvüllerin kira bedellerine inikas nisbeti 
hâlin icabına göre bir kararname ile tâyin olu
nur. 

V. Bu madde hükümlerinin tatbik olunaca
ğı yerleri Hükümet tâyin ve ilân eder. Bu yer
lerde 2490 numaralı kanunun bu maddeye mu
halif hükümleri tatbik olunmaz. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler ... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 31. — I. Hükümet, dahilde lüzum 
gördüğü maddelerin âzami fiatlarmı, maliyete 
zammedilebilecek âzami kâr nisbetlerini ve bu 
maddelerin cinslerini, nevilerini ve vasıflarını 
tesbit ve tâyin edebilir. 

II. Bu suretle tesbit olunan fiatlar veyahut 
kâr nisbetleri fevkinde veya cins, nevi veya 
vasıflara muhalif olarak bir malm satılması ve
ya satışa arzolunması yasaktır. 

III. Sair kanunlar hükümlerine müsteniden 
mercilerince tesbit olunan fiatlar fevkinde bir 
malm satılması veya satışa arzı yasaktır. 

IV. Toptan, yarı toptan ve perakende tica
rette, tacir sıfatını haiz hakikî veya hükmi şa
hıslar arasında yapılan alım ve satım muamele
lerinde satılan mal için satıcı tarafından fatu
ra verilmesi ve faturaların muayyen bir müd
det zarfında satan ve satın alan tarafından 
muhafaza edilmesi mecburi kılınabileceği gibi, 
tacir sıfatını haiz müşterinin ticaret için , fatu-
rasız mal satın alması menedilebilir. 

V. 100 kuruştan fazla yapılan alış verişler
de müşterinin talebi üzerine satıcı fatura ver
meğe mecburdur. 

VI. Tacir sıfatını haiz hakikî veya hükmi 
şahıslar arasmda yapılan alım ve satım muame
lelerinde, bir malın mevcudu bulunmadığı satıcı 
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tarafından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti mü-
beyyin bir vesika talep eylediği takdirde bu ve
sikanın verilmesi mecburidir. 

VII. Her dükkân, mağaza, ticarethane ve
ya satmak kasdiyle mal konulabilen mahallerde 
ve pazar yerlerinde perakende veya toptan sa
tışa arzedilen muayyen mallara cins ve fiatı 
gösteren etiket veya mahsus işaret konulması 
ve malın mahiyeti etiket veya mahsus işaret 
koymağa müsait olmayan hallerde herkesin gö
rebileceği bir yere fiat ve cins listelerinin asıl
ması mecburidir. Muayyen malların neden iba
ret olduğu mahallî fiat murakabe komisyonları 
tarafından ilân edilir. 

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

MADDE 32. — Aşağıdaki hareketlerde bu 
lunmak yasaktır: 

a) Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla 
fiatla satmak; 

b) Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla 
fiatla satışa arzetmek; 

c) Muhik sebep olmaksızın mevcut malı sa
tışa arzetmemek; 

d) Muhik sebep olmaksızın mevcut malı 
..atıştan imtina etmek; 

e) Mevcut malı herhangi bir suretle kaçır
mak veya saklamak; 

f) Mevcut malı muvazaa yoluyla elden çı
karmak ; 

g) Malları piyasada darlık veyahut fiat-
arda yükseklik doğuracak derecede mahdut el

lerde toplamak; 
h) Herhangi bir maddenin ticari teamül 

haricinde muhtelif ellerden geçirilmesi suretiyle 
±iatınm yükseltilmesini istihdaf veya intaç 
eden zincirleme muameleleri yapmak; 

i) Ticari teamüle aykırı olarak diğer bir 
malın da satın alınmasını mecburi kılmak sure
liyle satşta bulunmak veya malı satsa bu şart
la arzetmek; 

j) Bir malı fazla fiatla satmağa matuf her
hangi bir fiil ve harekette bulunmak veya 
vesika tanzim ve bilerek istimal etmek; 

k) Fiatları yükseltmek maksadiyle propa
ganda yapmak. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Hükümet, 3018 numaralı ka
nunun birlikler hakkındaki yedinci maddesi 
hükmünü ithalât tacirleriyle toptancı ve yarı 
toptancı ve prakendeci tacirlere ve sanayi erba
bına dahi teşmil edebilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — I. Hükümet her türlü hususi 
nakil vasıtalarının seyrüseferini tanzim ve tah
dit veya menedebileceği gibi âzami nakil ücret

lerini de tâyin eder ve bu vasıtaları, malzeme
lerini ve mutat ücretlerini vererek, Devletçe lü
zum görülen yerlerde ve hizmetlerde çalıştıra
bilir. Lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde kara 
nakil vasıtalarını bedelleri mukabilinde ve de
niz nakil vasıtalarını 1. IX . 1939 dan evvel 
yapılan son satış bedeli mukabilinde satın ala
bilir. Deniz nakil vasıtalarının satın alınma
sında icabı hâle göre bu bedele icra Vekilleri 
Heyetince tâyin olunacak bir tazminat ilâve 
olunabilir. 

II. Hükümet, halkn ve Millî müdafaanın 
ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle, lüzumun
da, yabancılara ait deniz nakil vasıtalarını da 
bu madde hükümleri dairesinde, rızalariyle ça
lıştırabilir. 

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

.Madde 38. — Hükümet, lüzum gördüğü mm-
takalarda yapılacak zeriyatın nevi ve çeşitle
rini tâyin ve tesbit edebileceği gibi herhangi bir 
mahsulün ekimini, de menedebilir. 

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

Madde 42. — 1. Hükümet her türlü ziraat 
aletlerini, makinalarmı, vasıtalarını ve malze
melerini, zirai ilâçları ve tohumları lüzumuna 
göre satabilir, parasız veya ariyet veya ödünç 
veya bir kira mukabili olarak ihtiyacı olanlara 
tevzi edebilir ve çiftçiye ödünç para verebilir. 

II. Hükümet, büyük ve küçük baş hayvan
ların alım ve satımını ve kesimini tanzim etme
ğe ve bunlara 14 ncü madde hükümleri daire
sinde, el koymağa salahiyetlidir. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 43. — Bu kanunun derpiş ettiği işle
rin icabettireceği tediyeler için Hükümet emri
ne Hazinece yüz milyon liraya kadar bir ser
maye temin olunur. Mütedavil sermaye ile sa
bit sermaye ve teşkilât masrafı karşılıkları İcra 
Vekilleri Heyeti karariyle bu sermayeden tefrik 
edilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 44. — Vekaletlerce bu kanuna müs
teniden yapılacak işlerin ve kurulacak müesse
selerin istilzam ettirdiği paralar İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle 43 ncü maddedeki sermayeden 
alâkalı vekâlet emrine verilir. 

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

Madde 47. — 1. Bu sermaye hesapları Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankasında temerküz 
ettirilir, veznedarlık işleri de bu banka tara
fından yapılır. İcra Vekilleri Heyetince verile-
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cek karara göre alâkadar daire, teşekkül veya 
müesseseler, hesaplarının müsbit evrakını veya 
tasdikli suretlerini veyahut yalnız aylık mizan
larla sene sonlarındaki bilançolarını Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankasına gönderirler. 

II. Bu kanun hükümleri dairesinde ittihaz 
olunan kararlara müsteniden yapılan her nevi 
tediyat ve tahsilat T. C. Ziraat bankasında ta
allûk ettiği vekâlet için açılan hususi hesaplar
da gösterilir. Kadro ve idare masrafları aynca 
bir cetvelde irae olunur. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Madde 50. — 1. Bu sermayeden sarfedile-
cek paralar, Muhasebei umumiye ve Arttırma, 
eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine ve Di
vanı muhasebatın murakabesine tâbi değildir. 

II. Bu kanunun tatbik mevkiinde bulundu
ğu müddet zarfında resmî daire ve müessesele
rin (Belediye ve sermayesinin nısfından fazla
sına Devletin veya Devlet teşekkül ve müesse
selerinin iştirak ettiği ticari teşekküller dahil) 
yekdiğeriyle olan alım ve satım muamelelerinde 
Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun hüküm
leri îcra Vekilleri Heyetinin karariyle tamamen 
veya kısmen tatbik edilmiyebilir. 

III. 31 nci maddenin VI. nci fıkrası muci
bince" verilecek vesikalarla bu kanunun tatbikı-
na memur makamlara gönderilecek şikâyet ve 
ihbarlar ve 47 nci maddede zikredilen müsbit 
evrakın suretleri ve umumî hesap vaziyetleri 
damga resminden ve sair rüsum ve vergilerden 
muaftır. 

IV. Bu kanuna göre kurulmuş teşkilât ve 
müesseselere karşı taahhüdatta bulunan muta-
ahihtlerle bu mutaahitlere karşı derece derece 
taahhüdatta bulunmuş ve bulunacak olanlar 
hakkında 2395 sayılı Kazanç vergisi kanununun 
sekizinci maddesinin muaddel birinci fıkrasiyle 
33 ncü maddesi ve 74 ncü maddesinin B fıkra
sı hükümleri tatbik olunmaz. Bu taahüt işleri 
hakkmda kazanç vergisi kanununun umumî hü
kümleri caridir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ;.. Kabul edilmiştir. 

Madde 53. — 
I. 
a) 19 ncu maddenin V nci fıkrasında yazı

lı çalışma saat ve günlerine riayet etmeyenler; 
b) 31 nci maddenin VII nci fıkrasında ya

zılı etiket ve fiat listesi koymak mecburiyetine 
riayet etmeyenler; 

c) 38 nci maddede yazılı zeriyat hakkındaki 
kararlara riayet etmeyenler; 

25 liradan 300 liraya kadar ağır para cezası
na mahkûm edilir ve tekerrür halinde 50 liradan 
600 liraya kadar ağır para cezasiyle beraber bir 
haftadan üç aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

II. . 
a) 8 nci maddeye müsteniden sanayi ve ma-

adin müesseseleri hakkında Hükümetçe istenilen 
malûmatı vermeyenler ve müttehaz karara ria
yet etmeyenler; 

b) 24 ncü maddeye müsteniden ihraç satış
larının şekli ve şartları hakkmda Hükümetçe 
müttehaz kararlara riayet etmeyenler; 

Hakkmda 50 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezası ve tekerrürü halinde 100 liradan 
1 000 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 
15 günden 3 aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

III. îthal ve ihraç maddelerinin 29 ncu 
maddenin I nci fıkrasına müsteniden tesbit edi
len fiatlarma riayet etmeyenler; 

15 günden 3 aya kadar hapis ve tesbit edilen 
ithal ve ihraç fiatlariyle satışın veya mubayaa
nın yapıldığı fiatlar arasındaki fark tutarmm 
beş misli para cezasma mahkûm edilir. Tekerrü
rü halinde ceza iki kat olarak hükmolunur. 

IV. 4 ncü ek maddenin I nci fıkrası muci
bince salahiyetli memurlar tarafından istenilen 
malûmatı vermiyen ve vesika ve defterleri gös
termeyenler 25 liradan 250 liraya kadar para 
cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde ceza 
iki misline çıkarılır. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Mazbata mu
harririnden bir sual rica edeceğim. Maddede te
kerrür halinde ceza şu kadar arttırılır diye ya
zılıyor. Buradaki tekerrürden maksat. Ceza ka
nunundaki kanuni tekerrür müdür? Yani onun 
istilzam ettiği şerait -aranacak mı? Yoksa fiili 
bir tekerrür müdür? Bunun tasrihinde fayda 
görmekteyim. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU ( Trabzon ) — Buradaki tekerrürden 
maksat, Ceza kanunundaki tekerrürdür. Fiille
rin tekerrürü maksut olan yerlerde o cihet ayrı
ca tasrih edilmiştir. 

Yalnız ufak bir tashih var. Maddenin 3 nu
maralı bendinde, «beş misli para cezasına» deni
yor, bu; «... beş misli ağır para cezasına..» şeklin
de olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu tashihle reyinize arze
diyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 54. — I. 9 ncu maddede yazılı ücret
li iş mükellefiyetine riayet etmiyenler, alacakla
rı günlük ücretin beş mislinden yirmi beş misli
ne kadar hafif para cezasma mahkûm edilir. 
Tekerrürü halinde iki misli para cezasiyle birlik
te 15 günden 2 aya kadar hapis cezasma hükmo
lunur. 

II. 
a) 10 ncu maddede yazılı sanayi ve maadin 

müesseseleriyle diğer iş yerlerindeki hizmeti 
mazeretsiz terkedenler; 

b) 15 nci maddede yazılı muattal sanayi ve 

— 187 — 



t : 33 30.1.1942 C : 2 
maadin müesseseleriyle iş yerlerinin işletilmesi 
kararma riayet etmeyenler; 

c) 18 nci maddede yazılı sanayi ve maadin 
müesseseleriyle un fabrikalarına ve değirmenle
re el konarak işletilmesi kararma riayet etme
yenler ; 

d) 36 ncı maddede yazılı nakil vasıtalarmm 
seyrüseferleri ve ücretleri ve çalıştırılmaları 
hakkında ittihaz edilecek kararlara riayet etmi-
yenler; 

e) 40 ncı maddede yazılı araziye hububat 
ekmek ve ektirmek hakkında ittihaz edilecek 
karara riayet etnıiyenler; 

100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zasma mahkûm edilir. Tekerrürü halinde 250 li
radan 2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası hük-
hükmolunur. 

III. 
a) 11 nci maddede yazılı sanayi ve maadin 

müesseseleri mamullerinin ve istihsallerinin mu
bayaa edilmesi kararma riayet etmiyenler; 

b) 17 nci maddede yazılı makinalarm ve sa
ir istihsal vasıtalarının satın alınması kararma 
riayet etmiyenler; 

c) 42 nci maddenin II nci fıkrasma müste
niden el konulan hayvanları teslimden imtina 
eden, saklayan, kaçıran, saklamağa veya kaçır
mağa teşebbüs eden ve bu fiillere bilerek yar
dım edenler, 250 liradan 10 000 liraya kadar ağır 
para cezasma mahkûm edilir ve suç mevzuunu 
teşkil eden mallarmın müsaderesine hükmolu-
nur. 

IV. 42 nci maddenin I nci fıkrasında yazılı 
ziraat makine ve âlet, vasıta, ilâç ve malzeme
leriyle tohumlar hakkında ittihaz edilen karar
lara riayet etmiyenler, 10 liradan 50 liraya ka
dar ağır para cezasma mahkûm edilir. 

V. 14 ncü maddenin IV ncü fıkrasına mu
halefet halinde, suç mevzuu olan maddeler mahi
yet ve miktar itibariyle ancak şahsi ihtiyaca 
tekabül edebilecek derecede ve az kıymette ise 
suçlu hakkında 55 nci maddenin I nci fıkrasma 
tevfikan verilecek ceza 10 liradan 50 liraya ka
dar ağır para cezasına tenzil olunur. 

VI. 3 ncü ek maddenin I nci fıkrasına müs
tenit olarak Hükümetçe yapılan murakabeye 
mümanaat eden veya ticari kredilerin tahdit, 
takyit veya men'ine müteallik olmak üzere itti
haz olunan kararlara riayet etmeyen malî mü
esseseler 1 000 liradan 10 000 liraya kadar' ağır 
para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde 
bu para cezası üç misline çıkarılır. 

VII. 3 ncü ek maddenin II nci fıkrası mu
cibince Hükümetçe ittihaz olunan karar hilâfına 
teşekkül eden veya tescil olunan şirketler ve ko
operatifler kapatılır ve bu teşekkül veya tescili 
yaptıran şerik veya ortaklar ile bu suça iştirak 
edenler 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır 

para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde 
para cezası üç misline çıkarılır. Kapatılan şir
ket veya kooperatifler kapatılma ânına kadar 
üçüncü şahıslarla muamelede bulunmuşlarsa 
tasfiye hükümlerine tabi tutulurlar. 

VIII. 3 ncü ek maddenin II nci fıkrası mu
cibince şirket veya kooperatiflerin murakabesine 
mümanaat edenler ve bunların faaliyetlerini 
takyit, tahdit veya men hususunda Hükümetçe 
ittihaz edilen kararlara muhalefet eyleyenlerle 
bu suça iştiraki olanlar 1 000 liradan 10 000 li
raya kadar ağır para cezasma mahkûm edilir. 
Tekerrürü halinde para cezası uç misline çıka
rılır. 

REİS — Mütalâa var mı? 
MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA

RUTÇU (Trabzon) — Birinci bendin son satı
rında «hapis cezasına hükmolunur» denmiştir. 
Buraya bir «hafif» kelimesi ilâve edilecektir. 

BEİS — Maddeyi bu şekilde kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 56. — I. 22 nci maddeye göre vü
cuda getirilen stoklar hakkında ittihaz edile
cek kararlara riayet etmeyenler; 

250 liradan 2 000 liraya kadar ağır para 
cezasına ve tekerrürü halinde 1 000 liradan 
aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle bir
likte 1 seneden 3 seneye kadar hapis cezasma 
mahkûm edilir. 

II. 25 nci maddenin I nci, II nci ve III ncü 
fıkralarında yazılı stok yapmak memnuiyetine 
riayet etmeyenler; 

500 liradan 2 500 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde 
1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para 
cezasiyle birlikte 1 seneden 3 seneye kadar ha
pis cezasına mahkûm edilir. 

III. 25 nci maddenin IV ncü fıkrasında ya
zılı mal biriktirmek memnuiyetine riayet et
meyenler ; 

10 liradan 100 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde pa
ra cezası iki misline çıkarılmakla beraber suç
lu bir aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

IV. Yukarıdaki frkralarda yazılı hallerde 
yapılmış olan stoklarm ve biriktirilmiş bulunan 
mallarm müsaderesine de hükmolunur. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mr? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 57. — 28 nci maddede yazılı ihbara 
rağmen muhik sebep olmaksızın muayyen müd
det içinde malmı gümrükten çekmiyenler, 100 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte 15 günden 3 aya kadar hapis cezasına 
mahkûm edilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mr? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 
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Madde 58. — 30 ncu madde hükmüne ria

yet etmeyenler, bir senelik kira bedeli tutarın-
ca ağır para cezasma mahkûm edilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 59. — I. 31 nci maddenin II nci 
ve III ncü frkralariyle 32 nci ve 35 nci mad
delerde yazılı ihtikâr ve istismar fiillerinden 
herhangi birini işleyenlerle işlemece teşebbüs 
edenler ve hn fiillere bilerek yardım edenler 
veya bu fiilleri yaptıranlar hakkmda 1 000 li
radan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiy-
le birlikte 3 seneden 10 seneye kadar ağır ha
pis cezası hükmolunur. 

II. 31 nci maddenin II nci ve III ncü fık-
ralariyle 32 nci maddede yazılı fiillerin işlen
mesinden tevellüt eden veya edebilecek olan 
zarar, malm yahut temin edilen veya edilme
si kastolunan gayri muhik menfaatin miktar 
veya mahiyetine göre, hafif ise bu fiilleri işle
yenler hakkmda 100 liradan 1 000 liraya ka
dar ağır para cezasma ve 3 aydan 1 seneye ka
dar hapis cezası verilir ve 1 aydan 3 aya ka
dar dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapa
tılmasına ve bu müddet zarfmda suçlunun ti
caretten men'ine hükmolunur. Bu fıkrada yazı
lı cürümlerin tekerrürü halinde bu maddenin 
I nci fıkrasında yazılı cezalar verilir. 

III. 31 nci maddenin II nci ve III ncü fık-
ralariyle 32 nci maddede yazılı fiillerin işlen
mesinden tevellüt eden veya edebilecek olan 
zarar, malm yahut temin edilen veya edilme
si kastolunan gayri muhik menfaatin miktar 
veya mahiyetine göre pek hafif ise bu fiili iş
leyenler hakkmda 5 liradan 100 liraya kadar 
ağır para cezası verilir ve 7 günden 1 aya ka
dar dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapa
tılmasına ve bu müddet zarfmda suçlunun ti
caretten men'ine hükmolunur. bu fıkrada ya
zılı cürümlerin tekerrürü halinde 25 liradan 
200 liraya kadar ağır para cezası ve 7 günden 
1 aya kadar hapis cezası verilir ve 15 günden 
2 aya kadar dükkân, mağaza ve ticarethane
nin kapatılmasına ve bu müddet zarfında suç
lunun ticaretten men'ine hükmolunur. 

IV. Yukarıdaki fıkralarda yazılı cürümle
re mevzu teşkil eden malm ve aynı cinsten 
mevcut bakiyelerinin tamammm veya bankaya 
veya malsandığına emaneten yatırılmış bulu
nan mal bedellerinin de müsaderesine hükmo
lunur. 

V. 31 nci maddenin IV ncü ve VI nci fık-
ralariyle birinci ek maddede yazılı hükümlere 
riayet etmeyenler hakkında 50 liradan 500 li
raya kadar ağır para cezasiyle beraber 1 haf
tadan 1 aya kadar dükkân, mağaza ye tica
rethanenin kapatılmasına ve bu müddet zarfm
da suçlunun ticaretten men'ine hükmolunur. 

Bu fıkrada yazılı muhalefet fiillerinin âmme 
dâvası açıldıktan sonra ' tekrar işlenmesi ha
linde suçlu hakkmda müteakip her bir fiilden 
dolayı yukarıda yazılı cezalar iki kat olarak 
hükmolunur. 

VI. .31 nci maddenin V nci fıkrasında ya
zılı hükümlere riayet etmiyenler hakkmda 5 
liradan 100 liraya kadar ve tekerrürü halinde 
25 liradan 200 liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

VII. Yukanki fıkralarda yazılı ticaretten 
men ile dükkân, mağaza ve ticarethanenin ka
patılması cezası bu dükkân, mağaza ve tica
rethanenin bulunduğu mevki, için hayatî ehem
miyeti haiz olması halinde verilmiyerek II nci 
fıkrada gösterilen para cezasmm yarısı ve III 
ncü fıkradaki para cezalarmm srrasiyle dörtte 
biri ve yarısı ve V nci fıkrada mevzu para ce
zalarmm da srrasiyle dörtte biri ve üçte biri 
nisbetinde arttırılır. 

VIII. 34 ncü madde mucibince kurulan 
birliklere girmiyen tacirler ve sanayi erbabı 
bu birliklerin mevzuu olan işlerle iştigal et
mekten menedilirler. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 63. — Bu kanuna tevfikan verilen 
ve katiyet kesbeden hüküm hulâsaları masrafı 
mahkûma ait olmak üzere neşrolunur. Fer'i ceza 
olarak dükkân, mağaza ve ticarethanenin, mu
vakkaten kapatılmasına dair Verilen hüküm 
hulâsaları da büyük harflerle yazılarak ayrıca 
bu dükkân, mağaza veya ticarethanenin göze 

çarpan yarlerine yapıştırılır. 
REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 66. — 56 nci maddenin I nci ve II 
nci fıkralariyle, 59 ncu maddenin I nci ve II nci 
fıkralarında ve 64 ncü maddede yazılı suçlar
dan dolayı yapılacak son tahkikat mevkufen 
icra edilir. 

REÎS —Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67. — I. Lüzum görülen yerlerde, 
Adliye vekâleti, bu kanunun hükümlerine giren 
suçlarla bu kanunun 64 ncü maddesinde yazılı 
memıurların işledikleri suçlara müteallik dâva-
1 arı görmek üzere, Hâkimler kanununun her 
smıf veya derecesindeki hâkimlerden müteşek- v 
kil olarak toplu veya tek hakimli mahkemeler 
kurabilir. 

II. Adliye vekâleti, bu mahkemelere ikinci 
sınıfta bulunan ve Temyize namzet gösterilmiş 
olan hâkimleri terfian ve birinci sınıfta bulu
nan hâkimleri naklen tâyin edebileceği gibi kad-
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rodaki her dereceden maaşlar karşılık tu
tulmak suretiyle daha aşağı derecelerdeki hâ
kimleri de tâyin edebilir. Bu mahkemelerin 
lâğvi halinde temyize namzet hâkimlerden bu 
mahkemelere terfian tâyin olunanlardan açıkta 
kalanlar müktesep hakları mahfuz kalmak şar-
tiyle ve kendi muvafakatlariyle dördüncü de
recedeki bir hâkimliğe de tâyin olunabilirler. . 

III. Bu mahkemede vazife alan hâkimlerin, 
müddeiumumilerin ve kâtiplerin maaşları bu 
kanunun 43 ncü maddesindeki sermayeden 
ödenir ve bu vazifelerin devamı müddetince de 
kendilerine yine bu sermayeden maaşlarından 
gayri, Adliye vekâletince tensip ve Başvekilce 
tasvip olunacak aylık maktu tazminat verile
bilir. 

IV. Bu mahkemelerin ilgası halinde 2556 
sayılı Hâkimler kanununun 79 ncu ve 80 nci 
maddeleri mucibince alâkalılara tediye oluna
cak maaşlar bu kanunun 43 ncü maddesindeki 
sermayeden ödenir. 

V. Adliye vekâleti bu mahkemelerin kaza 
mmtakalarmı ve bu mahkemelerin kurulmadığı 
yerlerde bu kanuna göre vazifeli mahkemeyi 
tâyin eder. Bu kanun hükmüne giren bütün suç
ların dâvasını bir mahkemede rüyet ettirebilir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzedivorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 68. — Bu kanuna göre kurulan ve
ya bu kanunu tatbik ile tavzif edilen mahke
meler meşhut suçların mahkeme usulü hakkın
daki kanunun usul hükümlerini tatbik ederler. 

REtS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi' reye arzediyorum. Kabul edenler... 
etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

ÎKlNCÎ MADDE. — Millî korunma kanunu
na aşağıdaki maddeler eklenmiştir : 

EK MADDE 1. — Hükümet tarafından yap
tırılan stokların alâkalı makamlarca verilen 
talimat hilâfma istihlâki, kullanılması veya her 
ne suretle olursa olsun elden çıkarılması yasak
tır. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 2. — Kendilerine ücretli iş mü
kellefiyeti tahmil edilen eşhas ile 36 nci madde 
mucibince çalıştırılması kararlaştırılan nakil va
sıtaları ve bunların sahip veya müstahdemleri 
icabında vali veya kaymakamların yazılı emirle
ri üzerine zabıta kuvvetiyle iş yerlerine veya işe 
sevkolunabilirler. 

REİS — Mütalea var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 3. — 1. Hükümet, malî mües
seselerin açtıkları ticari kredileri murakabe, 
tahdit, takyit veya menedebilir. 

II. Hükümet ticaretle iştigal etmek üzere 
kurulacak her türlü şirketlerin ve kooperatif
lerin teşekkül ve tescil muamelelerini ve kurul
muş olanlarının da her nevi faaliyetlerini mura
kabe, takyit, tahdit veya menedebilir. 

BEİS — Mütalea var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 4. — Bu kanun hükümleri
nin tatbikatında salahiyetli memurlara lüzumlu 
görülen her türlü malûmatın verilmesi ve her ne
vi vesikaların ve defterlerin gösterilmesi mecbu
ridir 

II. Bu memurlar vazifelerinin ifası sırasın
da bu kanunun cezalandırdığı fiillere muttali 
olduklarında, Meşhut suçların muhakeme usulü 
kanununun 4 ncü maddesi hükümlerini tatbik 
ederler. Talep vukuunda zabıta makam ve me
murları bu memurlara yardım etmeğe mecbur
durlar. 

REÎS — Mütalea var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 5. — I. 31, 32 ve 35 nci mad
delerdeki ihtikâr ve istismar fiillerinden her
hangi birini irtikâp edenlere, suç mevzuu olan 
malm müşterisi tarafından bir para tediye edil
miş ise, müşteri talep ettiği takdirde bu para 
derhal kendisine iade olunur. 

II. Suç mevzuu olan mal müşteriye teslim 
edilmiş ise, mal müşteride bırakılır. Henüz tes
lim edilmemiş ise, müşteri talep ettiği takdirde, 
numunesinin alınması mümkün olan. malların 
numuneleri alındıktan ve numune alınması 
mümkün olan mallarm numuneleri alındıktan 
mümkün olmıyanların evsafı derhal ehli vukufa 
tesbit ettirildikten sonra, satın alınan mal müş
teriye teslim olunur. Müşteri malm bedelini 
ödememiş ise, satıcının talep ettiği bedel ken
disinden alınır ve bu para Ziraat bankası şube
lerine ve bulunmadığı yerlerde mahalli malsan-
dıklarma emaneten teslim olunur. Muhakeme 
neticesinde ihtikâr ve istismar cürmü tahakkuk 
eder ve müşteriye satılan malm bedeli yüksek 
olduğu tesbit edilirse fark müşteriye iade olu
nur. ve mütebakisi cezai hükümlere tabi olur. 
Satıcı beraet ettiği takdirde banka veya, mal-
sandığına yatırılan mal bedelinin tamamı kendi
sine teslim olunur. 

BEİS — Mütalea var mı? Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 6. — I. Hükümet, Millî ko
runma kanununun mer'i bulunduğu müddet zar
fında primleri veya sürprimleri, herhangi bir 
sebeple olursa olsun ödenmiyen her nevi ha
yat sigortalarını inkıtaa tabi tutabilir. 

II. Sigortalının inkıta devresi esnasında ve
fatı halinde, inkıta tarihine kadar tahakkuk 
etmiş riyazi ihtiyatlar, bu tarihten tediye ta
rihine kadar hesap edilmiş teknik faizleriyle 
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birlikte hak sahiplerine ödenir, inkıta devresi 
esnasında sigortalının tenzil ve iştira hakları
na halel gelmez. 

III. İnkıta devresi içinde askerî vazifede 
iken ölen sigortalıların hak sahiplerine 3 000 
liraya kadar olan müemmen meblâğların ta
mamı ve ,bu miktardan yukarı olanlarının 
3 000 liradan aşağı olmamak üzere Hükümetçe 
tâyin edilecek miktarı ve fazlasmm riyazi ih
tiyatı ve harpte ölen sigortalıların hak sahip
lerine müemmen meblâğların tamamı ödenir. 
Sigorla bedelinin Hükümetçe tâyin edilecek 
kısma ait ödenmemiş primlerle sürprimler tek
nik faizleriyle birlikte bu tediyeden tenzil 
edilir. 

IV. Sigortası inkıtaa tabi tutulmuş olan 
sigortalı inkıta devresi sonunda hayatta ise 
sigorta mukavelesi tıbbi muayeneye lüzum kal
madan yeniden mer'iyet iktisap eder ve sigor
talılar inkıta devresine ait primlerle sürprim-
lerin teknik faizleriyle birlikte tediyesiyle, Hü
kümetçe tesbit edilecek şartlar dairesinde, mü
kellef tutulur veyahut sigorta müddeti o nis-
bette* uzatılmak suretiyle inkıta müddetine ait 
prim ve sürprim borçlarından ibra olunur. 

V. Ticaret kanununun 1000 nci maddesi
nin ve mevcut sigorta mukavelenamelerinin bu 
maddenin II, III ve IV ncü fıkralarına ve bu 
fıkralara müsteniden almacak kararlara muha
lif hüküm ve şartları tatbik olunmaz. 

VI. Bu maddenin II nci, III ncü ve IV ncü 
fıkralarında yazılı hükümlere aykırı hareket 
edenler sigorta şirketlerinin teftiş ve muraka
besine dair 3392 sayılı kanunun 10 ncu madde
sine göre cezalandırılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 7. — I. Millî korunma kanu
nu hükümlerine tevfikan yapılan ve yaptırı
lan stokların ve bunlara ait tesisatın harp teh
likesine karşı sigortasını bizzat veya yangm 
sigortasiyle iştigal eden şirketlerle müşterek 
yapmağa, bu işlerle meşgul olmak üzere alâ
kalı Devlet teşekkül, müessese ve ofisleri nez-
dinde bürolar teşkiline ve stokları sigorta edi
len maddelerin satış fiatma zam yapmak su
retiyle prim tahsiline Hükümet mezundur. 

II. Sigorta masraflarının ve primlerle ta
mamen karşılanamayan hasar tazminatının kar
şılığı olmak üzere sarfma lüzum görülecek me-
baliğ Millî korunma kanununun 43 ncü mad
desine tevfikan temin edilecek sermayeden 
ayrılır. Primler, tefrik olunan paralar mikta
rına baliğ olduğu ve sigorta tazminatının te
diyesine rağmen sigorta işlerinin tasfiyesinde 
para arttığı takdirde artan para Hazineye in
tikal eder. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

EK MADDE 8. — Bu kanunun tatbikatına 
müteallik olarak kullanılan her türlü evrak 
veya Hükümetçe istihlâki tahdit olunan mad
delere müteallik karne veya vesikalar resmî 
evrak ve vesikalardan madut olup bunlar üze
rinde işlenecek sahtekârlık cürümleri hakkın
da Türk Ceza kanununun resmî evrak üzerin
de işlenen sahtekârlık cürümlerine müteallik 
hükümleri tatbik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

EK MADDE 9. — I. Bu kanunun 27 nci 
maddesiyle 29 ncu maddesinin II nci fıkrası 
mucibince Hükümetin almağa salahiyetli oldu
ğu paralar Tahsili emval kanunu hükümlerine 
göre istifa olunur. 

II. Bu kanunla Hükümetin istimal, işgal 
veya intifaa salahiyetli olduğu gayrimenkulle-
rin tahliyesi İcra ve iflâs kanununun mukave
lename ile kiralanan gayrimenkullerin tahliye
sine mütedair hükümlerine göre icra olunur. 

REİS — Bir arkadaşımız, giyim eşyası hak
kında yeni bir madde teklif ediyor, onu okutaca
ğım: 

Yüksek Reisliğe 
/ Lüks addedilen giyim eşyasının kullanılma

sının menedilmesi için Hükümete salâhiyet veril
mesini teklif ederim. 

Çorum mebusu 
İsmail Kemâl Alpsar 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Efendim, arkadaşımızın 
arzu ettiği şeyi kabul buyurduğunuz 21 nci mad
de temin etmektedir Madde aynen şudur: «Hükü
met lüzum gördüğü maddelerin istihlâkini, satı
şını ve imalini menedebileceği gibi bunlarm is
tihlâk, satış ve imal şekil ve miktarını da tâyin 
veya tahdit edebilir.» 

Bu madde arkadaşımızın arzusunu temine 
kâfidir. Hükümet bu hususta salahiyetlidir (Kâ
fi sesleri). 

REİS — Takririnizi geri alıyor musunuz? 
(Aldı sesleri). 

İSMAİL KEMAL ALPSAR (Çorum) — Alı
yorum. 

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

ÜÇÜNCÜ MADDE. — Bu kanun neşri tari
hinden itibaren mer'idir. 

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

DÖRDÜNCÜ MADDE. — Bu kanun hüküm
lerini tatbika İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 
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1 Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze-

diyorum. 
2. — Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Türkiye 

Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü 
maddesinin 2 numaralı fıkrasının değiştirilme
si hakkında kanun teklifiyle Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesi
nin 2 numaralı fıkrasının tefsirine dair takriri ve 
Maliye, Bütçe, Ziraat, Adliye ve İktisat encü
menleri mazbataları (2/40, 4/38) [1] 

(İktisat encümeninin mazbatası okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 
LÛTFÎ GÖREN (Bolu) — Muhterem arka

daşlar, Ziraat bankasının eski memurları aleyh
lerinde tatbik edilen bir kanun maddesinin 
değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifim ve 
onu mütaakıp verdiğim takririm ve encümen 
kararları hakkında bazı maruzatta bulunmağı 
lüzumlu gördüm, müsaadenizi rica ederim. 

Geçen sene kış tatili münasebetiyle Boluya 
gittiğim zaman Düzce kazasına uğramıştım. 
Orada bazı arkadaşlarla hasbihal ederken Düz-
cede vefat eden eski Canik Ziraat bankası me
muru Tahsi'nin, dul karısı ve İM çocuğunun 
bankadaki 23 senelik hizmetine mukabil... teka
üt maaşı tahsisi için yapmış oldukları müraca
atın uzun müddet cevapsız kaldığından şikâyet 
etmişlerdi. Bu münasebetle, Ankaraya döndü
ğüm zaman Ziraat bankası Tekaüt sandığı mü
dürü ile görüştüm. Bu mesele hakkında izahat 
istedim. Verdikleri cevapta bu işin tehiri is
teklilerin lehindedir. Çünkü 3202 sayılı kanun 
bunlara mahdut bir hak tanımaktadır bu yüz
den bunlar müktesep haklarını alamamaktadır
lar, müktesep haklarını alabilmeleri için Mü
düriyeti umumiyeye tezkere yazdıklarını ve 
işin Ticaret vekâletine aksettiğini bildirdiler. 
Bu işi Ticaret vekâletinden takip ettim. Ticaret 
vekâleti de kanun metnindeki zeyilleri tabiri
ni istekliler lehinde bulmamış ve Maliye vekâ
letinden mütalâa sorulduğunu Öğrendim. Maliye 
vekâleti verdiği cevpta malî muamelâtta kıyas 
yoluyla tediyat yapılamıyacağınr mutlak ve 
sarih hüküm aranması icabedeceği ve bina
enaleyh bu işin bir tesis mevzuu olduğu hak
kındaki mütâlâalarını bildirmiştir. Bu suretle 
dul ve yetimlerin aleyhine muameleye deva
mı mecburiyeti hâsıl' olmuştur. Bu gibi arka
daşların müktesep haklarının verilebilmesi için 
bir kanun teklifinde bulunmuştum ve oradaki 
meyiller tâbirinin değiştirilmesini istemiştim. 
Bilâhare Ziraat bankası verdiği izahatta ka
nunun neşri tarihi olan 1937 senesinden bugüne 
kadar bir çok tahsisler yapılmış olduğunu bil- I 
dirdi; teklif ettiğim kanunun makabline şümu-

[İJ 74 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

lü olamıyacağı için bunun tefsir yoluyla evvela 
den tahsis edilmiş olduğundan verilmemiş mük
tesep haklarını temin için bir takrirle tefsir 
talebinde bulundum. Bu talebim Maliye encü
meninde inceden inceye tetkik edildi. Bütün 
kanunlar okundu. Hakikaten bir tefsir mevzuu 
olduğu kararma varıldı ve tefsir fıkrası yazıl
dı. Oradan Bütçe encümenine geldi. Bütçe en
cümeni, Maliye encümeninin noktai nazarına 
iştirak ettiğini bildirdikten halen İktisat vekili 
olan muhterem arkadaşımız Sırrı Day işi tet
kik etmişti, encümende izahat verdiler ve de
diler ki, hakikaten bu müktesep hakların veril
mesi lâzımdır. Ancak benim tefsir yoluna gi
decek olursak bunların haklarını alamamaları 
gibi bir vaziyet hâsıl olur diye korkuyorum 
dedi. Binaenaleyh tavzih suretiyle bunu çıkar
manın daha iyi olduğuna kani oldular. Bendeniz 
de muvafakat etmiştim. Bilâhare evrak Ziraat 
encümenine havale edildi. Ziraat encümeni her 
iki kararı okuduktan sonra Maliye encümeninin 
noktai nazarına iştirak ederek tefsire taraftar 
oldu; oradan sonra iş Adliye encümenine ha
vale edildi. Adliye encümeni de Bütçe en
cümeninin noktai nazarına iştirak ettiği
ni bildirdi. Evrak bilâhare İktisat encü
menine gitti, İktisat encümeni de mad
denin, fıkranın tefsire ihtiyaç olmayacak 
sarahatte olduğundan bahsile ayrıca tefsire lü-
.jum olmadığını bildirdi. 

Arkadaşlar, bugün malî muamelâtta kiyas 
yoluyla tediyat yapılamaz, mutlak ve sarih 
hüküm aranır diye Meclisi Âlinin de kabul 
ettiği bir prensip üzerinde durmak, lâzımdır. 
Binaenaleyh madde sarihtir, tefsire ihtiyaç 
yoktur demek, dört senedenberi memurun aley
hine tatbik edilmiş olan muamelenin kasden 
yapıldığı zehabını verir. Veyahut kanunların 
tatbikında muhasiplerin işi düşünerek, şümulü
nü tâyin etmek gibi bir hak ve vazife verilmiş 
olur. Halbuki her kanunun izahı, tefsiri, yine 
kanunla yapılır, ve bu hak, Büyük Millet Mec
lisine aittir. Binaenaleyh 3202 sayılı Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunun 64 ncü 
maddesinin 2 numaralı bendinde 1325 tarihli 
kanun ve zeyilleri tâbiri ile o kanuna zeyil olan 
kanunlardan başka müstakil kanun olup diğer 
eski tekaütlere tatbik edilen diğer kanunlara da 
şümulünü anlamak, hiçte kolay olmasa gerektir. 
Meselâ; 1683 numaralı kanunun 50, 57, 69 ncu 
maddeleri tahsisatı fevkalâde kararnamesi veya 
788 numaralı memurin kanununun 72 nci mad
desinin ve 1342 numaralı kanunun tamamen 
zeyil tâbiri içerisine dahil olduğunu kabul et
mek doğru bir şey olamaz. Müsaadenizle buna 
ait bir çok mahzurlar arzedeyim: 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Mazbata doğ
ru mu, onu söyle? 

LÛTFİ GÖREN (Devamla) — Hayır doğru 
değildir, Maliye encümeni ile Bütçe encümeni 
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arasında fark vardır. Tefsir yapmak lâzımdır. 
Ziraat encümeninin iştirak ettiği tefsir karaiı 
çok yerindedir. Binaenaleyh müsaadenizle eski 
mütekait memurlara tatbik edilen bütün kanun
ları okuyayım. (Lüzum yok sesleri, hangi en
cümeni istiyorsunuz sesleri). 

Maliye ve Ziraat encümenleri doğru olarak 
kararlarını vermişlerdir. Binaenaleyh bunla
rın maliye encümeni mazbatasının reye konul
masını teklif ediyorum, bir de takrir verivorum. 

REÎS — Bir takrir vardır, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzettiğim esbaba binaen Maliye en
cümeni mazbatasının okunarak reye konulması
nı teklif ve rica ederim. 

Bolu mebusu 
Lûtfi Gören 

, REİS — Açık reye arzedilen lâyihaya rey 
vermiyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
KASIM GÖLEK (Bilecik) — Efendim, muh

terem arkadaşımız bu meseleyi Meclisi Âlinin 
huzuruna getirmekle gayet hayırlı bir iş işle
miştir. Muhakkak surette, bir çok Ziraat ban
kası memuru mağdur vaziyettedir. Ziraat ban
kası eski tekaütlerinin aldığı para gayet azdır 
ve bunların bugün bu iş yapıldıktan sonra ilâ
veten alacakları para ve şimdiye kadar almaları 
icabeden para da nihayet 400 lira tutmaktadır; 
evvelâ bunu arzetmek isterim. Sonra encüme
nimizin noktai nazarını arzedeyim: Bizim kana
atimiz burada tefsire lüzum olmadığı mahiyetin
dedir. Filhakika 1683 numaralı Tekaüt kanu
nundan evvel Ziraat bankası ile Devlet memur
ları tekaüdiyesi arasında hiç bir fark mev
cut değildi. Zirat bankası memurları tıpkı Dev
let memurları gibi tekaüt edilirlerdi. 1683 nu
maralı tekaüt kanunu Ziraat bankası memurla
rını açıkta bıraktı. 3202 numaralı Ziraat ban
kası kanunu Çıkıncaya kadar bunlar ortada kal
dılar. 3202 numaralı ziraat bankası kanunu bun
lara yeni bir takım tekaüt hakları verdi. Şimdi 
Bu kanunun 64 ncü maddesinde bir fıkra, 1325 
tarihli tekaüt kanununun ve zeyillerinin banka
nın eski tekaütlerine tatbik edileceğini söylü
yor. Burada ihtilâf noktası bu zeyiller mefhu-
mundadır; bu zeyilleri tabirinde sonradan çı
karılmış olan bir takım ek kanunların da mev
cut olup olmıyacağıdır. Burada zeyil ve ek ke
limeleri üzerinde ihtilâf çıkmıştır. Bizim an
layışımıza göre ki; biz Bütçe ve Adliye encüme
ni noktai nazarlarına iltihak ederek bunda ısrar 
ediyoruz, Zeyilleri kelimesi bu maksadı kâfi 
derecede izah etmektedir. Zeyil deyince, mev-
zuubahis olanın yalnız, kanunun zeyli değil, o 
kanunun hükümlerini tadil eden kanunların da 
buna dahil olduğuna kaniiz. Bu kâfidir, Ayrı
ca tefsire lüzum yoktur. Heyeti Âliyenin de bu 
fikirde olacağına kaniim. (Reye reye- sesleri). 

MALİYE En. REÎSI ATIF BAYINDIR (İs
tanbul) — Mesele 1330 tarihinden evvel Ziraat 
bankasından ayrılan memurlarla bunların ye
timlerine tahsis edilecek tekaüt. maaşının veçhi 
tahsisine dairdir. Bu hususta Maliye encümeni 
ile Bütçe encümeni birbirine mutabıktır. Yalnız 
bir noktada ihtilâf vardır. Bu memurlar ve 
yetimleri 325 tarihli tekaüt kanunu ile tekaüt 
edilmektedir. Bunda iki encümen mutabıktır. 
Fakat 1937 tarihinde 3202 numaralı kanunun 
64 ncü maddesinin ikinci fıkrasında 1325 tarihli 
kanunla buna zeyil kanunlar mucibince tekaüt 
edilir denmesinden dolayı bu memurlar dört 
senedenberi 325 numaralı kanun mucibince te
kaüt edilmişlerdir. Fakat bu kanuna müteferri 
bir takım hak veren kanunlar vardır ki bunlar 
325 tarihli kanuna zeyil' olmadığından dolayı 
bunlardan istifade edememişlerdir. 

O kanunlar tahsisatı fevkalâde verilmesi 
hakkındaki kararname % 10 hakkındaki karar
name, 3 aylıkların peşin verilmesi hakkındaki 
kanun ve Memurin kanunudur. Ziraat bankası
nın teknisyen memurları, hukuk müşaviri, Ma
liye vekâleti bu kanunun sarih olmamasından 
ve zeylin mutlak olarak ifade edilmesinden 
dolayı bunları istifade ettirmemişlerdir. Ma
liye encümeniniz bu hükmün muhtacı tefsir 
olduğuna kani olmuş ve tefsir etmiştir. (Doğru 
sesleri). Bütçe encümeni diyor ki: «Zeyil keli
mesini imal edecek olursak haşiv olacaktır. 
302 numaralı kanunun 64 ncü maddesi bu me
murların bu haklardan mahrumiyetini isteme
miştir. Zeyil kelimesi' vazıhtır». Arkadaşımı
zın delillerine bir delil daha ilâve edeceğim; 
Zeyil kelimesi burada dar mânasiyle mi, lâtince 
bir kelime kullanacağım (strikto sansu) yoksa 
lato sensu) geniş mânasiyle mi kullanılmıştır. 

Burada görüyoruz ki geniş mânasiyle kul
lanılmıştır. Fakat bütün bu deliller, Bütçe en
cümeninin bulduğu delillerle beraber tefsir 
için esbabı mucibedir. Bizi tefsire götürecek 
saiklerdir. Binaenaleyh 1330 dan evvel banka
dan ayrılan memurların yetimlerinin bu hak
lardan mahrum edilmemesi matlup olduğuna 
göre bu maddeyi tefsir etmemiz lâzımdır. (Doğ
ru, doğru sesleri). Maliye encümeni de bu şe
kilde tefsir etmiştir. Binaenaleyh tercihan Ma
liye encümeninin mazbatasının reye konulma
sını istirham ediyorum. Takdir Heyeti celileni-
zindir. (Reye, reye sesleri). 

FUAD SİRMEN (Rize) — Arkadaşlar; ma
ruzatıma başlarken şunu tebarüz ettireyim ki, 
neticede Yüksek Meclisin bu tefsir takririni 
tetkik eden beş encümeni de esasta birleşmiş
tir. Hiç bir noktada beş encümen arasında ih
tilâf yoktur. Yalnız Ziraat encümeniyle Maliye 
encümeni şekilde bir tarafa gitmiş, müstakil bir 
tefsir yapmak lüzumunu ileri sürmüştür. Diğer 
üç encümen, iktisat, Bütçe, Adliye encümen
leri, mevcut kanun hükmünü vazıh telâkki 
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ederek tefsire lüzum olmadığını mazbataların
da izah etmişler ve neticede hepsi birleşmişler
dir. Yani birleşilen nokta şudur. Malûmu âli
niz Ziraat bankasının bünyesinde tahavvüller 
olmuştur. Eski şekle göre bir Devlet müesse
sesi mahiyetinde idi. Orada çalışmakta olan 
bütün memurlar Devlet memurları gibi Tekaüt 
kanunu hükümlerinden istifade ederlerdi. Bilâ
hare Ziraat bankası anonim şirket haline inkı
lâp etti. Bu vaziyette iken mevcut eski 1325 
numaralı Tekaüt kanunu değişti ve 1688 nu
maralı son Tekaüt kanunu mef'iyete girdi. Bu
nun tarihi 1930 senesidir zannediyorum. Teka
üt kanunu mer'iyete girdiği zaman Ziraat ban
kası hüviyeti hukukiyesi itibariyle anonim şir
ket olduğu için orada çalışan memurlar şüphe
siz ki Tekaüt kanunu hükümlerinden istifade 
edemiyorlardr. Yalnız bilâhare 37 senesinde 
3202 numaralı kanunla yani Ziraat bankası ka
nuniyle Ziraat bankası âmme müessesesi telâk
ki edildiği için o kanunun 64 ncü maddesiyle 
bu teşekkül de tıpkı Devlet memuru gibi te
kaüt hakkını kazanmış olan kimselerin 1325 
tarihli Tekaüt kanunu ile bu kanunun zeyille
rinden de istifade edeceğini tasrih etmiştir ve 
o madde aynen şöyle demektedir : Türkiye Zi
raat bankasından 1. VI. 1930 tarihinden evvel 
ayrılanlar... «Yani 1683 numaralı kanunun me
riyete girdiği tarihtir». «... ayrılanlar hakkın
da 1325 tarihli Tekaüt kanunu ve zeyilleri hü
kümlerine göre muamele yapılır» deniyor. Bu
nunla Ziraat bankasmm bir Devlet, bir âmme 
müessesesi mahiyetinde telâkki edildiği zaman
da çalışmış olan memurların tekaüt haklarmm 
mahfuziyeti temin edilmiştir. Metinde okudu
ğum gibi Tekaüt kanunları zeyilleri tâbirinin 
tatbikatta tereddüdü mucip olduğu anlaşılıyor. 
Eğer kanunu tadil mahiyetinde çıkan kanun
ların unvanmda zeyil tâbiri varsa onun hük
münden bu memurlar istifade edecek, kanu
nun başlığında zeyil unvanı yoksa istifade ede
mezler. Son kanunda hangileri varmış ve onun 
neticesi bu memurların bir kısmma böyle tah
sisat ilâvesini tazammun eden kanunların baş
larında zeyil tâbiri olmadığı için ve aynı za
manda bunların 1325 tarihli kanunun tadili 
mahiyetinde olmakla beraber bunların istifade 
etmemesi cihetine gidilmiştir. Şimdi bunlarm 
bu son tadillerden de tamamen istifade etme
leri noktasında beş encümen de birleşiyor. Üç 
encümen, ki bizimle beraber olanlar diyorlar 
ki, kanunun unvanmda zeyil tâbiri bulunsun 
bulunmasın o kanun eğer 1325 tarihli kanu
nun hükmünü tadil ediyorsa, vazıı kanunun 
maksadı, o tadilden bu memurların da istifade 
etmesini temin içindir. Binaenaleyh bu şekilde 
yani mazbatamızda da sarih bir surette izah 
ettikten sonra zannediyorum ki bizim mazbata
yı da kabul etseniz, arkadaşların ileri sürdüğü 
gibi Maliye encümeninin müstakil tefsir fıkra

sını da kabul etseniz'netice bir olacaktır. Üze
rinde durduğumuz şey şekilden ibarettir. He
yeti celileniz neyi tensip ederse şüphesiz o olur. 

HASAN FEHMÎ ATAÇ (Gümüşane) — Re
is Bey, müsaade buyurursanız iktisat encüme
ninden bir sual soracağım. 

Efendim, hükümde ayrılık yok, netice bir. 
Fakat tahsisatı fevkalâde kanunu tekaüt kanu
nunun ne zeylidir,ne de tadili. Müstakil bir ka
nundur. Şimdi bu kanunun zeylidir diye bura
da bir mazbata yazmakla bir kanun diğer bir 
kanuna eklenmiş olur mu? (Olmaz sesleri) ve 
böyle bir şey kanun tedvini noktai nazarından 
doğru olur mu? Bendenizce tefsir, hiç olmazsa 
bir fıkra ile yeniden vazıi kanunun, kanun mâ
nasını ifade etmek suretiyle vazıh bir şekilde 
bunu hükmün dahiline almış olur. (Doğru ses
leri) Hattâ daha ileri gideceğim. O yetimlerin 
gadrini mucip olmasa, tesis mevzuudur diyece
ğim. Tefsire mahal yoktur diyorlar, yoktur 
amma mevzuubahis olan kanun 325 tarihli Te
kaüt kanununun zeyli değildir, tadili de de
ğildir. Başlı basma müstakil ve tahsisatı fevka
lâde kanunudur. Hal böyle olunca en doğru 
yol meseleyi tefsirle halletmektir. Binaenaleyh 
birleşiyoruz. Fazla para alınıp verilmesi mev
zuubahis olmadığına göre usul noktasından tef
siri kabul etmek lâzımdır. 

FUAD SÎRMEN (Rize) — Üç encümenin 
birleştiği, diğer encümenlerin de birleştiğini 
zannettiğimiz nokta Hasan Fehmi Beyin zan
nettiği derecede ileri mânada değildir. Bizim 
tefsire mahal yoktur şeklindeki mazbatamız 
Hasan Fehmi Beyin buyurduğu ileri dereceyi 
temin etmez. Buyurdukları gibi ileri gidilecek 
olursa mazbata bunu temin etmez. Buyurdkları 
mânayı maddeden çıkarmak imkânı yoktur. 0-
nun için yeni bir tesis lâzımdır. Bunu Büyük 
Millet Meclisi kabul eder mi bilmiyorum. Yok-1 

sa Maliye encümeninin yaptığı tefsir fıkrasını 
buyurdukları mânada kabul kanuni usul ve 
âdetlerimize uymaz. 1325 numaralı Tekaüt ka
nununun memurlara hak bahşeden hükümlerini 
tadil eden kanunlar ve onlara zeyil olsun ol
masın 3302 numaralı kannun 64 ncü madde
siyle Ziraat bankası memurlarına da teşmil edil
mesi istenilmiştir. Bu mânayı 64 ncü madde 
sarih olarak ifade ediyor. Bütçe ve Adliye en
cümenleri buyurdukları mânayı asla zannet-
memektedirler. Yine kendileriyle birleşiyoruz ki 
bunu temin etmek ancak ve ancak yeni bir 
tesis yapmakla mümkündür. (Kâfi, reye reye 
sesleri) 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Fuad Sirmen arkadaşımız izah ettiler. Bura
daki zeyilleri tâbirinin zeyil ve ek kelimeleri
ni ihtiva eden bu kanunun mevzuuna müteallik 
kanunlarla bir olduğunu ve o kannun şümulüne 
tabi olduğunu vazihan anlıyorz demektir. Di-
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geri de tefsir yapılsın demektedir. Eğer bu ze
yilleri tâbirinden kararnamelerin de oraya gir
diği hakkında bizim dediğimizi doğru bulursa-' 
nız tefsir bu maksatla yerinde değildir ve ik
tisat encümeninin anladığı doğrudur. 

REİS — Takriri okutuyorum. 
(Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, takriri tekrar 

okundu). 
REİS — Takriri nazarı itibare alanlar ... Na

zarı itibare almıyanlar ... Takrir nazarı itibare 
alınmıştır efendim. 

Şimdi Maliye encümeninin tefsir fıkrasını 
okutuyorum. 

Tefsir fıkrası 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu
nun 64 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri 

3202 numaralı Ziraat bankası kanununun 64 
ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki (zeyilleri) tâ
biri 1325 tarihli Tekaüt kanunu hükümlerine 
göre tekaüt edilenler hakkında tatbik olunan 
bilûmum kanun ve kararları ifade eder. 

FUAD SlRMEN (Rize) — Efendim, şimdi-
bu tefsir fıkrası aynen kabul edilirse bundan 
sonra dahi mevcut Tekaüt kanunu hükümlerini 
değiştirecek ahkâmın bu memurlar hakkında 
tatbik edilip edilmiyeceğinin izah edilmesini 
rica ederim. 

MALİYE En. REÎSÎ ATIF BAYINDIR (is
tanbul) — Tatbik olunan bilûmum kanunlarla 
kararları ihtiva eden, diyor, «eden» istimrarı 
bir fiildir. Binaenaleyh, bugün edilen, edilmek
te olan, yarın edilecek olan bütün kanun ve ka
rarları ihtiva edecektir. (Tabii sesleri). (Reye, 
reye sesleri). 

FUAT SlRMEN (Rize) — Arkadaşlar bu 
memurlara yardım ve terfih hususunda Büyük 
Meclisin gösterdiği büyük hassasiyete ben şah
san iştirak etmekteyim. Yalnız, müsaadenizle 
bir noktayı huzurunuzda tebarüz ettireyim. 
Şüphesiz sonra nasıl tasvip buyurursanız en isa
betlisi o olacaktır. Şimdi Maliye encümeni rei
sinin verdiği cevaba göre bundan sonraki Teka
üt kanununda yapılacak değişiklikler, otomatik-
man ve huzuru âlinize arzedilen tefsir fıkrasiy-
le bütün memurlara sari olacaktır. Eğer böyle 
olacaksa bunu tefsir fıkrası nasıl temin edebilir. 
Bendeniz bunu anlıyamıyorum. Hukukçu arka
daşlarım bu meseleyi tenvir buyururlarsa ben 
de buna içim rahat olarak rey vereceğim. Fa
kat bu şekil yoksa bu fıkradan o mâna çıkıyor, 
kendileri de ona şâmil olacağını anlattıklarına 
göre bizden ayrıldıkları bir nokta kalmıyor. 

Eğer maksut olan 3202 numaralı kanunun 
neşrinden evvel o zamana kadar 1325 numaralı 
kanunu tadil eden ve fakat unvanında zeyil ke
limesi bulunmayan kanunların bu memurlara 

bahşettiği istifadeyi temin etmek ise bizim maz
batamızda bunu temin eder. Bendenizce bunda 
Beş encümenin görüşünde de fark yaktur. Mü
saade buyurursanız bu meseleyi bu vaziyette 
Maliye encümeni geri alsın, yeni bir tetkik mev
zuu olarak huzurunuza getirsin. (Olmaz, olmaz 
sesleri). 

KEMAL TURAN (İsparta) —• Efendim, tef
sir fıkrasında kanunlar dahildir, denebilir. Fa
kat kararlar dahildir, demek bence zaittir. 
Eğer bu kararnameler kanun mahiyetinde olan 
kararnamelerse zaten dahildir. Mutlak surette 
kararsa da dahildir. Buradaki karar kelimesini 
fazla görüyorum. Encümen biraz daha tavzih 
etsin. (Müzakere kâfi, reye sesleri). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ar-. 
kadaslar, tefsir fıkrasını yazmakla yazmamak 
arasında hiç bir fark olmadığını mükerreren en
cümenler namına burada söz söyliyen zevat 
izah ettiler. Hal böyle iken neden tefsir fıkrası 
şeklinde meselenin intacında yeni bir takım 
ihtilâtatm ortaya çıkacağı mevzuubahis edil
di ; bu nereden çıktı?. Aflarına mağruren ben 
anlayamadım. Çünkü mademki ayni neticedir. 

Karar, kanun. Kararla kanunun münase* 
beti yoktur. Bu tahsisatı fevkalâde kanunu 
tekaütlere mahsus bir kanun değildir. Bütün 
Devlet memurlarına mahsustur. Fakat bu, 
Meclisi mebusanda (tasdik edilmediği için ka
nunu muvakkat kararname mahiyetinde kaldı. 
Amma bugün kanundur, yaşıyor ve yaşamak
tadır. Bu kanun o zaman tekaütlere de hattâ 
hidematı vataniye tertibinden maaş alanlar için 
de bir takım hükümleri ihtiva ediyordu. Şimdi 
müstakil kanundur. Zaten bunların tahsisatı 
fevkalâdeden hakları vardır; mânasını çıkar
mak istediğimiz nokta o değildir. Bundan son
ra 1325 senesinde yapılıp da eski tekaütler için 
yeni Tekaüt kanunu devamı mer'iyetini temin 
için o kanun üzerinde yeni bir tadilât mevzuu
bahis olacağını tahmin etmem. Çünkü bundan 
sonra yeniden tatbik sahasma girecek bir ka
nun değildir. Eski tekaütler için, onların ni
hayeti gelene kadar yeni Tekaüt kanunu onlaxı 
yaşatıyor. Nasıl ki, eski Tekaüt kanununa göre 
tekaüt edilmiş olanlara ayrıca zamlar verdik. 
iki sene evvel de böyle bir kanun yaptık. Eğer 
öyle bir kanun yapar ve onlara teşmil edeceksek 
1325 senesinde yapılmış olan Tekaüt kanununa 
göre tekaüt edilmiş olanlara bundan sonra da 
bir zam yapacak bir kanun yaparsak evleviyetle 
onlara da şâmil olur. Yapmazsak olmaz. Binaen
aleyh müsaadeleriyle bunu kabul edelim de çık
sın. 

BÜTÇE En. RElSt İSMET EKER ( Ço
rum ) —Arkadaşlar, burada ufacık bir nokta 
vardrr. Yani tefsir usulümüzde gözettiğimiz bir 
nokta... Şimdi Maliye encümeni verdiği izahatta, 
zeyil tâbiri bu eski Tekaüt kanununun mevzuu-
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na zeyil ve ek tabirleriyle yapılan kanunlara sa
rahaten şâmil olur. Fakat bunun mevzuuna da
hil ve müteferri olan müstakil kanunlar var
dır. Bunlara şâmil olamaz. Onun için tefsir 
yapmıştır. Bir defa tefsirin mevzuu zeyil keli
mesidir. Bu zeyil kelimesi bunlara şâmil değil
dir diye iddia ettikten sonra bir tefsir fıkra-
siyle onlara teşmil etmek tefsir usulüne mugayir 
olduğu gibi tefsir mevzuu olmıyan bir şeyi sa
rahaten iddia ettikten sonra tefsir yoluyla halle 
gitmek, tefsir yolunda takibettiğimiz usulü ih
lâl eder kanaatindeyim. Onun için Fuad Bey 
arkadaşımızın da izah ettikleri mahzur bertaraf 
olmak için bu, doğrudan doğruya müstakil olan 
kanunları zeyil kelimesiyle bu tefsire sokmağa 
imkân olmadığına göre, müktesep hakların da 
ziyama meydan vermemek için bu noktayı bir 
daha tetkik etmeleri lâzrmgelir kanaatindeyim. 
(Doğru sesleri). Bu tefsir mevzuu bizim için en 
esaslı bir mevzudur. Bir tefsirle tesis yapacak 
olursak, çünkü müktesep haklar vardır, işte o 
vakit Fuad Bey arkadaşımızın dediği mahzur 
doğar ve tesisi tefsir usuliyle halletmiş oluruz. 

MALÎYE En. REİSİ ATIF BAYINDIR ( İs
tanbul ) — Mesele, Bütçe, Adliye ve İktisat en
cümenlerinin buyurdukları gibi vazıh mıdır, de
ğil midir? Biz bunu vazıh görmüyoruz, muhtacı 
tefsir görüyoruz. Dört senelik tatbikatta Ziraat 
bankası hukuk müşavirleri, Şûrayi devlet mah
kemesi bunu vazıh görmemişler ve bu adamların 
haklarını verememişlerdir. Binaenaleyh mesele 
muhtacı tefsirdir. Ek kelimenin iki mânası var
dır. Greniş mâna, dar mâna. Posta ücreti dediği
miz zaman bunun hakikî sıfatı resimdir, vergidir. 
Çünkü ücret iki tarafın rizasiyle taayyün eden 
bir şeydir. Postada ücret var mı? Bunu Devlet 
empoze ediyor, verin diyor, bu aslında bir vergi
dir. Fakat buradaki- kelime dar mânadadır^ 

Dün çıkardığımız Memur maaşlarına zam 
kanunundaki memur kelimesinden müstahdem
ler hariç değildir, maaş kelimesinden de ücretler 
hariç değildir. 

Burada «memur» ve «maaş» kelimeleri lisan 
geniş mânada kullanılmıştır. Zeyil kelimesi de 
böyledir. Encümen zeyil kelimesini tetkik et
miştir, diyor ki şu zaruretlerle zeyil kelimesini 
ek mânasında almağa lüzum yoktur, geniş mâna
da alınacaktır. Bunlara müstenit ne kadar ka
nun varsa bunlardan istifade edecektir. 

Zeyil kelimesinin tefsiri iki şekilde olur. Ya 
tavzih olur, ya genişletilir. Burada genişletmi
yoruz, tavzih ediyoruz. Vazıı kanunun kullan
dığı kelimenin verdiği imkân genişletmeğe lü
zum bırakmıyor. Tavzihine imkân buluyoruz. 
Tavzih ediyoruz. (Re3>-e, reye sesleri). 

REİS — Tefsir fıkrasını reye arzediyorum, 
Maliye encümeninin teklif ettiği tefsir frkra-
sını kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

[ 3. — 19-11 malî yılı Muvazenei umumiyi ka-
I nununun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesine 
1 dair kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbata

sı (1/740) | J | 

REİS —- Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi. 
kabul edilmiştir. 

1041 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1. — 1941 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununun beşinci maddesine «tahmil ve 
tahliye işlerinde çalışan erlere 30 kuruşu geç
memek üzere yevmiye verilebilir» fıkrası ilâve 
edilmiştir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

4. -— 1941 malî yılı Muvazenei umumiye ka
nununda değişiklik yapılması ve. bazı daire büt
çelerine munzam tahsisat verilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/714) | 2 | 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında söz isteyen var mı?... Maddelere geçilme
sini reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Gerçi kanun bir defa müzakereye tabi olanlar 
meyanmdadır. Kanunun ikinci maddesi tahsi
sata müteallik maddedir. O itibarla müstacelen 
müzakeresinin reye arzedilmesini rica ediyorum. 

REİS — Maliye vekili, ikinci maddesine na
zaran lâyihanın müstacelen müzakeresini teklif 
ediyor. Bu teklifi kabul edenler ... Etmiyen-

[ 1er ... Kabul edilmiştir. 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununda 
değişiklik yapılması ve bazı daire bütçelerine 
munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun 

MADDE 1. — 4054 sayılı kanunun birinci 
maddesiyle Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 

[T] 76 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 80 saylüı basmayazı zaptın sonundadır. 
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1941 malî yılı bütçesinde (Muhtelif müdafaa 
hizmetleri) adiyle açılan fasla 60 000 000 lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet demiryolları ve Uman
ları işletme umum müdürlüğü sermayesinin 
dörtte üçü nisbetinde Hazine kefaletiyle bono çı
karmağa mezundur. Bu bonolar hâsılından is
timal edilmeyen kısmı itfa ve faiz karşılığı Ha
zinece temin edilmek üzere, Hazine hesabı ca
risine yatırılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1941 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununun (3) ncü maddesinde yazılı 
100 000 000 liraltk had 125 000 000 liraya çı
karılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 4. — 3849 sayılı kanunun (4) ncü 
maddesi hükmü kaldırılmıştır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

5. — 1941 malî yüı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı daire bütçelerinde münakale yapıl
man hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/752) 

6. — 1941 malî yılı Muvazenei umumiyesine 
dahil bazı daire bütçelerinde 36 976 liralık mü
nakale yapılmasına dair 1/719 ve Millî Müdafaa 
vekâleti kara kısmı 1941 malî yılı bütçesinde mü
nakale yapılması hakkında 1/726 sayılı kanun lâ
yihaları ve Bütçe encümeni mazbatası 

7. —• İhraç olunacak yaprak tütünlerin 4040 
sayılı kanunun 36 nçı maddesi hükmünün şümu
lüne girip girmediğinin tefsiri hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve İktisat, Gümrük ve inhisarlar, 
Adliye, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/421) 

REİS — Bu lâyihaların müzakere zamanı 

gelmedi. Birinci müzakeresi yapılacak lâyiha
lara geçiyoruz. 

8. — Alelûmum seyyar küçük Sıhhat memur
larına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Bütçe ve Sıhhat ve içtimai mu
avenet encümenleri mazbataları (1/727) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkmda müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Alelûmum seyyar küçük sıhhat memurlarma 
hayvan yem bedeli verilmesine dair kanun 
MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai muavenet 

vekâletince istihdam edilen ve edilecek olan ma
aşlı veya ücretli alelûmum seyyar küçük sıhhat 
memurlarından: 

A) Yeni tâyin edilecekler tâyinlerinden iti
baren iki ay zarfında; 

B) Hâlen müstahdem olanlar bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında; 

C) Hayvanı ölenler, öldüğü tarihten ve 
muhtelif sebeplerle hayvanlarını elden çıkaran
lar, elden çıkarıldığı tarihten itibaren bir ay 
zarfmda binee-e elverişli ve hastalıktan salim 
olduğu ve eşkâl ve evsafı veteriner veva ehli
hibre tarafından verilen rapor veya şahadetna
melerle musaddak birer zatî hayvan (at veya 
katır) tedarikine mecburdurlar. Zaruret halin
de bu müddetler Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâletince temdit edilebilir. Hayvan tedariki 
mecburiyetine riayet etmiyenler müstafi sayı
lırlar. 

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

MADDE 2. — Hayvanı ölüp te diğer birini 
tedarik etmek mecburiyetinde bulunan sıh
hat memurları ile küçük sıhhat memurları mek
tebinden mezun olup mecburi hizmete tabi olan
lara ilk tâyinlerinde bir sene zarfmda maaşla
rından mukassatan kesilmek şartiyle 60 liraya 
kadar avans verilebilir. Hayvanı ölenler keyfi
yeti resmî surette tevsik etmeğe mecburdur. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Birinci madde mucibince hay
van tedarik edecek olan Sıhhat memurlarma 
ayda âzami 15 lirayı geçmemek üzere mahallî 

şartlara göre Sıhhat ve İçtimai muavenet vekâ
letince tesbit edilecek hayvan yem bedeli aylık
larına ilâveten verilir."Bu bedel borç için hac
zedilemez. 

REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] 73 sayılı basmayazı zaptın sonundad%r, 
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MADDE 4. — Mezun bulunanlara mezuni

yetlerinin üç aydan ve hayvanı hasta olanlara, 
hastalığın başladığı tarihten itibaren bir aydan 
fazlası için ve hayvanı ölenlerle elden çıkaranla
ra yenisini tedarik edinceye kadar hayvan yem 
bedeli verilmez. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5. — Hayvan yem bedeli hayvanm 
tedarik edildiği tarihi takibeden ay başından 
itibaren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun hayvanm elden 
çıkarılması veya ölmesi halinde de birinci fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Üç aydan fazla mezuniyet veya hayvanm 
hastalığı sebebiyle dördüncü madde mucibince 
kesilen hayvan yem bedeli, mezuniyetin hita-
miyle vazifeye başlandığı veya hastalığın geç
tiği tarihi takibeden ay iptidasından itibaren 
ödenir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6. — Hayvan yem bedeli alabilmek 
için sıhhat meırmrlarmın bir ay zarfında yirmi 
gün köylerde vazife görmüş olmaları şarttır. 
Ancak gerek makbul mazeret halinde ve gerek
se Hükümet tabibi veya sıhhat müdürünün gös
tereceği lüzum üzerine vali ve kaymakam tara
fından meslekî başka bir işin if asma memur edil
dikleri takdirde yirmi günden noksan gezilmiş 
veya hiç gezilmemiş olsa dahi hayvan yem bede
li verilir. Şu kadar ki bu suretle istihdam Sıh
hat vekâletinin müsaadesi olmadıkça senede üç 
ayı geçemez. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 7. — Seyyar küçük sıhhat memur
larına yem bedeli verilmesine dair 1754 numaralı 
kanun mülgadır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 mart 1942 tari
hinden itibaren mer'idir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 9. — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve 
içtimai muavenet ve Maliye vekilleri memurdur
lar. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Açık reye iştirak etmiyenler varsa lütfen 

reylerini versinler.... Rey toplama muamelesi 
bitmiştir. 

9. — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 
422 nci maddesiyle mer'iyeti kabul edilen 28 şu
bat 1327 tarihli Usulü muhakemah cezaiye kanu
nuna müzeyyel maddedeki istintak ve mahke
me tabirlerinin tefsiri hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/427) [1] 

REÎS — Efendim, encümen tefsir yerine te
sis yapmıştır. Lâyihanın müstacelen müzakeresi 
teklif edilmektedir. Bu teklifi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme
yenler.. Kabul edilmiştir. 

Ceza muhakemeleri usulü kanununun tadiline 
dair kanun 

MADDE 1. — 1412 sayılı Ceza muhakemeleri 
usulü kanununun 422 nci maddesinin 28 şubat 
1327 tarihli kanunu muvakkatine dair olan hük
mü aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Ağır cezayı müstelzim meşhut suçlarda bu 
kanunun hükümleri tatbik edilmek şartiyle vali, 
kaymakam ve nahiye müdürlerinin memuriyet 
vazifelerinden doğmayan veya memuriyet vazi
fesini ifa sırasında hadis olmayan şahsi suçların
dan dolayı haklarında umumî hükümler daire
sinde takibat ve tahkikat icrası nahiye müdür
lerinin mensup oldukları kaza, kaymakamların 
mensup oldukları vilâyet ve valilerin bulunduk
ları vilâyet merkezine en yakın vilâyet merkezi 
Cumhuriyet müddeiumumisiyle sorgu hâkimine 
aittir. Bu madde hükmüne dahil suçlarda son 
tahkikatın icrası takibatın yapıldığı yerin va
zifeli mahkemesine aittir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Maddenin ba
şında sehiv oba gerek. «Kanunu muvakkatine» 
deniyor. (Kanunu muvakkate) olsa gerek. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, kanunun asıl unvanı (Usu
lü muhakematı cezaiye kanunu muvakkatinin 
babı rabiinin faslı şalisi kısmı evveline müzey
yel 28 şubat 1327 tarihli kanunu muvakkat) tir. 
Bu, yeni kanuna aynen girmemiştir. 422 nci 
madde «Usulü cezaiye kanunu muvakkatinin 
dördüncü babının üçüncü faslı birinci kısmına 
müzeyyel 28 şubat 1327 tarihli maddei müzey-
yele» demiştir. Bu itibarla biz kanunun tarihini 
zikretmekle ve muvakkat bir kanun olduğunu 
beyan etmiş olmakla maksadı temin ediyoruz. 
Burada (Kanunu muvakkate) değil, (Muvakka
tine) demek lâzımdır. Çünkü ceza muhakemele
ri usulü kanununun şu tarihli muvakkat kanun 
olan fıkrasıdır, burada. İkisi arasında irtibat 
vardır. Bu bakımdan zannederim arkadaşımız da 
tatmin edilir. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 

j 1 ] 77 sayılı basmayazı zaptın sunundadır. 
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reyinize azrediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

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

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

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Lâyi
hanın heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

Açık reye iştirak etmiyenler var mı?... 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
10. —• Çeltik çiftliği taksit bedeli bakiyesi 

olarak göçmenlerden aranılan paranın kaydının 
terkini ile birinci taksit bedelinin sureti mahsubu 
ve çiftliğin tekrar köylülere satılması hakkında 
kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/609) [1] 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Encümen bunun müstaceliyetle müzake
resini teklif etdiyor. 

REİS — Efendim, Bütçe encümeni bu lâyi
hanın müstaceliyetle müzakeresini teklif edi
yor. Bu teklifi reyinize arzediyorum. Lâyihanın 
müstacelen müzakeresini kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Çeltikçi çiftliğinin satılmasına ve ilk satış be
dellerinden kalan alacağın terkinine dair 

kanun 
MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğünce 

göçmenlere taksitle satılmış ve birinci taksit 
olan on bin liradan bakiye kalan borç için ic
raca bilmüzayede Umum müdürlüğe ihale edil
miş olan Silivri'deki Çeltikçi çiftliğinin ilk tak
sit ve ihale bedellerinin mahsubundan sonra ge
ri kalan alacak ile bütün faiz ve masraflarının 
kaydı terkin edilmiştir. 

EEÎS — Madde hakkında mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kazbul edenler... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Yukariki maddede yazılı çift
liği ikinci fıkrada gösterilen tediye usuliyle 
kırk bin lira bedel mukabilinde ve diğer tesbit 

[1]75 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

edilen şartlar dairesinde arttırmıya konulmak-
sızın yapılan mukavele ırucibince içindeki köy
lülere satmağa Vakıflar umum müdürlüğü me
zundur. 

Bu bedele mahsuben alman beş bin lira bi
rinci taksit sayılarak kalan otuz beş bin lira 
ilk taksiti 1 ikinciteşrin 1942 tarihinde başla
mak üzere on dört senede ve on dört müsavi tak
sitte alınır. 

BEÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Başvekil memurdur. 

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

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Açık reye iştirak etmiyen arkadaş varsa rey
lerini versin. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

11. —• Maadin nizamnamesinin bazı madde
lerinin değiştirilmesine ve bu nizamnameye ye
niden bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyi
hası ve Adliye, Maliye, Bütçe ve İktisat encü
menleri mazbataları (1/472) 

REİS — Bu lâyihanm miadı gelmediğinden 
bugün müzakere edemiyeceğiz. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler ek
lenmesine dair kanuna (281) mebus rey ver
miştir. Nisap vardır. Kanun (281) reyle ka
bul edilmiştir. 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanu
nunun 5 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair 
kanuna (250) mebus rey vermiştir. Nisap var
dır. Kanun (250) reyle kabul edilmiştir. 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanu
nunda değişiklik yapılması ve bazı daire büt
çelerine munzam tahsisat verilmesi hakkında
ki kanuna (258) mebus rey vermiştir. Nisap 
vardır. Kanun (258) reyle kabul edilmiştir. 

Çeltikçi çiftliğinin satılmasına ve ilk satış 
bedellerinden kalan alacağın terkinine dair ka
nuna (240) mebus rey vermiştir. Nisap vardır. 
Kanun (240) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde müzakere edecek başka mad
de yoktur. 

Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üze
re inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,21 
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Millî korunma kanununun baz maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklen* 

meşine dair kanun lâyihasına verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
ilanıza Erkan 
Mebrure Gönenç 
Şevket Ragit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Bay tın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demire! 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökınen 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aıjd'n 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Jîacim Çarıklı 

Azt ı adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 281 

Kabul edenler : 281 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 144 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bıılayııiı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akil' Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 

Memduh Şevket Esendalj Atıf Tüzün 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Dr. Zilini Ülgen 
Emin Yerlikaya 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Ne emi Dilmen 
Memed Sanlı 

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

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
lüiuail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Nuri ıvayaalp 
S u ley m an Kös t ekçioğl u 
Şakiı Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Emin Aslan Tokad 
1/'a.i iri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
(.']. Kiazjm Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
VeJi Necdet Sünkitay 
Zeki Mesııd Alsan 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumiu 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
f'hnin Sazak 
fzzet Arukan 
Osman İşın 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurralmuııı .Melek 
Dr. Memed Ali Ağa kay 
Âfemed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asını Aksoy 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Ak kay a 
lYafi Atuf Kan.su 
Talât Onay 

Güınüşane 
Dj.rak Sakarya 
Edib Servet Tür 
Hasan Fehmi A (aç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 
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Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Fakihe Oy men 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar 

Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 

î : 33 30 . İ 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
tzzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sor ağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Alâetlin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Baynr 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

.1942 0 : 2 
Maraş 

Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

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

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Haindi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 

Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkin 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Inceda-
yı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin G Ünal tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 
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* Zonguldak 
Hasan Karabacak 

t : 33 30.1.1942 C : 2 
Hazini Atıf Kuyucak 
ibrahim Eteni Bozkurt 

Mustafa Bozma 
Rıfat Vardar 

Şinasi Devrin 
Yusuf '/Aya C.ençi 

/Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Ankara 
Ahmet Ulus 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Yahya Galib Kargı (M.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullalı E^ad Sümer 

Aylın 
Agâh Sırrı Lcvend 
Nazmi Topçoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tirit oğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Memed Emir (M.) 
Muzaffer Akpmar 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Lûtfi Gören 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (M.) 

Çankırı 
Avni Doğan (I. A.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) . 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Haindi Berkman 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali Öngören 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şah iribaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sa^ıroğlu 

Erzincan 
iskender Artım (M.) 
Saffet Arrkan 

Erzurum 
(il. İVrl.ov Donu,han 
(İl. Zeki Soydcmii' 
Salim Altuğ 

EskİvJrir 

Istamat özdamar (M.) 
Yusuf Ziya < »er 

Gir esim 
î >r. II. Vasif Somyürek 
Fikret Atlı 

Hatay 
Ahmed Haindi Denizmen 
(M.) 
Abdülgani Türkmen 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli (M.) 

îçel 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
GL Refet Bele 
Sadettin Uraz 

Salâh Oimeoz (M.) 
izmir 

Beııal Anman (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Reşad Aiımaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Eteni izzet Benice 
Fuad Köprülü 
II üs re v Ki/d doğan 
Sera tellin Karacan 
Zihni Orhun 

Kasiiunojiu 
Hilmi Çoruk (M.) 
Rauf Orbay 

i\ ttıisi I" 

Sadettin Serim (M.) 
Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Şevket Ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Alcined iSoylolı 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytugan 
(M.) 
(Ragıb Akça (M.) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 
izzet Erdal 
Kâzım Okay (M.) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazini Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi Oy taç 
Emrulkıh Barkan 
Mihri IVkiaş 
Muttalib Öker (M.) 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Yaşar ()zey 

M araş 
Hasan Rcşid Tank ut 
Memed Erten (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Soy fi Düzdüren 
Halid Onaran 
irfan Ferid Al paya 
(I. A.) 

Muğla 
Cemal Karamıığhı 
Or. (İl. Izzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Hamdi Şarlan 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 
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î : 33 30 . İ . 1942 O : 2 
Sivas 

Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bevatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Ay tuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Hakkı Ungan (M.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Sami Erkınan 
Urfa 

Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Razi Soyer (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Münib Boya (M.) 
Yozgad 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 

»-©-<« 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun beşinci maddesine bir fıkra ilâvesine dair ka
nuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

Afyon Karalıiaar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
ilanıza Erkan 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ayrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Nafiz Aktın 

An\a a 
Arif Baytırı 
Ekrem Erg un 
Eşref Demire! 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 250 

Kabul edenler ' : 250 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 175 
Münhalier : 4 

[Kabul edenler] 
Aydın 

Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Süzen er 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şercmetli 

ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Bu fen 
Rahmi Selçuk 

Bilecik 
Dr. IMulılis Suner 
Kasım Gül ek 
Memdulı Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgen 
Emin Yerlikaya 

Lûrt'i Gören 
Burdur 

Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

B u rsa 
Atıf Ak«üç 
De. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
F;ı1in Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F . Gerçekçi* 
Nevzad Ayaş 
Refet Canı tez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nui'i Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Benizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. ilamdı Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
T ahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevuktekin 
Rüştü Bckit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fuad Balkan 
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Elâzığ 
Fethi Âltay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
izzet Arakan 
Osman Işm 

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

Giresun 
Ol. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kan su 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

ffakl'îri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdı Selçuk 

tcel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 

t : 33 30.1 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe övmen 
ibrahim Alâettin Gövsa 

İzmir 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman A.rıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tam aç 
Rıza Sal tuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Bürhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 

izzet Özkan 
Kocaeli 

Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konua 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 

. 1942 O : 2 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim A ta 1 ay 
Dr. Ah Süha Delİlbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Gl. Osrnan Koptagcl 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

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

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşcni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğhı 
Şemsa îşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. A. Öztekin Erdemgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
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Sami Erkman 
Urfa 

Refet Ülgen 
Şeref Uhığ 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 

Anka* a 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (M.) 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı A tay 
İsmet înönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Yahya Galib Kargı (M.) 
Antalya 

Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Deven d 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Memed Emir (M.) 
Muzaffer Akpıuar 
Yahya Sezai Uzay 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

t : 33 
Van 

İbrahim Arvas 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Salim Korkma/ 

30 .1.1942 C : 2 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkuri 

Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Çanakkale 

Atıf Kamçıl (M.) 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
tsmail Kemal Alpsar 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. 1. Tali öngören 
Veli Necdet Sünkıtay 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

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

Erzincan 
İskender Artun (M.) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Al tuğ. 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat Özdamar (M.) 

Yusuf Ziya özer 
Gazianteb 

Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 

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

İçel 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmet Hamdi Deniz
in en 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 

Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 

Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk (M.) , 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A S. Âkbaytugan 
(M.) 
11 agıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Okay (M.) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr. Hilmi Oy taç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
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Muttalip Öker (M.) 
Manisa 

Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Yaşar özey 

M araş 
Hasan Eeşid Tankut 
Memed Erten (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
61. Seyfi Düzgören 
Halit Onaran 
irfan Ferid Alpaya 
(t. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. 61. Izzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

I : 33 30.1 
Muş 

Hakkı Kılıçoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarean 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

•Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoglu 

. 1942 C : 2 
Hilmi Uran 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uy badın 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Ay tuna 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen (M.) 
Hasan Saka 
Mitat Ay dm 

Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
61. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurda
kul (M.) 
Razı Soyer (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununda değişiklik yapılması ve bazı daire bütçele
rine munzam tahsisat verilmesi hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun kabul edilmiştir ) 
Aza adedi : 429 

Reye iştirak edenler : 258 
Kabul edenler : 258 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 167 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Arif Baytm 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Osman Niyazi Burcu 

Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
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fimin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

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

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

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fuad Balkan 

î : 33 âÖ.İ 
Elâzığ 

Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
izzet Arukan 
Osman Işın 

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

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

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

. 194â Ö : â 
İstanbul 

Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Anî Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yuıms 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abictin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bay ar 
Nuri Tamaç, 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
ö n e r Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 

Kocaeli * 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ali Rıza Türe). 

Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
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Uize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekel ioğlu 

t : 33 30 .1 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdem gil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükıü Bleda 
Remzi Çiner 

Şemsettin Günaltay 

. 1942 0 : İ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğl u 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Sami Erkman 
ürfa 

Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkan t • 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
İbrahim E tem Bozkurl 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyonkarahisar 

Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (M.) 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı (M.) 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esad Sümer 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 

Memed Emir (M.) 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esen-
dal 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (M.) 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (I. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. I. Tali Öngören 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
iskender Artun (M.) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy demir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Istamat özdamar (M.) 
Yusuf Ziya özer 

Gaziühleb 
Memed Şahin 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 

Haıay 
Abdullah Mursaloğlu 
(M.) 

Abdülgani Türkmen 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uras 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Benal Anman (M.) 
Celâl Bayar 
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Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Bsad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şe raf ettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk (M.) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 

î : 33 30. i 
Ali Muzaffer Göker 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Okay (M.) 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sil ay 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erekmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr Hilmi Oy taç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Muttalib Öker (M.) 

Manisa 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşit Tankut 
Memed Erten (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
Halid Onaran 
İrfan Ferid Alpaya 
(î. A.) 

. 1942 C : â 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Or. Gl. İzzeddin Çalışlar 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya Merma-
ralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Bize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cav id 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegcııa 
Damar Arıkoğlu 

Şiir d 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirsenls 

Sivas 
Atıf Esenbel 

Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen (M.) 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mit-ıt fer.el 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(M.) 
Razi Soyer (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Veled îzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyucak 



İ : 33 30.1.1042 Ö : İ 
Çeltikçi Çiftlilinin satılmasına ve ilk satış bedellerinden kalan alacağın terkinine dair kanuna 

verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Borç Türker 
Hamza Erkan 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatıpoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin KuraJ 
Halid Bayrak 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 

Rifat &raz 
Antalya 

Numan Aksoy 
Türkân örs < 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 240 

Kabul edenler : 240 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 185 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
\ Bilecik 

Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 
Memduh Şevket Esendal 

1 Bingöl 
Feridun Fikri 
Neemeddin Sahir 

1 Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

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

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

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı \ 
Ziya, Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 1 
Fazıl Nazmi Rükün , 

Çoruh 
Ali Rıza E rem | 

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

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. Şükrü Emed 
GL Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün , 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îzzet Arukan 
Osman Işın 

[ Gazia>tieb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 

1 Dr. Abdurrahman Melek 
' Dr. Memed Ali Ağakay 

Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
GL İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Hasan Fehmi Ataç 
7usuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 

İsparta 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Ziya Karamursal 
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îzmir 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Kahraman Arıklı 
Ömer Kunta y 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşeıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
îzzet Özkan 

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

î : 33 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
îzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Şevki Ergun 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Reeeb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
M. Şevket özpazarbaşı 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kâzım Nami Duru 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

30 .1.1942 C : 2 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Naim Erem 

Ordu 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Bize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

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

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

SİV08 
A. Naci Demirağ 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 

Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz , 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Refet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

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

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 

[Beye iştirak etmeyenler] 
Amasya 

Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (M.) 

Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
fsmet inönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı (M.) Tayfur Sökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Nurullah Esat Sümer 
Rasih Kaplan 
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Aydın 
Agah Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğhı 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Gl. Kâzım özaip 
Hayrettin Karan 
Memed Emir (M.) 
Muzaffer Akpınar 

Bitlis 
Süreyya Örgeevren 
Tevfik Teme]li 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (M.) 
Hilmi Ergeneli 

Çankırı 
Avni Doğan (T. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 
M. Abdülhalik Renda 
(Reis) 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
İsmail Kemal Alpsar 

Denizli 
Dr. Haindi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 

Diyarbakır 
Gah id Çubukçu 
Dr. I. Tali öngören 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 

î : 33 30.1 
Fuad Ağrah (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
(M.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Aziz Sam ih tlter 
İskender Ar tun 
(M.) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy dem ir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
İstamat Özdamar (M.) 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Memed Şahin 

Giresun 
Dr. II. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

Hatay 
Abdullah Mursaloglu 
(M.) 
Abdülgani Türkınen 
Memed Tecirli (M.) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İspar,a 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 

İstanbul 
Abidin Daver 

Ahmed Haindi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 

Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 
Şükrü Âli ögel 

, 1942 C : 2 
İzmir 

Benal Anman (M.) 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu 
(V.) 

Kars 
Etem İzzet Benice 

Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk (M.) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Kemal ettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
(M.) 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Ok ay (M.) 
Mustafa Ulusan 
Namı Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V.) 
Mustafa Bacak 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Fektaş 
Muttalib Öker (M.) 

Manisa 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Refik ince 
Yas'ir özey 

M araş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Gl. Seyfi Düzgören 
irfan Ferit Alpaya (t. 
Â.) 
Halit Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Or. Gl. îzzeddin Çalışlaı 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhçoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abra vay a Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran (M.) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilem re 

Samsun 
Hüsnü Çakır ' 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yeğen a 
Damar Arıkoğlu 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
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Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim îneedayı 
Yusuf Kemal TengirşenK 

Sivas 
Atıf Bsenbel 
Gl. A. öztekin Erdemgil 
(M.) 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

İ : 33 30.1 
Tekirdağ 

Cemil Uybadm 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen (M.) 
Hasan Saka 
Sırrı Day (V.) 

1942 O : 2 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakulj 
(M.) 
Razi Soyer (M.) 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Münib Boya (M.) 
Yozgad 

Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hazim Atıf Kuyuca* 

»o« 





S. Sayısı: 73 
Alelumum seyyar küçük sıhhat memurlarına hayvan 

yem bedeli verilmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Bütçe ve Sıhhat ve içtimai muavenet 

encümenleri mazbataları (1/727) 

T. C. 
Başvekâlet 18 . XII . 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/5544 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Alelumum seyyar Küçük sıhhat memurlarına hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Sıhhat ve 
içtimaî muavenet vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 4 . XII . 1941 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 

Alelumum seyyar küçük sıhhat memurlarına Hayvan yem bedeli verilmesine dair kanun proje
sinin mucip sebepler lâyihası 

Maaşlı seyyar küçük sıhhat memurlarına ayda maktuan on lira hayvan yem bedeli verilmesi 
hakkında Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 1754 numaralı kanun hükümleri şimdiye kadar bu 
kabîl maaşlı küçük sıhhat memurları hakkında tatbik edilegelmekte ve sıtma, firen gi, trahom 
mücadele teşkilatındaki seyyar küçük sıhhat memurlarına da Divanı muhasebatın eylül 1020 -
ağustos 1930 raporları üzerine Yüksek Meclisçe müttehaz 590 numaralı kararın (4) ncü fıkrasına 
göre zaruri masraflarını karşılayacak şekilde ücret verilmekte idi. 

-Ahiren intişar eden ve Devlet memurlar aylıklarının tevhit ve teadülüne dair olan 3056 numa
ralı kanun ücretlileri de şümulü içine almış ve muvakkat ikinci madde ile de bunların intibaka 
tabi tutulması mecburiyetini koymuştur. 

Binaenaleyh yapılan intibak neticesinde bu kabîl memurların hemen heyeti umumiyesin'n üc
retleri tahsil ve hizmet müddetlerine göre mühim miktarda tenezzül etmiş bulunmakta ve esasen 
bu tarzı muamele ile bu memurlar ancak müktesep haklarım alabilmekte olup yoksa zaruri 
masraflarına mukabil ücretlerine herhangi bir zam yapılmasına meydan ve imkân mevcut görü'-
memekte ve bu hal karşısında bugün memurlarımızın aldıkları ücretlerden bir kısmını zaruri 
masraflarına tahsis etmeleri gibi gayri âdilâne bir netice husule gelmiş bulunmaktadır. 

Hattâ bu netice yüzünden iyi iş gören memurlar birer birer mücadele teşkilâtından ayrılmakta 
ve mücadele hidematı nisbeten zayıf ve kabiliyetsiz unsurlar elinde kalmaktadır. Bunlardan bir 
kısmı da masraf etmemek için yaya dolaşmağı tercih, ederek hüsnüniyetine ve iyi çalışma arzu
suna rağmen bizzarur vazifesini ihmal etmekte ve neticeten mücadele hizmetleri mutazarrır ol
maktadır. 

Bundan başka husule gelen fiat yüksekliğinden hayvan iaşe masrafları tezayüt etmiş olması 
dolayısile 106 adedi 20 lira, 665 adedi 15 ve 10 lira maaş almakta bulunan küçük maaşlı bu me
murlar son defa vekâletimizce memleketin muhtelif mmtakalarından toplanan malûmat netice
sine ait merbut cetvele göre maktuan almakta oldukları 10 lira hayvan yem bedelinin ademi kifa-
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yesine binaen asgarî 2 - 3, azamî 9 - 10 l^ra arasında yani vasatî olarak 5 - 6 liralık bir meblâğı 
efradı ailesinin iaşe masrafından keserek hayvanına tahsis etmekte hiç bir suretle hayvan yem 
bedeli almayıp vazifeleri icabı hayvan beslemeğe mecbur olan 630 adet ve yukarıda arzedilmis 
olan nisbet dairesinde ücret alan ücretli mücadele sıhhat memurları da 10 ilâ 20 liralık bir meblâğı 
fakir bütçelerinden keserek hayvan iaşe etmekte bulunmuşlardır. 

Binaenaleyh gerek bu neticeyi bertaraf eylemek gerek memleketin muhtelif mmtakalarında 
ifayı vazife eden bu memurlar arasındaki müsavatsızlığı ortadan kaldırmak ve gerekse kendile
rinden beklenilen devir işini lâyikiyle gördürebilmek üzere ücretlilere de yem bedeli verilmesini 
ve verilen bedelin mahallî rayice mümkün mertebe yakın olmasını ve eski kanunun tatbikatında 
tessadüf edilen bazı müşküllerin bertaraf edilmesini teminen bu lâyihanın hazırlanmasına lüzum 
ve zaruret görülmüştür, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 43 
Esas No. 1/727 

15 .1, 1942 

Yüksek Reisliğe 

Alelûmum seyyar küçük sıhhat memurlarına 
hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Sıhhat ve 
içtimai muavenet vekilliğince hazırlanan ve 
18.XII.1941 tarih ve 6/5544 sayılı Başvekâlet 
tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize tevdi buyurulmakla Sıhhat 
ve içtimai muavenet vekâleti müsteşarı hazır ol
duğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın tanzim edilmesine saik olan başlı
ca sebepler: 

1714 sayılı kanunun şümulü haricinde kalan 
ve sıtma, fireugi ve trahom mücadele teşkilât
larında ücretle çalışan seyyar küçük sıhhat me
murlarına da vazifelerini lâyikiyle ifa edebilme
leri için hayvan yem bedeli verilebil m esinden ; 

îçinde bulunduğumuz vaziyet dolayısiyle 
hayvan gıda maddeleri fiatlarında hâsıl olan 
yükselme bir hayvanın ayda on lira ile iaşesini 
gayri mümkün bir hale koyduğundan memleke
tin muhtelif mmtakal arında tahalüf eden fiatla-
ra göre verilmek üzere yem bedelinin ayda âza
mi 15 liraya çıkarılmasından; 

Ve nihayet seyyar küçük sıhhat memurlarına 
birer hayvan beslemek vecibesini tahmil eden 
hükmün açık ve katî bir şekilde ifade edilmesine 
lüzum görülmesinden ibaret olup bu sebepler 
encümenimizce de varit görülmüş ve bu kanu
nun tatbikinin 1941 malî senesi için istilzam et
tiği 19 000 liralık tahsisat farkının da aynı ve

kâlet bütçesinin diğer masraf' tertiplerinden 
yapılacak tasarruflarla karşılanacağı öğrenilmiş 
olmakla lâyiha encümenimizce aynen kabul edil
miştir. 

Havalesi veçhile Sıhhat ve içtimai muavenet 
encümenine tevdi buyuru İm ak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
t. Eker 
Kâtip 

istanbul 
F. öymen 

Bolu 
C. S. Siren 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

Elâzığ 
M. F. Altay 

îsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
Ŝ. Tlayri tlrgüblü 

Mardin 
R. Erten 

Samsun 
M. A li Yörüker 

Yozgad 
A, Sungu 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Afyon K. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Bursa 
Fazlı Güleç. 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Muş 
Â . Ataman 

Seyhan 
A?. Çam 

r 

M. M. 
Muğla 

/ / . Kitabet 

Antalya 
İV. E. Sümer 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
tstanbul 
S. Vraz 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Ordu 
H. Yalman 

Sivas 
Remzi Çiner 

Yozgad 
S. tçöz 

( S. Sayısı : 73 ) 
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Sıhhat ve İçtimai muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve 1. M. encümeni 

Esas No. 1/727 
Karar No. 6 

24 . I . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Alelûmum seyyar Küçük sıhhat memurlarına 
hayvan yem bedeli verilmesi hakkında Hükü
metçe tanzim edilip Meclise arzedilen kanun 
lâyihası Bütçe encümeninde müzakere edildik
ten sonra Yüksek Reislikçe encümenimize ha
vale Duyurulmakla Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâleti müsteşarı hazır bulunduğu halde okun
du ve tetkik edildi. 

Lâyihanın esbabı mucibesinde de işaret edil
diği üzere şimdiye kadar yem bedelinin ancak 
maaşlı Küçük sıhhat memurlarına verilmekte 
olup trahom* sıtma ve frengi mücadelelerin
de olduğu gibi ücretle çalışan Küçük sıhhat 
memurlarına verilmemesi sebebiyle hayvanları 
bulunmadığı için vazifelerinin güçlükle ve ih
tiyacı karşılayamayacak derecede yapabildikle
ri anlaşılmış olduğundan lâyiha umumiyet iti
bariyle kabule lâyik görülmüştür. 

Lâyihanın birinci maddesinin birinci fıkra
sı ile A ve B bentleri aynen kabul edilmiş ve 
O bendinde metnin tavzihi noktasından küçük 
bir tadil yapılmıştır. 

ikinci maddenin müzakeresinde hayvanı 
ölen sıhhat memurlarına verilmesi derpiş edilen 
avansın alelıtlak mesleke ilk intisap eden ma
aşlı veya ücretli seyyar Küçük sıhhat memur
larına teşmili ve verilecek 60 lira avansın mem
lekette bugünkü hayvan rayicine göre bir binek 
hayvanı tedarikine yetmiyeceği mülâhaza edi
lerek bunun hiç olmazsa 100 liraya kadar ib
lâğı encümenimizce teemmül edilmiş ve bunun 
üzerine encümene davet edilen Maliye vekâleti 
Bütçe ve malî kontrol umum müdürü huzuriyle 
keyfiyet yeniden müzakere olunmuştur. 

Yapılan müzakere neticesinde avansın Hü
kümetin lâyihasında olduğu gibi 60 lira olarak 
bırakılması, ancak leylî küçük sıhhat memur
ları mektebinden mezun olupta mecburi hizme
te tabi olanlara dahi vazifeye ilk tâyinlerinde 
bu avansın verilmesi muvafık görülmüştür. 
Maddenin son fıkrasında, ölen hayvanın ölü
münün veteriner raporiyle tesbitinin bir çok 
hallerde güçlükler meydana getireceği düşünü

lerek tevsikin veteriner raporu yerine resmî su
rette olması kâfi görülüp fıkra o suretle tadil 
ve kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde aynen kabul edildikten son
ra dördüncü madde müzakere edilerek münha
sıran metnin tavzihi noktasından küçük bir ta
dil yapılmış ve beşinci madde de müzakere ve 
aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı maddenin müzakeresi sırasında mak
bul bir mazeretle veyahut vali ve kaymakam ta
rafından meslekî başka bir işin ifasına memur 
edildiği surette memurun, yirmi gün veya hiç 
dolaşmaması halinde dahi, yem bedeli almağa 
istihkak kazanacağını tesbit eden ikinci fıkrası 
üzerinde durulmuş ve bu müddetin gayrimah-
dut surette uzatılmasının asli vazifeyi esaslı 
surette ihlâl edeceği düşüncesiyle bu müddetin 
Sıhhat ve içtimai muavenet vekâletinin müsaa
desi olmadıkça üç ayı geçememesi muvafık gö
rülerek madde o şekilde tadil ve kabul edilmiştir. 

7, 8 ve 9 ncu maddeler müzakere ve aynen 
kabul edildikten sonra lâyihanın heyeti umumi-
yesi de tadilleriyle birlikte kabul edilmiş oldu
ğundan işbu mazbatamız Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Sıhhat ve îç. Mu. En. Rs. M. M. 

Ağrı Kütahya 
Dr. II. Kural Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Kâtip 
• Edirne Aydın Bilecik 

Dr. F. Memik Dr. Ş. Şener M. Suner 
Burdur Bursa Denizli 

Dr. R. Yeşilyurt Dr. R. Güven Dr. H. Berkman 
Diyarbakır Kastamonu Kastamonu 
Dr. Ş. Emed R. Saltuğ T. Aslan 

Kırşehir Kocaeli 
Dr. İT. Ülkümen Dr. F. Sorağman 

Konya Maraş 
Aşağıdaki kaydin bir madde ola- Dr. K. Bayizit 

rak eklenmesi lâzımdır fikrindeyim. 
Dr. O. S. Uludağ 

Sahibinin sun'u taksiri olmaksı- • 
zın vazife uğrunda ölen hayvan
lar Hükümetçe tazmin olunur. 

( S. Sayısı : 73 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Alclûmum seyyar küçük Sıhhat memurlarına hay
van yem bedeli verilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Sıhhat ve İçtimai muavenet 
vekâletince istihdam edilen ve edilecek olan 
maaşlı veya ücretli alelûmıım seyyar küçük Sıh
hat memurlarından; 

A) Yeni tâyin edilecekler tâyinlerinden iti
baren iki ay zarfında; 

B) Halen müstahdem olanlar bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında; 

C) Hayvanı ölenler ve muhtelif sebeplerle 
hayvanlarını eîden çıkaranlar keza bir ay zar
fında; (Ölüm halinde mecburiyetin mebdei ölüm 
tarihi olduğu gibi elinden çıkarma halinde de 
hayvanın elden çıktığı tarihtir). 

Bineğe elverişli ve hastalıktan salim olduğu 
ve eşkâl ve evsafı veteriner veya ehlihibre ta

rafından verilen rapor veya şahadetnamelerle mu-
saddak birer zatî hayvan (At veya Katır) teda
rikine mecburdurlar. Zaruret halinde bu müd
detler Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekâletince 
temdit edilebilir. Hayvan tedariki mecburiye
tine riayet etmeyenler müstafi sayılırlar. 

MADDE 2. — Hayvanı ölüp te diğer birini 
tedarik etmek mecburiyetinde bulunan Sıhhat 
memurlarına bir sene zarfında maaşlarından mu-
kassatan kesilmek şartiyle 60 lira kadar avans 
verilebilir. Hayvanı ölenlerin, keyfiyeti vete
riner raporiyle tevsik etmeleri lâzımdır. 

MADDE 3. — Birinci madde mucibince hay
van tedarik edecek olan Sıhhat memurlarına 
ayda âzami 15 lirayı geçmemek üzere mahallî 
şartlara göre Sıhhat ve İçtimai muavenet vekâ
letince tesbit edilecek hayvan yem bedeli aylık
larına ilâveten verilir. Bu bedel borç için hac
zedilemez. 

MADDE 4. — Mezun bulunanlara mezuni
yetlerinin üç aydan ve hayvanı hasta olanlara 
(Hastalık tarihinden itibaren) bir aydan faz

lası için ve hayvanı ölenlerle elden çıkaranlara 
yenisini tedarik edinceye kadar hayvan yem be
deli verilmez. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTIRİŞİ 

Alelûmum seyyar Küçük sıhhat memurlarına 
hayvan yem bedeli verilmesine dair 

kanun lâyihaıs 

MADDE 1. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen. 
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SIHHAT VE JÇTlMAl MUAVENET I 

ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞl 

Alelûmum seyyar küçük sıhhat memurlarına . 
hayvan yem bedeli verilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Sıhhat ve içtimai muavenet 
vekâletince istihdam edilen ve edilecek olan ma
aşlı veya ücretli alelûmum seyyar küçük sıhhat 
memurlarından : 

A) Yeni tâyin edilecekler tâyinlerinden iti
baren iki ay zarfında; 

B) Hâlen müstahdem olanlar bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında; 

C) Hayvanı ölenler, öldüğü tarihten ve 
muhtelif sebeplerle hayvanlarını elden çıkaran
lar, elden çıkarıldığı tarihten itibaren bir ay 
zarfında bineğe elverişli ve hastalıktan salim 
olduğu ve eşkâl ve evsafı veteriner veya ehli
hibre tarafından verilen rapor veya şahadetna
melerle musaddak birer zatî hayvan (at veya ı 
katır) tedarikine mecburdurlar. Zaruret halin
de bu müddetler Sıhhat ve içtimai muavenet ve
kâletince temdit edilebilir. Hayvan tedariki 
mecburiyetine riayet etmeyenler müstafi sayı
lırlar. 

MADDE 2. — Hayvanı ölüp te diğer birini 1 
tedarik etmek mecburiyetinde bulunan sıh
hat memurları ile küçük sıhhat memurları mek
tebinden mezun olup mecburi hizmete tabi olan
lara ilk tâyinlerinde bir sene zarfında maaşla
rından mukassatan kesilmek şartiyle 60 liraya 
kadar avans verilebilir. Hayvanı ölenler keyfi
yeti resmî surette tevsik etmeğe mecburdur. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü madde
si aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Mezun bulunanlara mezuni
yetlerinin üç aydan ve hayvanı hasta olanlara, 
hastalığın başladığı tarihten itibaren bir aydan 
fazlası için ve hayvanı ölenlerle elden çıkaranla
ra yenisini tedarik edinceye kadar hayvan yem 
bedeli verilmez. | 
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MADDE 5. — Hayvan yem bedeli hayvanın 
tedarik edildiği tarihi takibeden ay başından 
itibaren verilir. 

Her ne suretle olursa olsun hayvanm elden 
çıkarılması veya ölmesi halinde de birinci fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

Üç aydan fazla mezuniyet veya hayvanın 
hastalığı sebebiyle dördüncü madde mucibince 
kesilen hayvan yem bedeli, mezuniyetin hita-
miyle vazifeye başlandığı veya hastalığın geç
tiği tarihi takibeden ay iptidasından itibaren 
ödenir. 

MADDE 6. — Hayvan yem bedeli alabilmek 
için Sıhhat memurlarının bir ay zarfında 20 gün 
köylerde vazife görmüş olmaları şarttır. 

Ancak gerek makbul mazeret halinde ve 
gerekse Hükümet tabibi veya Sıhhat müdürünün 
göstereceği lüzum üzerine vali ve kaymakam 
tarafından meslekî başka bir işin ifasına memur 
edildiği takdirde 20 günden noksan gezilmiş 
veya hiç gezilmemiş olsa dahi, hayvan yem be
deli verilir. 

MADDE 7. — Seyyar küçük Sıhhat memur
larına yem bedeli verilmesine dair 1754 numaralı 
kanun mülgadır. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 9. — Bu kanunun icrasına Sıhhat ve 
İçtimai muavenet ve Maliye vekilleri memurdur
lar. 

4 . XII . 1941 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

F. öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy S. Day 

S. î. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz M. Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. ökmen 

6 — 

B. E. 

MADDE 5. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 6 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 7. — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 8. — Bu kanun 1 mart 1942 tari
hinden itibaren meridir. 

MADDE 9. — Hükümetin teklifi aynen. 
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S. I. M. E. 

MADDE 5. — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Hayvan yem bedeli alabilmek 
için sıhhat memurlarının bir ay zarfmda yirmi 
gün köylerde vazife görmüş olmaları şarttır. 
Ancak gerek makbul mazeret halinde ve gerek
se Hükümet tabibi veya sıhhat müdürünün gös
tereceği lüzum üzerine vali ve kaymakam tara
fından meslekî başka bir işin if asma memur edil
dikleri takdirde yirmi günden noksan gezilmiş 
veya hiç gezilmemiş olsa dahi hayvan yem bede
li verilir. Şu kadar ki bu suretle istihdam Sıh
hat vekâletinin müsaadesi olmadıkça senede üç 
ayı geçemez. 

MADDE 7. — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Bütçe encümeninin sekizinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Hükümetin dokuzuncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 74 
Bolu mebusu Lûtfi Görenin Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı 
fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifiyle Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü 
maddesinin iki numaralı fıkrasının tefsirine dair tak

riri ve Maliye, Bütçe, Ziraat, Adliye ve İktisat 
encümenleri mazbataları (2/40, 4/38) 

Bolu mebusu Lûtfi Gören'in, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki 
numaralı fıkrasmm değiştirilmesi hakkında kanun teklifi ( 2/40 ) 

9. IV. .1941 
Yüksek Reisliğe 

1. VI. 1937 tarih ve 3202 sayılı Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinde bir fıkranın değiş
tirilmesi lüzumuna dair bağlı tezkerede yazılı mucip sebeplerle kanun teklifimin icabeden encümen
lere havale ve Umumî Heyette müzakeresine müsaadelerini derin saygılarımla arz ve teklif eylerim. 

Lûtfi Gören 

3202 sayılı Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinde bir fıkranın değiştirilmesi hakkında 
Mucip sebepler 

1683 saydı Tekaüt kanununun 68 nci maddesinde hususi ve mülhak bütçelerden maaş alan me
murlar için ayrıca bir Tekaüt kanunu yapılıncaya kadar haklarında eski hükümlerin tatbik edile
ceği ve yeniden tahsis olunacak tekaüt ve yetim aylıklarının kendi bütçelerinden verileceği ahkâmı 
mevcut bulunduğundan diğer daireler gibi Ziraat bankası da 1 . V I . 1930 tarihinden sonraki te
kaüt muamelelerini eski hükümlere göre maaş ve tahsisatı fevkalâdeleri ve yüzde 10 zamları veril
mekte iken 1. VI. 1937 tarih ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu mer'iyete 
girmiş ve bn kanunun 64 ncü maddesinde 1 . VI. 1930 tarihinden evvel bankadan ayrılanlar hakkında 
1325 tarihli Tekaüt kanunu ve zeyilleri hükümlerine göre muamele yapılacağı hakkındaki sarih ah
kâma ve tahsisatı fevkalâdenin bir kararname olduğundan tahsisatı fevkalâdenin ve 1683 sayılı kanun
da eski Tekaüt kanununun zeyli olmadığından Banka kanununun neşrinden sonra bu gibilere tahsis o-
lunan tekaüt ve yetim aylıklarına bütün eski tekaütlere verilmekte olan tahsisatı fevkalâde ile yüzde 
10 zamların verilmesine kanuni imkân bulunamadığı anlaşılmıştır. 

Maruz sebepten dolayı 3202 sayılı kanunun 64 ncü maddesinin buna dair olan fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif eylerim, 

Bolu mebusu 
Lûtfi Gören 
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1. VI. 1937 tarih ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesi

nin iki numaralı fıkrasının değiştirilmesi hakkında kanun teklifi 

BÎRlNCt MADDE. —• 3202 sayılı Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı fık
rası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Ziraat bankasından 1 . VI. 1930 tarihinden evvel ayrılmış olan memurların tekaüt ve yetim aylık
ları o tarihte mevcut ahkâma göre muamele görür ve bu gibilere tahsis edilmiş ve edilecek maaşların 
bankaca verilmesine devam olunur. 

Ancak tekaüt haklarını kanuni hükümler dairesinde tasfiye etmeden tekrar Devlet veya banka 
hizmetine geçmiş olanların tekaütlük hakları mahfuzdur. 

ÎKÎNCÎ MADDE. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
ÜÇÜNCÜ MADDE. — Bu kanun hükümlerinin icrasına icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bolu mebusu Lûtfi Gören'in Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesi
nin iki numaralı fıkrasının tefsirine dair takriri (4/38) 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 

3202 sayılı Banka kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı fıkrasında yazılı (Zeyilleri) ke
limesinin tatbikatta emsaline verilen haklardan bir kısm banka memurlarının veya yetimleri
nin mahrum edildiği görülerek maruz fıkranın değiştirilmesi hakkında takdim ettiğim kanun 
teklifim 14. . IV . 1941 günü kabul buyurularak Maliye encümenine tevdi buyurulmuştu. Bu mev
zu üzerinde yenilen yaptığım tetkikatta teklif ettiğim kanun aynen kabul edilmiş olsa dahi neşri 
tarihinden evveline şamil olamayacağından üç senedenberi bu yoldaki tatbikattan bir çok vatan
daşlar seyyani muameleden mahrum edilmiş vaziyetlerinin tashihi kabil olamayacağından buna 
saik olan fıkrada yazılı zeyilleri kelimesinin şümul derecesnin tâyin ve tefsiri maksada daha uy
gun görülmekle aşağıda yazılı tefsir teklifimi takdim ediyorum. Evvelki kanun teklif imdeki mucip 
sebeplerle birleştirilip karara bağlanmak üzere Maliye encümenine havale buyurulmasım arz ve tek

lif ederim. 
2 . V . 1941 

Bolu mebusu 
Lûtfi Gören 

1 . VI . 1937 tarih ve 3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanununun 64 ncü madde
sinin iki numaralı fıkrasının tefsiri hakkında 

3202 sayılı Ziraat bankası kanununun 64 ncü maddesinin iki numaralı fıkrasındaki (Zeyille
ri) tabiri emsaline hak veren diğer kanun ve kararlara şamildir. 

( S. Sayısı : 74 ) 
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Maliye enrümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 9 . VI . 1941 

Esas No. 2/40, 4/58 
Karar Ni. 52 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasmm te
sisine dair olan 3202 numaralı kanunun 64 ncü 
maddesinin 2 nci fkrasmda «Türkiye Ziraat 
bankasından» 1. VI. 1930 tarihinden evvel ay
rılanlar hakkında 1325 tarihli Tekaüt kanunu 
ve zeyilleri hükümlerine göre muamele yapılır» 
denilmiş olmasından dolayı bankanm bazı mü
tekait memurlarının veya bunların yetimlerinin 
emsallerine nazaran mağdur olduklarndan bah-
sile 9 . IV . 1941 tarihli takririnde yukarıda 
zikrolunan fıkranın değiştirilmesini ve 2 . V . 
1941 tarihli takririnde de teklif ettiği kanun ay
nen kabul edilmiş olsa dahi neşri tarihinden 
evvele şaml olamıyacağı ve bu suretle de seyyan 
muameleden mahrum kalmış olduklarını beyan 
ettiği memurlar arasında ayrıca bir muamele 
ikiliği meydana gelmiş bulunacağı cihetle adı 
geçen ikinci fıkranın değiştirilmesini ve mez
kûr fıkradaki «zeyilleri» tabirinin tefsir edil
mesini isteyen Bolu mebusu Lûtfi Gören'in tek
lif ve takriri encümenimize de havale edilmiş 
olmakla birleştirilerek müzakere olundu. 

Bu hususta icra kılman tetkikat neticesinde: 
1. 1683 numaralı Tekaüt kanununun mer'-

iyete konulmasından evvel Ziraat bankası me
murları tekaütlük bakımından Devlet memur
larının haklarını haiz bulunmaktan dolayı te
kaüt maaşları, Devlet memurlarının tekaüt ma
aşı nisbetlerinde ve fakat banka bütçesinden te
diye edilmiş ve şu hale göre de 1683 numaralı 
kanunun neşrinden yani 1930 tarihinden evvel 
cari bulunan ve bu kanunun 72 nci maddesinde 
birer birer sayılan kanunlar hükümleri Devlet 
memurları gibi banka memurları hakkında da 
tatbik olunmuştur. 

2. 1683 numaralı kanunun tedvin olun
duğu tarihte bir anonim şirket vaziyetine gel
miş bulunan bankanm memurlarını bu kanu
nun şümulü dahilinde bırakmağa imkân görüle
memiş ise de kanun müktesep hakları mahfuz 
tutmuş olduğundan banka tekaütlük hakkını 

haiz memurları hakkında eskisi gibi muamele
ye devam etmiştir. 

3. 12 haziran 1937 tarihinde intişar eden 
3202 numaralı kanun Ziraat bankasını muhtar 
bir Devlet müessesesi haline ifrağ ederken me
murlarının tekaütlüğünü de nazara alarak o 
tarihte kadrosuna dahil memurlarma mahsus 
bir Tekaüt sandığı kurmakla beraber 1930 se
nesinden evvel bankadan ayrılan memurlariyle 
bunlarm yetimlerinin haklarmı da 64 ncü mad
denin ikinci fıkrasiyle teyit etmiştir. 

îşte bu ikinci fıkranın yazılışındaki mutlak 
ifadedir ki 1325 tarihli kanun ile buna müte-
ferri olarak tekaütlük rejiminde muhtelif ta
diller icra eden diğer kanunlar hükümlerine 
göre tekaüt ve yetim maaşı alanlarla mezkûr 
ikinci fıkra hükmüne göre tekaüt ve yetim ma
aşı alanlar arasında ehemmiyetli bir fark ta-
haddüsüne sebep olmuştur. 

Filhakika, 1325 tarihli kanunun (zeyil) ke
limesiyle ifade olunan ilâve veya tadilleri şun
lardan ibarettir: 

1. 11 ağustos 1325 tarihli, Memurini mül
kiye tekaüt kanunu; 

2. 22 mart 1330 tarihli, 65 yaşmı dolduran
lar hakkında yapılacak muameleyi gösterir ze
yil kanun; 

3. 13 kânunuevvel 1335 tarihli, Mebuslar 
hakkında yapılacak muameleye dair zeyil ka
nun; 

4. 20 kânunuevvel 1339 tarihli, Mülkiye te
kaüt kanunun 23 ncü maddesine zeyil kanun. 

«Zeyil» veya «ek» kelimeleri kullanılmaksı
zın tedvin olunan ve 1325 tarihli kanunun bazı 
hükümlerini tadil eyleyen diğer mevzuata ge
lince; bunlar da: 

1. 1334 tarihli, Tahsisatı fevkalâde karar
namesi ; 

2. 1341 tarihli Muvazenei umumiye kanu
nunun 41 nci maddesi, 100 kuruşa kadar maaşı 
olanların alâkalarının kesilmesi hakkmda; 

3. 1683 numaralı kanunun 50 nci maddesi, 
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100 kuruşa kadar maaşı olanların alâkalarının 
kesilmesi hakkında; 

4. 1342 numaralı kanun ve 1683 numaralı 
kanunun 49 ncu maddesi, Üç aylık maaşlarının 
peşin verilmesi; 

5. 1683 numaralı kanunun 57 nci maddesi, 
Eski kanunla tekaüt edilenlere % 10 zam; 

6. 778 numaralı Memurin kanununun 72 
nci maddesi. 

1325 tarihli Tekaüt kanununun mutlak ifa
de ile (zeyilleri) ni teşkil eden kanunlar arasın
da Ziraat bankası memurlarını alâkalandıran 
hiç bir kanun mevcut olmadığı için 3202 nu
maralı kanunun 64 ncü maddesinin ikinci fık
rası hükmüne tevfikan tekaüt edilen banka me
murlarına tekaüt maaşlarmm tutarı ne ise yal
nız o bağlanmış ve bu gibi mütekait ve yetim
lere maaş tahsisinde tatbik olunan diğer ka
rarname ve kanunlar hükümleri dikkate alı
namamıştır. 

Nitekim, bahse mevzu ikinci fıkraya göre 
tekaüde sevkedilen bir Ziraat bankası memuru, 
faraza, 120 kuruş maaş alırken 1325 tarihli ka
nuna müteferri mevzuata göre maaş alan bir 
memurun eline: 

Asli maaş 120 
Tahsisatı fevkalâde 180 
% 10 zam 30 

olarak ceman 330 kuruş geçmiş ve alelûmum 
eski kanunla tekaüt edilenlerin maaşlarına 
% 25 zam icrasını âmir olan 22.V.1940 tarihli 
ve 3835 numaralı kanunun neşrinden sonra 
birinciye 30 ve ikinciye 84 kuruş zammedildi-
ğinden 120 kuruş 150 kuruşa ve 330 kuruş da 
414 kuruşa yükselmiştir. 

Aynı ana kanuna tebaan tekaüde sevkedilen-
lerle bunların yetimlerine verilen maaşların tu
tarı arasındaki bu tefavüt, vazıhan görüldüğü 
üzere, zikredilen ikinci fıkradaki « zeyilleri » 
tabirinin ıtlakı üzere mütalâaya alınmasından 
ileri gelmiştir. 

Tetkiklerinde bu neticeye varan encümeni
miz, kanun vazıının; 

A) 1325 tarihli Tekaüt kanununun 23 ncü 
maddesine zeyil olarak neşredilen 20 kânunu
evvel 1334 tarihli kanunda « Eytam ve eramile 
velilerinin maaş ve tahsisatının sülüsü verilece
ği » nin tasrih edilmiş bulunmasına göre tahsi
satı fevkalâde kararnamesi hükümlerini; 

B) 1683 numaralı Askerî ve mülkî tekaüt 
kanununun 68 nci maddesinde « Hususi ve mül
hak bütçeli idareler için ayrıca bir tekaüt ka
nunu yapılıncaya kadar bu idareler memurları 
hakkında eski tekaüt kanunu hükümleri tatbik 
olunur » denilmekte bulunmsma göre 1683 nu
maralı kanunun şümulüne dahil olmıyanlar için 
1325 tarihli Tekaüt kanunu ile bu kanuna mü
teferri olarak muahhar kanunlarla bahşolunan 
bütün hakları kasdetmiş; 

C) 22 . V . 1940 tarihli ve 3835 numaralı 
kanunla da eski kanunla tekaüt edilenlerin ma
aşlarına % 25 nisbetinde zam icrasiyle de mez
kûr kanun hükümlerinden istifade edenler ara
sında herhangi bir fark gözetmemiş olduğunu 
vuzuhla ifade eylemiş; 

D) Ve gerek 1334 tarihli Tahsisatı fevkalâ
de kararnamesi; gerek eski kanunla tekaüt edi
lenlerin maaşlarına % 25 zam icrasını natık ka
nun maddesi iktisadi vaziyetin tazyiki altında 
çaresiz kalan mütekaitlerle bunların yetimlerini 
terfih maksadiyle tanzim edilmiş olduğuna na
zaran 1325 tarihli kanundan müstefit olanlar
dan bir kısmını - 3835 numaralı kanunla da te
yit etmiş bulunduğu veçhile - bu zamlardan is
tisna etmeyi düşünmemiş olduğunu mütalâa ve 
buna göre ilişik tefsir fıkrasını tertip etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
ricasiyle Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 
İstanbul 

A. Bayındır 
izmir 

K. Dursun 
Kırşehir 
1. Özkan 

Malatya Kastamonu 
Nasuhi Baydar H. Dicle 
Kayseri Kırklareli 

Ömer Taşçıoğlu Hamdi Kuleli 

TEFSİR FIKRASI 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının tesisine dair olan 1 .VI. 1937 tarihli ve 3202 numaralı 

kanunun 64 ncü maddesinin 2 nci fıkrasının tefsiri 
3202 numaralı Ziraat bankası kanununun 64 

ncü maddesinin 2 nci fıkrasındaki (zeyilleri) ta
biri 1325 tarihli Tekaüt kanunu hükümlerine gö

re tekaüt edilenler hakkında tatbik olunan bilû
mum kanun ve kararları ifade eder. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 145 
Esas No. 2/40, 4/38 

2. VII. 1941 

Yüksek Reisliğe 

Bolu mebusu Lûtfi Gören tarafından verilip 
3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
kanununun 64 ncü maddesinin 2 numaralı ben
dindeki (1325 tarihli Tekaüt kanunu ve zeyille
ri) ibaresindeki (zeyilleri) kelimesinin tefsirine 
müteallik takriri Maliye encümeni mazbatasiyle 
birlikte encümenimize tevdi buyurulmakla tak
rir sahibi ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve 
malî kontrol umum müdürü hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu: 

1325 tarihli Tekaüt kanununun mer'i bulun
duğu zamanlarda Ziraat bankası memurları 
Devlet memurları gibi bu kanun ile bunu itmam 
ve tadil eder mahiyette vaz ve neşredilmiş olan 
bütün ahkâmı kanuniyeden tamamiyle müstefit 
olmakta idi. 1683 numaralı Askerî ve Mülki te
kaüt kanunu Ziraat bankasmm o günkü vaziye
tine göre bu memurları dairei şümulü içine alma
mış ise de bunlarm müktesep haklarına dokunma
dığı için 3202 sayılı Ziraat bankası kanununun 
neşri tarihine kadar evvelce tekaütlük hakkmı 
ihraz etmiş banka memurları hakkında ayni hü
kümlerin tatbikma devam edilmiş idi. 3202 nu
maralı kanunun mer'iyet mevkiine girmesi üze
rine bu kanunun 64 ncü maddesinin ikinci fık
rasında (Türkiye Ziraat bankasından 1.VI.1930 
tarihinden evvel ayrılanlar hakkmda 1325 tarih
li Tekaüt kanunu ve zeyilleri hükümlerine göre 
muamele yapılır) denilmiş olmasından dolayı bu 
memurların adı geçen kanun ile yalnız zeyille
rinden istifade edebilecekleri, yoksa yine bu ka
nuna müteferri olarak çıkmış ve o ana değin bu 
memurlar için de mabihüttatbik olan diğer hü
kümlerden müstefit olamıyacakları zehabı hâsıl 
olmuş ve bu suretle ayni vaziyette bulunan me
murlardan bir kısmmm bu haklardan mahrum 
olmaları gibi adaletle kabili tevfik olmıyacak ne
ticeler doğduğu anlaşılmıştır. 

Encümenimiz yaptığı müzakere neticesinde 
mezkur fıkradaki (Zeyilleri) tabiri ile vazıı 
kanunun yalnız ek ve zeyil unvanını taşıyan ka
nun hükümlerini kasdetmediği hususunda Ma
liye encümeninin noktai nazarına iştirak etmek

le beraber bu fıkranın, bir tefsir ibaresiyle 
tavzihe ihtiyaç messettirmiyecek derecede vazih 
bulunduğu kanaatine varmıştır. 

Filhakika iktisap edilmiş böyle bir hakkı 
vazıı kanunun nezetmssi varit olmadığı gibi 
bunun kabulü takdirinde tedvin usulü bakı
mından, ancak sarih bir ibareyle ifade edil
mesi icabedeceğine ve (Zeyilleri) tâbiri ile şim
di tatbikatta olduğu gibi tahdidi mâna kabul 
edilecek olursa bu unvan ile vazedilmiş olan 
hükümlerin Ziraat bankası memurlarına ademi 
taallûku dolayısiyle bu kelimenin haşvolarak 
kanuna geçmiş olması lâzım geleceğine ve hal
buki kanun vazımın 1325 tarihli kanuna mü
teferri bütün hükümleri kasdettiğini kabul et
mekle hem ibarenin imâli ve hem de müktesep 
hakların ıhkakı temin edilmiş olacağına mebni 
encümenimiz mezkûr 64 ncü maddenin ikinci 
fıkrasının mahalli tefsir olmayacağı bir vuzuh 
ile eski tekaüt hükümlerine göre hak kazanmış 
olan Ziraat bankası memurlarının 1325 tarihli 
kanun ile teferruatı kanunların hükümlerinden 
kemakân müstefit olacaklarına karar vermiş
tir. 

Havalesi veçhile Ziraat encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 

Mezun 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
Fazlı Güleç 

İsparta 
Kemâl Turan 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Trabzon 
Sırrı Bay 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Bolu 
C. Sait Siren 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İsparta 
R. Ünlü 
Malatya 

M. öker 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 

A. Sungur 

M. M. 
Muğla 

II. Kitabcı 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 

Kayseri 
S' H. Ürgilblü 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

( S. Sayısı : 74 ) 



Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 

Esas No. 2/40, 4/38 
Karar No. 8 

9.VIII.1941 

Yüksek Reisliğe 

Bolu mebusu Lûtfi Gören'in 3202 sayılı 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası kanunu
nun 64 ncü maddesinin 2 numaralı bendindeki 
(1325 tarihli Tekaüt kanunu ve zeyilleri) iba-
resindeki (zeyilleri) kelimesinin tefsiri hakkın
daki takriri ile Maliye ve Bütçe, encümenleri 
mazbataları encümenimize tevdi buyurulmakla 
takrir sahibi ve Maliye vekâleti Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürü ve Ziraat bankası Te
kaüt sandığı müdürü hazır bulundukları halde 
okunup görüşüldü. 

Ziraat bankası memurlarının aşikâr olan 
müktesep haklarının temini noktasından Mali
ye encümeninin bu hususta serdettiği mütalâa 
ve tesbit ettiği tefsir fıkrası encümenimizce de 

aynen kabul edilmiştir. 
Havalelerine göre Adliye encümenine gönde

rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ziraat En. Rs. 
İzmir 

R. Köken 
Balıkesir 
R. Selçuk 

Kırklareli 
Z. Akın 
Manisa 

Hüsnü Yaman 
Siird 

A. Esen 

M. M. 
Manisa 

Yaşar Özey 
Edirne 

F. Kaltakktran 
Kocaeli 
/. Dıblan 

Siird 
S. Özdemir 

Kâtip 
Seyhan 

Tevfik T arman 
Giresun 
F. Atlı 
Manisa 

K. Karaosman 
Siird 

N. Bekmen 
Trabzon 

Ş. Bilgen 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 2/40, 4/38 
Karar No. 8 

Yüksek Reisliğe 

16. XII. 1941 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası kanununun 64 ncü maddesinin 2 numa
ralı bendinin tefsirine dair Bolu mebusu Lûtfi 
Gören tarafından verilen takririn Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbatalariyle birlikte en
cümenimize de havale ve tevdi buyurulması 
üzerine tefsir mevzuunu teşkil eden madde hü
kümleri takrir sahibi ve Maliye vekâleti Bütçe 
ve malî kontrol umum müdürü hazır oldukları 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Türkiye Ziraat bankasından 1. VI. 1930 ta
rihinden önce ayrılanlar hakkında 1325 tarihli 
Tekaüt kanunu ile zeyillerine göre muamele ya
pılacağı 3202 sayılı kanunun 64 ncü maddesi
nin 2 sayılı bendinde yazılı bulunmaktadır. Bu 
hükmün tatbikında tereddüdü mucip olan cihet 

| madde metninde 1325 tarihli Tekaüt kanunu 
| ile zeyilleri zikredilmiş olmasından dolayı 
1 bu kanuna zeyil veya ek mahiyetinde olmamak

la beraber onu tadil eden muahhar kanunların 
da nazara alınıp alınmaması hakkındaki görüş 
farklarıdır. 1683 tarihli Askerî ve mülki Teka
üt kanununun mer'iyet mevkiine girmesinden 
önce Ziraat bankası memurları hakkında 1325 
tarihli Tekaüt kanunu ile onu itmam veya tadil 
eden ahkâmı kanuniyenin kâffesi tatbik edile-
gelmekte olmasına ve tefsiri talep olunan fıkra
nın vaz ve tedvininden maksat 1683 sayılı ka
nundan önce iktisap edilmiş olan hakların o za
man mer'i hükümler dairesinde muhafazası bu
lunduğuna göre 1930 senesinden Önce ayrılan 
memurlar hakkında bu yolda muamele icrası 
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kanun vazunm maksadına uygun düşer. Esasen 
kanun metni de bu maksadı vazıhan ifade eder 
mahiyettedir. Filvaki 1325 tarihli kanun tat
bik edilir denilmekle atıf yapılan kanunun neşri 
tarihindeki şekli değil de tefsiri istenilen ka
nunun mer'yeti zamanındaki şekli yani muahhar 
kanunların yaptığı değişikliklerin de nazara 
alınmak suretiyle tatbiki zaruridir. 

Çünkü esas kanunun meriyetten kalkmış olan 
hükümleri yerine artık tadil edilmiş hükümler 
kaim olmuştur. 

Bu sebeplere binaen encümenimiz 3202 sayı
lı kanunun 64 ncü maddesinin ikinci bendinin 
mahalli tefsir olamıyacak bir vuzuh ile maksa
dı ifade etmekte olduğu hakkındaki Bütçe en
cümeni noktai nazarına iştirak eder. 

Tetkik mevzuu olan dosya ile birleştirilmiş 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası kanununun 64 ncü maddesinin 2 numa
ralı bendinin değiştirilmesine dair Bolu meb
usu Lûtfi Gören tarafından verilen 9 . IV . 1941 
tarihli kanun teklifiyle yine mumaileyh tara
fından daha sonra 2 . V . 1941 tarihinde veri
len ve yukarıda yazılı bendin tefsiri hak
kındaki takriri Maliye, Ziraat, Bütçe ve Ad
liye encümenleri mazbatalariyle birlikte encü
menimize havale buyurulmuş olmakla takrir sa
hibi ve Maliye ve Ticaret vekâletleri mümessil
leri hazır bulunduklan halde tetkik ve mütalâa 
olundu. 

3202 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası kanununun 64 ncü maddesinin ikinci ben
dinde (Türkiye Ziraat bankasından 1 . V I . 1930 
tarihinden evvel ayrılanlar hakkında 1325 tarihli 
Tekaüt kanunu ve zeyilleri hükümlerine göre 
muamele yapılır.) denilmektedir. Bu hükmün 
tatbikında tereddüdü mucip olan cihet; madde 
metninde 1325 tarihli Tekaüt kanunu ile ze-

olan 2/40 sayılı dosya havalesi veçhile İktisat 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Re
isliğe sunulur. 

Adliye En. Eeisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin 
Antalya Balıkesir Bingöl 

N. Aksoy O. Niyazi Burcu Feridun Fikri 
Erzincan Gazianteb Kastamonu 
A. Fırat Ö. A. Aksoy Abidin Binkaya 

Kayseri Manisa Manisa 
E. Özsoy A. Tümer K. Örer 

Rize Sinob Tokad 
Saim Ali Dilemre C. Atay S. Atanç 

Trabzon 
F. A. Barutçu 

.yilleri denilmiş olmasından dolayı bu kanuna 
zeyil veya ek unvanını taşımamakla beraher onu 
tadil eden muahhar kanunların da nazara alı
nıp almmıyacağı hususudur. 

1683 sayılı ve 8 . V I . 1930 tarihli Askerî ve 
Mülki tekaüt kanununun mer'iyet mevkiine gir
mesinden önce Ziraat bankası memurları hak
kında 1325 tarihli Tekaüt kanunu ile onu takib-
eden ahkâmı kanuniyenin kâffesi tatbik edile-
gelmekte olmasına ve tefsiri talep olunan fıkra
nın vaz ve tedvininden maksat da 1683 sayılı 
kanundan evvel iktisap edilmiş olan hakların 
muhafazası bulunduğuna göre encümenimizce 
1 . V I . 1930 tarihinden önce bankadan ayrılmış 
olan memurlar hakkında unvanında ek veya 
zeyil tabiri bulunsun bulunmasın 1325 tarihli 
Tekaüt kanununa müteallik bilûmum kanun hü
kümlerinin tatbiki icabedeceği neticesine varıl
mış ve 3202 sayılı kanunun 64 ncü maddesinin 
ikinci bendinin bu maksadı mahalli tefsir olmı-
yacak bir vuzuh ile ifade etmekte olduğu hak-

Iktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 26 .1.1942 
Esas No. 2/40, 4/38 
Karar No. 17 

Yüksek Reisliğe 
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kındaki Bütçe ve Adliye encümenlerinin noktai 
nazarma iştirak edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedılmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ik. En. Rs. N. Bu M. M. Kâtip 

Rize Bilecik Bilecik 
F. Sirmen K. Gülek K .Gülek 

Afyon K. Denizli Diyarbakır 
Berç Türker T. Berkay V .N. Sünkitay 

Edirne îçel Kastamonu 
T. Göksel Dr. M. Beriker M. C. Bayar 

Niğde Zonguldak Zonguldak 
Dr. R. F. Talay II. Karabacak M. Bozma 

( S. Sayısı : 74 ) 



S. Sayısı: 75 
Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak göçmen
lerden aranılan paranın kaydının terkiniyle birinci tak
sit bedelinin sureti mahsubu ve çiftliğin tekrar köylü
lere satılması hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/609) 

T.C. 
Başvekâlet 14. IV. 1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/1503 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak göçmenlerden aranılan paranın kaydının terki
niyle birinci taksit bedelinin sureti mahsubu ve çiftliğin tekrar köylülere satılması hakkında Vakıf
lar umum müdürlüğünce hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince .9 . IV . 1941 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler lâyihası 

1. Silivri'de Hatice Ruhşah vakfına ait Çeltikçi çiftliğinin, göçmenlere temlikine mütedair Yük
sek Vekiller Heyetinin 4 . X I . 1935 tarih ve 3638 sayılı kararına tevfikan 50 bin lira mukabilinde 
bu çiftlik Romanya'dan gelen Türklere temlik edilmiş ise de; peşin tediye edilen 10 bin liradan maada 
mütebaki t ıksit matlubunun müşteriler tarafından ödenmemesi sebebiyle haklarında icra takibatına 
geçilmiş ve neticede de çiftlik yine vakfına izafetle Vakıflar umum müdürlüğü uhdesine ihale olun
muştur. *—•>-—_^_^^ 

Müşterilerden çiftlikte yerleşmiş olan \84 aile reisijbu defa Vakıflar umum müdürlüğüne müra
caatla, 5 bin lira peşin ve mütebakisi de on taksitte tediye edilmek ve çiftliğin inbat kabiliyeti esas 
tutularak yapılacak tefrik ve tevzi ve tescil masrafları kendilerine raci olmak kaydiyle bu çiftli
ğin 50 bin lira mukabilinde 84 aile reisi namlarına ifrazen temlikini talep etmiş ve bu talep hem 
köylü ve hem de vakıf için uygun görülerek müşteriler zimmetindeki ferağ bedelinden mütebaki 
alacak ile faiz ve icra takip masraflarına müteallik matlubun terkini keyfiyeti, lâyihanın birinci mad-
desyile tesbit olunmuştur. 

2. Vekiller Heyeti kararına istinaden yapılan ferağ üzerine çiftlikte yerleşmiş olan köylülerin 
araziden mahrum kalmaları ve dağılmaları da doğru olamıyacağmdan hem bu ciheti ve hem de bun
ların ayrı ayrı borçlandırılmalarını ve her birinin, kendi borçları ile mükellef tutulmalarını temin 
ve ferağ taksitlerinin tahsilini de teshil etmesiyle çiftliğin, inbat kabiliyeti esas tutularak yapılacak 
tefrik ve tevzi ve tescil masrafları müşterilere ait olmak üzere bu yerlerde maddi alâka ve münase
bet tesis etmiş olanl84 aile reisinejciftligm muhammen bedel ve muayyen taksitler mukabilinde if
razen temliki daha muvafık görülmüş ve lâyihanın ikinci maddesi de bu esaslar dahilinde tesvit edil
miştir. 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/609 

Karar No. 3 

l.XII. 1941 

Yüksek Reisi i ğe-

Silivride Hatice Ruhsalı vakfına ait Çeltik
çi çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak göçmen
lerden aranılan paranın kaydı terkin edilerek 
birinci taksit bedeli olup evvelce Vakıflar umum 
müdürlüğü tarafından tahsil edilmiş bulunan 
10 000 liranm bugüne kadar olan ecri misline 
karşı tutulması ve çiftliğin arttırmaya konulmak-
sızın tekrar içindekilere satılması hakkında Va
kıflar umum müdürlüğünce hazırlanıp İcra Ve-
küeri Heyetince 9.TV.1941 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan kanun lâyhasr esbabı 
mucibesiyle birlikte havale edilmiş okluğu en
cümenimizde, Vakıflar umum müdür muavini 
huzuriyle, tetkik ve müzakere olundu: 

Romanya'dan gelen göçmenlere1 50 000 lira 
mukabilinde temlik edilmiş olan bu çiftlik tak
sitlerinden yalnız birincisinin ödenerek geri ka
lan dört taksitin verilememesi üzerine icra taki
batı neticesinde yine vakfına izafetle Vakıflar 
umum müdürlüğüne ihale olunmuşken müşteri
lerden çiftlik arazisine yerleşmiş 84 aile reisi 
müracaatla çiftliğin 5 000 lirası peşin ve müte
bakisi on taksitte ödenmek suretiyle 50 000 lira
ya yine kendilerine temlikini teklif etmiş ve bu 
teklif iki taraf için faydalı görülerek müşteri
ler zimmetindeki ferağ bedelinden mütebaki ala
cak ile faiz ve icra takip masraflarına müteal
lik matlubun terkini, Vakıflar umum müdürlü
ğünce evvelce tahsil edilmiş olan 10 000 liranın 
bugüne kadar olan eerimisline mahsubundan son

ra 5 000 lirası peşinen alınmak suretiyle tekar-
rür edecek şartlar dahilinde çiftliğe yerleşmiş 
olanlara 50 000 liraya, 10 taksitle ifrazen tem
liki muvafık telâkki edilmiş olduğu anlaşılmıştır. 

Kanun layihasını esas itibariyle muvafık gö
ren encümenimiz 1, 2, 4 ve 5 nci maddeleri ay
nen kabul etmiş, yalnız üçüncü maddeyi «için
deki köylülere» tabiri yerine «balen zilyed olan 
aile reislerine veya zilyed olmayrpta çiftlik da
hiline yerleşmiş ve toprağa ihtiyacı bulunmuş 
olanlara» cümlesini ikame etmek suretiyle tadil 
etmiştir. Bu tadilin sebebine gelince : Bu da 
esbabr mueibenin iki numaralı fıkrasında zikro-
h'induğu veçhile çiftliğin «bu yerlerde maddi alâ
ka ve münasebet tesis etmiş olan 84 aile reisine» 
değil araziye zilyed olan veya zilyed ol m ayıp ta 
buralara yerleşmiş olanlara temliki maksadının 
hedef tutulmuş olmasıdır. 

rTava!esi veçhile Bütçe encümenine tevdii 
Yüksek Reislikten rica olunur. 

Maliye En. Rs. 
İstanbul 

.1. Bayındır 
İzmir 

K. Dursun 

Kırşehir 
İ. Özkan 

Rize 
K. Kamu 

M. M. 
Malatya 

Nasuhi Bayda/ı 
Kastamonu 
II. Bİde 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Kâtip 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Kırklareli 

Ilamdi Kuleli 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

Zonguldak 
T. Ziya özençi 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 47 
Esas No. 1/609 

Yüksek Reisliğe 

26. I. 1942 

Çeltikçi Çiftliği taksit bedeli bakiyesi ola
rak göçmenlerden aranılan paranın kaydının 

terkin iyi e birinci taksit bedelinin mahsup sure
ti ve çiftliğin tekrar köylülere satılması hak-
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kında Vakıflar umum müdürlüğünce hazırla
nıp Başvekâletin 14. IV. 1941 tarjih ve 6/1503 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası Maliye encümeni mazbatasiyle bir
likte encümenimize tevdi buyurulmakla Va
kıflar umum mütürü Fahri Kiper hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu: 

1935 yılında Eomariya'dan gelen serbest göç
menlerden 113 aile, Silivri'de vakfa ait Çeltikçi 
çiftliğini satın almak istediklerinden Vekiller 
Heyetinin 4. I I - 1935 tarhinde ittihaz eyledtil^ 
bir kararla çiftlik bu göçmenlere temljk ediilmiş 
ve ilk taksit olarak da on bin lira alınmıştır. 
mütaakıp taksitler vakit ve zamanında verile
mediğinden ve yapılan im hal İare rağmen tesviye 
imkânı bulunamadığından Umum müdürlükçe ic
raya vâki müracaat üzerine arttırmaya çıkarılan 
çiftlik 16 000 lira bedelle tekrar Vakıflar umum 
müdürlüğüne ihale edilmiş ise de tamamile müs
tahsil vaziyete geçmiş, kendilerine ikametgâh ve 
mektep inşa etmek suretiyle burada yerleşmiş 
bulunan bu göçmenler hakkında bakiye borç için 
takibata devam edilmesi ve çiftlikten çıkarılma
ları gibi muamelelere tevessül edilmesi Umum 
müdürlkçe muvafık görülmeyerek çiftlikte tama-
miyle yerleşmiş ve çiftliği tekrar satın almak ar
zusunda bulunmuş olan 84 ailo reisiyle bir muka
vele aktedilerek bir alım satım taahhüdüne giri
şilmiş ve buna mukabil ilk satıştan bakiye kalan 
borcun terkini esası kararlaştırılmış ve birinci 
taksit olarak beş bin lira da tahsil ounmuştur. 

Ancak, Umum müdürlüğün bir alacağı ter
kin etmek ve beş seneden fazla taksitle satış 
yapmak salâhiyeti bulunmadığından bunu te
min maksadile bu lâyihanın hazırlandığı alman 
izahlardan anlaşılmış ve esas itibariyle encü-
menimizce de kabul ve tetkike şayan gürülmüş-
tür. 

Maddeler üzerinde yapılan tetkikler netice
sinde aşağıda arzedilen değişiklikler vüeude ge
tirilmiştir. 

Hükümetin birinci maddesi ilk satıştan ba
kiye kalan alacağın faiz ve bütün masraflariyle 
birlikte terkinini, ikinci maddesi ise ilk taksit 
olarak alman on bin liranın ecrimisle mahsubu
nu istihdaf etmektedir. Halbuki birinci madde
ye göre alacak bakiyesi, birinci taksit ile ihale 
bedeli olan 16 000 liranın satış bedeli 50 000 

liradan çıktıktan sonra geri kalan miktar ol
duğuna göre ilk taksit bedelinin tekrar ecri
misle mahsup edilmesi aynı paranın iki muame
leye tabi tutulması neticesini doğurmaktadır. 
Bu sebeple encümenimiz ikinci maddeyi k a l k 
mış ve birinci maddeyi de tavzih etmiştir. Ma-
haza ikinci madenin ilgası yukarıdaki sebebe 
müstenit olup ecrimisle avdeti asla tazammun 
etmemektedir. Binaenaleyh Umum müdürlük ile 
talipler arasında tekarrür etmiş olduğu veç
hile yeni satışın intacına kadar ecrimisil alın
maması aslolarak telâkki edilmiştir. 

Çiftliğin tekrar içindekilere satılmasını te
min eden üçüncü maddenin müzakeresine Hükü
metin teklifi esas tutulmuş ve yapılan müza
kere sonunda göçmenlerin tediye imkânlarında 
daha bir genişlik temin etmek maksadile müd
det, on beş seneye çıkarılmış, ve 50 000 lira 
olarak kararlaştırıldığı anlaşılan bedelin, bi-_ 

jrinci satışda göçmenlerden on bin lira alınmış 
olması nazarı dikkate alınarak, 40 000 liraya 
tenzili muvafık görülmüş ve taksitlerin tediye 

rtarihleri de tesbit edilmiştir. Bu suretle 
yeniden tanzim edilen madde ikinci madde ola-

_rak kabul edilmiştir. 
Yukarıki esaslara göre kaleme alınan lâyiha 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 
/ . Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bolu 
G. S. Siren 

Bursa 
A. N. Ayaş 

Giresun 
M .Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
R. Erten 

Samsun 

Reis V. 
Kastamonu 

T. Coşkan 

Afyon K. 
Ş. R. Hatipoğlu 

Bolu 
Dr. Z. tflgen 

Diyarbakır 
R. Bekit 
Gümüşane 

D. Sakarya 
Kayseri 

F. Baysal 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 

M. A. Yörüker 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
F. Güleç 
Elâzığ 

M. F. Altay-
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

S. H.TJrgublü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

H. Yalman 
Yozgad 
S. îçöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak 
göçmenlerden aranılan paranın kaydının terki-
niyle birinci taksit bedelinin sureti mahsubuna 
ve çifliğin tekrar köylülere satılmasına dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğün
ce göçmenlere satılmış olan Silivrideki Çeltikçi 
çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak aranılan 
para ile faiz ve masrafının kayitlan terkin edil
miştir. 

MADDE 2. — Birinci maddede yazılı çift
liğin birinci taksit bedeli olarak Vakıflar umum 
müdürlüğünce tahsil edilmiş olan 10 000 lira bu 
güne kadar olan ecrimisline mahsup olunur. 

MADDE 3. — Yukariki maddede yazılı çift
liği, on sene müddetle ve tesbit edilecek şerait 
dairesinde olmak üzere arttırmaya konulmak-
sızm içindeki köylülere muhammen bedeliyle 
satmağa Vakıflar umum müdürlüğü mezundur. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Başvekil memurdur. 

9 . IV . 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu S. Arıkan 
Da. V. Ha. V. Mal V. 

Fayık Öztrak Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. Ik. V 

Yücel A. F. Cebesoy H. Çakır 
S. I. M. V. G. I. V Zr. V. 

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

G. K. Incedayı 

MALlYE ENCÜMENİNİN D E Ğ I Ş T I R I Ş I 

Çeltikçi çiftliği taksit bedeli bakiyesi olarak göç
menlerden aranılan paranın kaydının t er kiniyle 
birinci taksit bedelinin sureti mahsubuna re çiftli

ğin tekrar köylülere satılmasına dair kanım 
lâyihası 

MADDE 1. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Yukariki maddede yazılı çift
liği, 10 sene müddetle ve tesbit edilecek şartlar 
dairesinde olmak üzere arttırmıya konulmaksı-
zm halen zilyet olan aile reislerine veya zilyet 
olmayıpta çiftlik dahiline yerleşmiş ve toprağa 
ihtiyacı bulunmuş olanlara muhammen bedeliyle 
satmağa Vakıflar umum müdürlüğü mezundur. 

MADDE 4. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. —Aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞİ 

Çeltikçi çiftliğinin satılmasına ve ilk satış bedelle
rinden kalan alacağın terkinine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — Vakıflar umum müdürlüğünce 
göçmenlere taksitle satılmış ve birinci taksit 
olan on bin liradan bakrye kalan borç için ic
raca bilmüzayede Umum müdürlüğe ihale edil
miş olan Silivrideki Çeltikçi çiftliğinin ilk tak
sit ve ihale bedellerinin mahsubundan sonra geri 
kalan alacak ile bütün faiz ve masraflarmm kay
dı terkin edilmiştir. 

MADDE 2. — Yukanki maddede yazılı çiftli
ği ikinci fıkrada gösterilen tediye usuliyle kırk 
bin lira bedel mukabilinde ve diğer tesbit edilen 
şartlar dairesinde arttırmaya konulmaksızm ya
pılan mukavele mucibince içindeki köylülere 
satmağa Vakıflar umum müdürlüğü mezundur. 

Bu bedele mahsuben alman beş bin lira birin
ci taksit sayılarak kalan otuz beş bin lira ilk 
taksiti 1 ikinciteşrin 1942 tarihinde başlamak 
üzere on dört senede ve on dört müsavi taksitte 
alınır. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

MADDE 4. — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen. 

»« < • » 
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S. Sayısı: 76 
1941 malî yılı muvazene! umumiye kanununun 5 nci 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun lây hası 

ve Bütçe encümeni mazbatası (1/740) 

T. G. 
Başvekalet 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/175 

13.1.1942 

., i -
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Ma
liye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 25 . XI I . 1941 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Tahmil ve tahliye işlerinde çalışan erlerin daimî olarak çalışmalarını temin ve görecekleri vazi
feye çalışkanlıklarını ve merbutiyetlerini teşvik için tahkimat işlerinde çalıştırılan erler gibi günde 
30 kuruşu geçmemek üzere yevmiye verilmesine lüzum ve zaruret hâsıl olmuş ve bu maksadı temi-
nen ilişik kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 48 
Esas No. 1/740 

26.1.1942 

Yüksek Reisliğe 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
nun beşinci maddesine bir fıkra eklenmesine da
ir Maliye vekilliğince hazırlanıp Başvekâletin 
13 .1.1942 tarih ve 6/175 sayılı tezkeresiyle 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası encüme
nimize havale buyurulmakla Maliye vekâleti 
namına Bütçe ve malî kontrol umum müdürü ha
zır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bazı limanlarımızın tahmil ve tahliye işlerin
de erat çalıştırılması zaruri görüldüğünden tah
kimat işlerinde çalıştırılan erler gibi bunlara da 
otuz kuruşu geçmemek üzere bir yevmiye veril

mesini temin maksadiyle hazırlandığı anlaşılan 
lâyiha encümenimizce de halin icaplarına uygun 
görülerek teklif olunan lâyiha aynen kabul edil
miştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Çorum 

/. Eker 
.Kâtip 

İstanbul 
F. Öymen 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Afyon K. 
S. R. Hatipoğlu 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Antalya 
N. Esad Sıımer 
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Bolu 

C. Said Siren 
Bursa 

Dr. Sadi Konuk 
Giresun 

M. Akkaya 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

Gümüşane 
D. Sakarya 

Bursa 
Fazlı Güleç 
Diyarbakır 

Düştü Bekit 
İsparta 

M. Karaağaç 

İsparta 
R. Ünlü 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Ordu 

17. Yalman 

Kırklareli 
B. Denker 

Mardin 
E. Erten 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Samsun 
M. Ali Yörüker 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 
5 nci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 1941 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununun beşinci maddesine « tahmil ve 
tahliye işlerinde çalışan erlere 30 kuruşu geç
memek üzere yevmiye verilebilir » fıkrası ilâve 
edilmiştir. 

MADDE 2. 
teberdir. 

Bu kanun nesri tarihinden mu-

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 25 . XII . 1941 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. lî. Sajjdam II. Menemv.ncioğlu A. lî. ArtunUal 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 

Yücel 
S. İ. M. V. 

Dr. II. Alataş 
Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V 
R. Karadeniz 

Ti. V. 
M. Ökmen 

Mal V. 
F. Ağralı 
Ik. V 

Sırrı Day 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 

\>&<i 



S. Sayısı: 77 
Ceza muhakemeleri usulü kanununun 422 nci mad
desiyle mer'iyeti kabul edilen 28 şubat 1327 tarihli 
Usulü muhakematı cezaiye kanununa müzeyyel mad
dedeki istintak ve muhakeme tabirlerinin tefsiri hak

kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/427) 

T. G. 
Başvekâlet 6.1. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/107 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1412 sayılı Ceza muhakemeleri usulü kanununun 422 nci maddesiyle devamı mer'iyeti kabul 
tcpJen 25 şuha; 1327 iarihii Usulü muhakematı cezaiye kanununa müzeyyel maddedeki istintak 
ve muhakeme tabirlerinin tefsiri hakkındaki Dahiliye vekilliğinin 20 . XII . 1941 tarih ve 949 sa
yılı tezkeresi sureti ilişik olarak sunulmuştur. 

işin tefsir yoluyla halline ve sonunun bildirilmesine yüksek müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr- R. Saydam 

Dahiliye vekâleti Hukuk müşavirliği ifadeli ve 20. X I I . 1941 tarih, 949 sayılı tezkere suretidir. 

Başvekâlet Yüksek Makamına 

1412 sayılı Ceza muhakemeleri usulü kanununun 422 nei maddesiyle, ağır cezayi müstelzim 
meşhut suçlarda Meşhut suçlar kanunu hükümleri tatbik edilmek üzere devamı mer'iyeti kabul edilen 
28 şubat 1327 tarihli Usulü muhakematı cezaiye aknununa müzeyyel maddede vali, kaymakam ve 
nahiye müdürlerinin şahsi suçlarından dolayı müdürlerin kaza, kaymakamların vilâyet ve valilerin 
de bulundukları vilâyete en yakın vilâyet merkezinde istintak ve muhakemelerinin icra kılınacağı 
tasrih edilmektedir. 

Adliye vekâleti mezkûr müzeyyel maddede istintak ve muhakeme tabirleri bulunduğundan ha
zırlık tahkikatının mahallî Cumhuriyet müddeiumumilerince yapılması icabedeceği noktayı na
zarında bulunmakta ve bu anlayış tarzı dolayısiyle bilhassa kazalarda kaymakama herhangi bir suç 
isnadını havi ihbarlar üzerine mahallî Cumhuriyet müddeiumumileri hazırlık tahkikatı vesilesiyle 
kaymakamın tevkifine ve maiyetindeki inzibat kuvvetleri olan jandarmalar tarafından evlerinin aran
masına kadar giden muamelelere tevessül etmektedirler. Bunun gibi bir döğme hâdisesinden dolayı bir 
mahkeme mübaşirinin iddiası üzerine yine hazırlık tahkikatı vesilesiyle mahallî müddeiumumili-
ğince Bitlis valisinin tevkifi talebinde bulunulmuştur. 

Bilhassa bu hal son günlerde normal zamanlarda bile emniyet ve asayiş durumunu daha yüksek 
bir hassasiyetle gözönünde bulundurmağa ve çok yakından takibetmeğe mecbur olduğumuz bazı 
yurt mıntakalarında dikkati celbedecek ve tedbir alınmasını istilzam eyleyecek dereceye varmıştır. 

idare âmirlerimizin kanunen görmekle mükellef oldukları çok çeşitli işler dolayısiyle bir çok 
kimselerin husumet ve iğbirarını davet edecek mevkide bulunmaları dolayısiyle haklarında hiç bir 



esasa istinat etmiyen ihbarların yapıldığı çok kerre görülmektedir. Bu yoldaki ihbarlar üzerine 
mahalli Cumhuriyet müddeiumumiliklerince harekete geçilerek tahkikata başlanması bu memur
ların işgal eyledikleri makamın halk arasındaki nüfuz ve itibarının kırılmasna sebep olmakta 
ve yapılan hazırlık tahkikatı neticesinde bunlar hakkında âmme dâvasının açılmasına lüzum görülme
miş olsa bile artık bulundukları yerlerde vazife görmeleri tecviz edilmez bir hale gelmektedir. 

Vazıı kanun şüphe yok ki, yukarıdan beri arzolunan bu mucip sebepleri gözÖnünde bulun
durarak idare âmirleri hakkında umumî hükümlerden ayrılmış ve bunların vazife gördükleri 
mahallerden gayri yerlerde takibata tabi tutulmalarım tensip eylemiş ve Usulü muhakematı 
cezaiye kanununun bütün hükümlerini kaldıran Ceza muhakemeleri usulü kanunu da aynı sebep-
lerle bu hükmün meriyetini mahfuz tutmuştur. 

Ceza muhakemeleri usulü ^kanuniyle ihdas edilen hazırlık tahkikatı safhası «İstintak ve mu
hakeme» tabirleri içinde bulunmadığı mütalaasıyla mahalli Cumhuriyet müddeiumumilerinin idare 
âmirleri hakkında her türlü takibata tevessül etmesi kanun vazımın istihdaf ettiği gayeye sara
haten muhaliftir. 

Netekim vazıı kanun hâkimler ve müddeiumumiler hakkında daha geniş ölçüde teminat vaze
derek onların alelıtlak şahsi suçlarından dolayı mafevk Adliye makamları tarafından takibe tabi tu
tulması esasını vazeylemiştir. 

Hâkim sınıfına mensup Adliye memurlarının vazife ve salâhiyetleri mevzuatla sarih surette 
tâyin ve tesbit edilmiş olup ve vazifelerinin ifasında idarî zaruret ve icaplarla mukayyet tutul
mamış olmalarına rağmen Hâkimler kanuniyle bunlar hakkında takibata mütedair esaslı temi
nat hükümleri kabul olunmuştur. Halbuki vazife ve salâhiyetleri kanunlarla tesbit edilmiş olmakla 
beraber bazı ahvalde idarî zaruret ve icaplar altında hareket ederek takdir salâhiyetini kullanmak 
ve nagehanî vaka ve hâdiseler karşısında maslahata uygun tedbirler almak mecburiyetinde bulunan 
idare âmirlerinin bu teminata daha çok ihtiyaçlaları bulunduğu şüphesizdir. 

Usulü muhakematı cezaiye kanununu ilga eden ve buna müzeyyel madde hükmünün meriyetini 
mahfuz bulunduran Ceza muhakemeleri usulü kanununun 422 nei maddesiyle vazıı kanunun devamrnı 
kabul ve derpiş eylediği hükmün hazırlık tahkikatı safhasının istintak ve muhakemeye dâhil olma
dığı zu'muyla ortadan kalkmasını mucip olacak böyle bir anlayış tarzı, bu hükmün ruhuna mu
halif bulunduğu gibi vazıı kanunun bahşetmek istediği bu teminatı sektedar edecek mahiyette görül
mektedir. 

Bundan başka bu noktai nazarın kabulü takdirinde mafevk Adliye makamlarınca istintak ve 
muhakemeleri icabeden bu memurların bu makamların dûnunda olan Adliye mercilerince hazırlık 
tahkikatına tabi tutulmaları gibi bir insicamsızlıkda hâsıl olacaktır. Kaldı ki, bir kaza merkezinde 
daima beraber ve ayni muhit içinde bulunan mülkiye ve Adliyenin en yüksek iki makamı arasında 
leh ve aleyhte teessüs etmesi tabii bulunan münasebetlerin de böyle bir vaziyet karşısında müessir 
olmaması kabil olamıyacağmdan tahkikatın o muhitin haricinde bulunan makamlar tarafından ifası 
adaletin bitarafane bir surette tecellisi bakımından da çok faydalı olacağı aşikârdır. 

îşte bütün bu maruzata binaen istintak ve muhakeme tâbiri içinde her ,türlü tahkikat ve takibat 
safhalarının bulunduğu kanaatinde olduğumuzdan Adliye vekâletiyle hâsıl olan bu görüş farkının 
Yüksek Meclisçe ve tefsir yoluyla halline delâlet buyurulmasmı derin saygılarımla arzederim. 

Dahiliye vekili 
Fayik öztrah 
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— 3 — 
Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 26 ,1.1942 
Esas No. 3/427 
Karar No. 19 

Yüksek Reisliğe 

1412 sayılı Ceza muhakemeleri usulü kanu
nunun 422 nci maddesiyle ipka ve idame edilmiş 
olan «Usulü muhakematı cezaiye kanunu muvak
katinin babı rabiinin faslı şalisi kısmı evveline 
müzeyyel 28 şubat 1327 tarihli muvakkat ka
nun» da zikri geçen istintak ve muhakeme tabir
lerinin tefsiri hakkındaki Dahiliye vekâletinin 
20 . X I I . 1941 tarihli tezkeresi için tefsir yoluyla 
halli zımnında Başvekâletin 6 . 1 . 1942 tarih ve 
1/107 sayılı tezkeresiyle birlikte encümenimize 
havale ve tevdi buyurulması üzerine tefsir mev
zuuna taallûk eden kanun hükümleri Adliye ve
kili Hasan Menemencioğlu ve Dahiliye vekili 
Fayık öztrak huzuriyle tetkik ve müzakere olun
du. 

Vali, kaymakam ve nahiye müdürlerinin va-
zifeleriyle alâkalı olmıyan şahsi suçlarından do
layı «tahtı muhakemeye» alınmaları lâzımgeldiği 
takdirde müdürlerin mensup olduğu kaza mer
kezi, kaymakamların vilâyet merkezi ve valile
rin ise bulundukları vilâyetlere en yakın vilâyet 
merkezi adliyesinde «istintak ve muhakemeleri
nin icra kılınacağı» 1412 sayılı Ceza Muhake
meleri usulü kanununun 422 nci maddesiyle de
vamı m er'iye ti kabul edilmiş olan 28 şubat 1327 
tarihli kanunu muvakkat hükümleri icabmdan-
dır. Mülga Usulü muhakematı cezaiye kanunu
nun mer'i bulunduğu bir sırada ve onun hüküm
leri nazara alınmak suretiyle tanzim edilmiş 
olan bu kanunun 1412 sayılı Ceza usulü muha
kemeleri kanununun vazetmiş olduğu sistem ve 
takibatın muhtelif safhalarında kullandığı tek
nik ibareler itibariyle bazı tereddütlere mahal 
verdiği Dahiliye vekili tarafından encümenimiz
de verilen izahattan anlaşılmış ve bu tereddüt
lerin izalesi bakımından yapılan teklif yerinde 
görülmüştür. Ancak tefsiri istenilen ibarelerin ta
kip sistemini baştan başa yeni esaslara gönre tan
zim eden Ceza muhakemeleri usulü kanunumuzda 
ayni suretle yer almamış olduğu nazara alınarak 
bu ibarelerin tekabül ettiği mefhumları izah ve 
tefsir yolunu iltizamdan ise kanunun maksat ve 

hedefini bugünkü mevzuatta istimal edilmiş 
olan teknik ibarelerle ve ayrı bir madde halin
de ifade ve tanzim de fayda mülâhaza edilmiş
tir. Bu esas mebde ittihaz edildiği takdirde 
vali, kaymakam ve nahiye müdürlerinin şahsi 
suçlarının takip ve tahkikında bugün mer'i olan 
kanunda cari hükümlere tevfikan umumî esas
larda bir istisna yapılması gerek tahkikat ve 
takibatın selâmeti cereyanı ve gerek alâkalılara 
bir teminat bahsedilmesi bakımlarından faydalı 
bir tedbir olarak tecelli eder. Ancak bu istisna
nın takibattan evvel delillerin mahallince derhal 
toplanmasına mâni olabilecek veya herhangi bir 
hakkın ziyama meydan verecek bir mahiyette 
olmaması da lâzımdır. Nitekim hâkimler hak
kında yapılan takibatta da hüküm böyledir. îşte 
bu iki mülâhazadan mülhem olarak tanzim kı
lınmış olan madde vali, kaymakam ve nahiye 
müdürlerinin şahsi suçlarının takip ve muhake
mesinde hâkim ve müddeiumumilerin bu kabîl 
suçlarda merci bakımından tabi olduğu hüküm
leri (Hâkimler kanunu madde 110) örnek ittihaz 
etmiş ve bu esaslara- göre Dahiliye ve Adliye ve
killerinin tam bir mutabakat halinde tanzim ve 
teklif ettikleri metin encümenimizce de reylerin 
ittifakiyle kabule şayan görülmüştür. 

Lâyiha müstaceliyet karariyle Umumî He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Adliye En. Rs. N. M. M. Kâtip 
Zonguldak Zonguldak Konya 

Şinasi Devrin Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir Bursa 

Numan Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 
Erzincan Hatay Kastamonu 
A. Fırat B. S. Kunt A. Binkaya 
Kayseri Kocaeli Manisa 
R. özsoy Salâh Yargı Asım Tümer 

îmzada bulunmadı 
Sinob Rize Trabzon 

C. Atay 8. A. Dilemre F. A. Barutçu 
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1412 sayılı Ceza muhakemeleri usulü kanununun 
tadiline dair kamın lâyihasb 

MADDE 1. —1412 sayılı Ceza muhakemeleri 
usulü kanununun 422 nci maddesinin 28 şubat 
1327 tarihli kanunu muvakkatine dair olan hük
mü aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Ağır cezayı müstelzim meşhut suçlarda bu 
kanunun hükümleri tatbik edilmek şartiyle vali, 
kaymakam ve nahiye müdürlerinin memuriyet 
vazifelerinden doğmayan veya memuriyet vazi -
fesini ifa sırasında hadis olmayan şahsi suçların
dan dolayı haklarında umumî hükümler daire
sinde takibat ve tahkikat icrası nahiye müdür

lerinin mensup oldukları kaza, kaymakamların 
mensup oldukları vilâyet ve valilerin bulunduk
ları vilâyet merkezine en yakrri vilâyet merkezi 
Cumhuriyet müddeiumumisiyle sorgu hâkimi v. e 
aittir. Bu madde hükmüne dahil srçlarda son 
tahkikatın icrası takibatın yapıldığı yerin va
zifeli mahkemesine aittir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanun hükümlerni icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

»>-a« 
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S. Sayısı: 78 
IViillî korunma kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine 

dair kanun lâyihası ve Muvakkat encü
men mazbatası (1/751) 

T.C. 
Başvekâlet 22 .1 . 19& 

Karar ar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/346 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3954 sayılı kanunla muaddel 3780 sayılı Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değişti
rilmesi ve yeniden bazı hükümler ilâvesi suretiyle hazırlanan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

3780 sayılı Millî korunma kanununda değişiklikler yapılmasına ve bu kanuna bazı hükümler ilâ
vesine mütedair kanun lâyihası mucip sebepleri 

İki buçuk seneye yakın bir zamandan beri bütün şiddetiyle devam eden ve dünyayı saran har
bin, silâhlı ihtilâflar haricinde kalan sayısı pek mahdut memleketler üzerinde ve bilhassa ikti
sadi sahadaki tesirlerini izaha lüzum yoktur. 

Harbin daha ilk günlerindenberi, istisnasız, her memlekette yurdun millî müdafaa ve iktisat 
bakımlarından kuvvetlendirilmesi maksadiyle fevkalâde tedbirlere ihtiyaç duyulmuş ve Hükü
metlere güllün ieahettirdiği geniş vazife ve salâhiyetler verilmiştir. 

Büyük Millet Meclisince, kabul buyuruları 18 . 1 . 1940 tarih ve 3780 sayılı Millî korunma kanu-
::-.: •' ' .: - •• ' \'- 4<>~ ı i" b u l u n m a k l a d ı r . 

On aylık bir tatbik devresinden sonra bu kanunun bazı maddeleri, elde edilen neticelere 
uygun olarak, 25 . XII . 19-10 da 3954 sayılı kanunla tadil edilmiştir. Fakat cihanın bugünkü 
dununu düne nazaran daha karışık, daha kararlık olduğu gibi.her gün biraz daha daralmakta ve 
zorlanmaktadır. İki durumla muvazi olarak yurdumuzun da iktisadi şartları değişmiş; ithalâtı, 
ihracatı, istilısali ve istihlâki günün icaplarına uydurmak lâzımgelmiş ve bu icaplar da 3780 
sayılı Millî korunma kanununun'- yeni ihtiyaçları ve zaruretleri karşılayacak bir şekilde yeniden 

tadiline lüzum göstermiştir. 
i.u tadilâttan Hükümetçe acilen lüzumlu görülenbazı salâhiyetleri muhtevi bulunan ve Milî korun

ma kanununun 14, 55 ve 65 ııci maddelerindeki hükümlerde değişiklik ihtiva eden kısmı Yüksek Mec
lisçe kabul buyui'ulaıı 415G sayılı kanunla talıakkuıık etmiş ve mütebakisi de bu defa sunulan yeni 
tamun lâyihasının mevzuunu teşkil eylemiştir. 

Bu lâyihadaki tadilât, maddelerin tet.kikmdan da anlaşılacağı üzere şu suretle hülâsa olunabilir: 
a) Ganim icaplarına göre Hükümete yeniden bazı vazife ve salâhiyetlerin verilmesi; 
b) Bugünkü fevkalâde hallerin şahsi menfaatlerine alet etmek isteyenler hakkında ittihazı 

icabeden tedbirlerin ve verilecek cezaların teşdidi; 
e) Millî korunma işleriyle ilgili müesseseler için malî hükümlerde bazı kolaylıklar tesisi T« 



SÎgorta hakkındaki hükümler gibi bazı müteferrik hususat. 
Bu esaslar dairesinde 3780 sayılı Millî korunma kanununun tadili icabeden madderiyle bu 

kanım» efelenmesi düşünülen maddelerin tadili ve vaz'ı sebepleri aşağıda izah olunmuştur: 
' % • ' ' • ' • • 

6 neı madde 
Muaddel 6 ncı maddenin 1 - 8 ve 10 ve 11 nci fıkraları aynen muhafaza edilmiş Millî korunma 

kanununun tatbikmda kusuru görülen belediye reislerinin de Devlet memur ve müstahdemleri <>ibi,Baş
vekil tarafından doğrudan doğruya tecziye edilebilmesini temin maksadiyle 9 ncu fıkrada değişiklik 
yapılmıştır. 

Maddece ilâve olunan 12 nci fıkra, Millî korunma kanununa tevfikan kurulan daire, teşkilât ve 
müesseselere maaşlı Devlet memuriyetlerinden naklen tâyin olunanların, 3656 sayılı kanunun 14 neü 
maddesi hükümleri dolayısiyle zarar görmemelerini temin maksadiyle, terfi hak ve müddetlerinin ne 
suretle tâyin olunacağını tasrih eylemektedir. 

13 neü fıkra, istisna, ihtisas ve ihtiyaç mevkilerinde maaş veya ücretle müstahdem iken Millî ko
runma kanununa göre kurulan daire, teşkilât ve müesseselere naklen tâyin edilen ve edilecek olan
ların maaş ve ücretleriyle terfi haklarına ait hükümleri ihtiva etmektedir. 

14 nçü fıkra ise yukarıdaki fıkralarda yazılı hükümlerin Millî korunma kanununa göre tavzif 
edilen daire, teşkilât ve müesseselere alınmış ve alınacak olan memurlara teşmil eylemektedir. 

18 nci madde 
Millî korunma kanununun muaddel 18 nci maddesine göre Hükümet un fabrikalarına ve değir

menlere mutlak surette, diğer sanayi ve maadin müesseselerine de bazı kayrdlar altında el koya
rak işletmek salâhiyetini haiz bulunmaktadır. Halbuki halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçları bakımın
dan bazı hususi fabrikalarada el koyarak işletmek zarureti bulunduğundan yeni tadilât ile Hükümete 
h-T t i H r sanayi ve m°?d::ı müesseselerine de, icabında un fabrikaları ve değirmenler gibi el ko
yarak işletmek salâhiyeti verilmektedir. 

19 ncu madde 
Bu maddeye allerindekî mallardan mümkün olduğu kadar az satmak ve halkın tehacümünü temin 

ederek ihtikâr yapmak kasdiyle mağazalarını ve dükkânlarını resmî tatil günleri haricinde kapa
yan veya günde ancak bir iki saat açık tutanların bu hareketlerine mâni olacak tedbirler ittihazı için 
Hükümete salâhiyet veren bir hüküm ilâve olunmuştur. 

21 nci madde 
Mer'i hükümlere göre Hükümet lüzum gördüğü maddelerin istihlâkini men veya tahdide salâ-

hiyettardır. Bir maddenin imali ve satışı menedilmeden istihlâkinin men'ine imkân olamıyacağı ci
hetle bu hususta alman tedbirlerin muvaffak olabilmesi ve kararlara muhalefet edenlerin tecziye 
edilebilmesi için Hükümete lüzum gördüğü maddelerin satışını ve imalini de m en eylem ek salâhiyeti 
nin verilmesine lüzum görülmüştür. 

35 nci madde 
Bu madde ile lüzumu hâlinde tesbit olunacak maddelerden muayyen miktarlar fevkalâde stok 

yapılmasını men için Hükümete salâhöyet verilmiş bulunmaktadır. Bu salâhiyete istinaden 
vazolunacak memuriyetlerin, bu maddeleri ticaret ve sanatları itibariyle kullananlar veya 
doğrudan doğruya 'istihlâk edenler bakımından, tefrikma lüzum görülmüş ve bu suretle mevcut 
hükmün tafsili cihetine gidilmiştir. 

30 ncu madde 
Millî Korunma Kanunu 30 ncu maddesiyle bina kiralarının yükselmesüni önlemek gayesiyle 

kurulan hükmün 3954 sayılı kanunla tadilinde mal sahiplerinin gayrimenkulu mesken olarak 
kullanmak mecburiyeti hali müstesna olmak üzere, mukavele şartlarına riayet olunduğu müddetçe 
kiracılar eleyhine tahliye davasının mesmu olmaması esası kabul olunmuş ve mukavelelerin 
temdidi için müddetin hitamından en az 15 gün evvel akdiu yenilenmesi mecburiyeti ilâve edile 

( S. Sayısı : 78 ) 



rek binanın kiracılar tarafından vakitsiz tahliyesi neticesinde boş kalması doîayısiyle mal canip
lerinin zarar görmelerine mâni olunmak istenilmişti. Temdit ve tecnit hakkındaki bu hu jnün 
tatbikatta kiracıların aleyhine kullanıldığı ve akdin yenilenmediği veya bu hususta .resmî ve 
tahrirî bir ihbar yapıldığı ispat olunamadığı takdirde bu maddeye dayanılarak tahliye karar]?:ı 
verildiği görülmüş olduğundan mevcut esaslar aynen ipka edilerek mukavelelerin tecdidi hakkın
daki hükmün, ihbarın tahliye arzu edildiği zamana hasrı ve ihbar yapılmadığı takdirde akdin 
yenilenmiş olacağı esası vazolunarak, değiştirilmesine ihtiyaç duyulmuştur. 

31 nci madde 
Bu maddenin 7 nci fıkrasındaki hükmün 4 ncü ek maddeye naklolunmuştur. Teklif olunan yeni 

7 nci fıkra mal satılan mahallerde eşyanın üzerine veya ayrıca bir liste halinde fiatların yazılma* 
sini mecburî kılan bir hükmü ihtiva etmektedir. Bu suretle fiat murakabesinin gerek halk ve ge
rek alâkalı memurlar tarafından daha kolaylıkla yapılması temin olunabilecektir. 

32 nci madde 
Bu madde ile mevcut bir malın satışa arzedilmemesinin suç teşkil edeceği tasrih olunmaktadır. 

Ancak bu suçun unsurları meyanma fazla fiatla satmak kasdı da vardır. Bu kasdm mevcudi
yetini ispat ekseriyetle mümkün olamadığından adlî takibat beraetle neticelenmektedir. Bu mah
zurun izalesi için, fazla fiatla satmak kasdjiyle kelimeleri metinden çıkarılmış, ayni! zamanda 
maddenin ikinci fıkrası başındaki keza kelimesi de kaldırılmak suretiyle bir malm muhik sebep 
olmaksızın fazla fiatla satışını meneden birinci fıkra ile ikinci fıkra arasında düşünülebilecek râ* 
bıta ortadan kaldırılmış ve ikinci fıkradaki hareketlerin cürüm teşkil eylemesi içlin muhik sebep 
olmaksızın kaydının aranması ihtimali de izale edilmiştir. 

34 ncü madde 
istihsalin ve istihlâkin tanzimi bakımından bazen perakendecilerin de birlik kurmağa mecbur 

edilebilmelerine lüzum görülmekte olduğundan bu maddeye «perakendeci» kelimesi ilâve olun
muştur. 

36 nci madde 
Muaddel 36 nci maddedeki tadil, icabında Hükümetçe satın alınabilecek olan kara ve deniz 

nakil vasıtalarının bedellerinin ne suretle tâyin edileceğine mütedairdir. Bu hüküm, bugünkü 
fevkalâde vaziyetin doğurduğu gemi nedreti doîayısiyle icabında Hükümetçe satın alınacak 
deniz nakil vasıtaları bedellerinin haddinden fazla yükselmesine mâni olmak için konmuştur. Bu
nunla beraber gemilerin satın alındıktan sonra sahipleri tarafından tamir veya tadil edilmiş 
olmaları ve bu suretle de maliyetlerinin artmış bulunması ihtimali gözönünde bulundurularak 
1. IX . 1939 dan evvelki satış bedeline, icabı hale göre, tera Vekilleri Heyetince tâyin edilecek 
bir tazminatın ilâve olunabileceği de belirtilmiştir. 

38 nci madde 
Bu maddeye ilâve olunan hüküm Hükümetin lüzum gördüğü mmtakalarda her hangi bir mah

sulün ekimini menedebilmesidir ki, bu da bugünkü vaziyette istihsalin tanzimi ve millî ser
vet ve emeğin halk ve Millî müdafaa işlerini karşılama işlerinde en verimli ve faydalı Bahalara 
teksifi bakımından zarurî görülmüştür. 

42 nci madde 
Bu maddedeki yenilik Hükümete her türlü ziraat âletlerini, makinelerini, vasıtalarını ve 

malzemelerini, zirai ilâçları ve tohumları lüzumuna göre maliyet fiatma ve icabında maliyet fî-
atmdan da dun bir fiatla satabilmek salâhiyetinin verilmesidir. 

Maddenin ikinci fıkrasiyle de Hükümete, icabında ve mahallî ihtiyaç ve icaplara göre, hay-
vanlariyle gıda maddeleri veren hayvanların alım ve satımım ve kesimini tanzim salâhiyeti veril
mektedir. Diğer taraftan, bu kanunun 14 ncü maddesiyle her türlü maddeler ve malzeme için 
Hükümete verilen el koyma salâhiyeti hayvanlara da teşmil olunmaktadır. 
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43 ncü madde 
. . Millî korunma kanununun tatbikatı için Hükümet emrine 378ü ve S954 sayılı kanunlarla verilen 

50 milyon liralık sermaye 100 milyon liraya iblağ olunmaktadır. 
Günün zaruretleri karşısında Hükümet, bazen müstahsili vikaye için, bazen de yersiz fiat yük

selmelerine mâni olmak maksadiyle nmbayaatta bulunmaktadır. Hükümet bu ınubayaatını ba
zen doğrudan doğruya bazen de sermayesini vermek suretiyle kurduğu müesseseler vasıtasiyle 
yapmakta ve bu muamelât ise mühim mikdarda mütedavil sermayelerin kapatılmasını intaç, eyle
mektedir. O şekilde ki, şimdiye kadar Hükümet emrine verilen 50 milyon liralık hadde varılmak 
üzeredir. Bu sebeple, bugünün icaplarını karşılamak için lüzumlu görülen paranın temini maksa
dıyla Millî korunma sermayesinin 50 milyondan 100 milyon liraya iblâğına zaruret hâsıl olmuştur. 

44 ncü madde 
Bu maddenin eski şekline göre müesseseler ve merkez teşkilâtının haricindeki teşkilâtın ve Ko 

ordinasyon bürosunun kadro ücretleri ve bilûmum idare masrafları için sart'edilecek mikdarm se
nede bir milyon lirayı geçmemesi lâzımdı. Şimdiye kadar âzami tasarrufa riayet edilerek bu had 
dahilinde kalınmıştır. Ancak son zamanlarda ekmeğin kart usuliyle tevzii isi her tarafla genu:j teş
kilât vücuda getirilmesini istilzam eylemekte bulunduğundan bir milyon liralık hadduı kaldırılması 
iea beylemektedir. 

47 nci madde 
3780 sayılı kanunun muaddel 47 nci maddesine göre Millî korunma sermayesine müteallik he

sapların ve evrakı müsbitenin T. O. Ziraat bankasında temerküz ettirilmesi lâzım gel m ek t e, bu 
;isö büyük zorlukları mucip olmaktadır. Bu sebeple muntazam muhasebesi ohuı müesseselerin ve 
teşkilatın, icra Vekilleri Heyeti karariyle, evrakı müsbitenin asılları yerine tasdikli suretlerinin 
uö[o;>uB[iq 3U[9uos rap/B[urezıu }[qüi2 ooaptîs BiCaAtu göndermeleri esası vazedilmekte ve bu surede 
mezkûr müesseseler büyük külfetlerden kurtarılmaktadır. Esasen 51 nci madde Adi it korna;;.a kanu
nu mucibince yapılacak işlere müteallik hesapların 3460 saydı kanunla, U'-eUad eduı umumi murm.a-
be heyetince tetkik ve murakabe olunacağını âmir bulunduğundan muntazam muharebesi buıumuı 
teşekkül ve müesseselerin evrakı müsbite yerine yalnız bunların suretlerini veya, nizam ve Limüsmi
rini T. C. Ziraat bankasına göndermelerinde hiçbir mahzur görülme,.nşin-. 

50 nci madde 
Bu maddenin birinci fıkrası eski metinde de aynen mevcuttur, ikinci fıkra ile, Arttırma, ek

siltme ye ihale kanunu bugünkü vaziyet ve zaruretlere cevap veremeyen hükümleri kısmen gcuMe-
tilmekte ve Millî korunma kanununun tatbik mevkiinde kaldığı müddete inhisar eylemek şartiyıe, 
resmî dairelerin yekdiğeriyle olan alış verişleri gibi Devlet müesseselerin (Belediye ve sermayesinin 
yarısından fazlası Devletin veya Devlet teşekkül ve müesseselerinin iştirak ettiği ticari teşekküller 
dahil) yekdiğeriyle olan alım ve satım muamelelerine de Arttırma ve eksiltme ve ihale kanununun, 
İcra Vekilleri Heyetinin karariyle, kısmen veya tamamen tatbik ediİnleyebileceği hükmü konmaktadır. 
Yeni üçüncü fıkra ise, eskiden olduğu gibi yalııızllükümct tarafından istenilen mal Cima! ı muhtevi 
beyanname, yazı ve vesikaların değil, fakat Millî korunma kanununu tatbıka memur makamlara ve
rilecek ihbar ve şikâyetlerin ve 47 nci maddeye göreT. C. Ziraat Bankasına gönderilecek evrakı müsbite 
suretlerinin de damga resminden muaf bulunacağım tasrih etmektedir. 

Dördüncü fıkra ile de maliyet fiatmın yükselmesine ve binnetice gerek Millî Müdafaanın ve ge
rek halkın Millî korunma kanununa göre kurulmuş teşkilât ve müesseselerde daha pahalı ınubavaatta 
bulunmasına mâni olmak için bu teşkilât ve müesseselere karşı taahüdatta bulunan mütaahhitlerle 
Bü mütaâlıhitlere karşı derece derece taahhüdatta bulunmuş ve bulunacak olanlar hakkında Kazanç 
vergisi kanununun bazı maddelerinin tatbik olunmıyacağı belirtilmektedir. 

Cezaî maddeler 
53, 54, 56, 57, 58, 59 

ı, HiUî korunma kanununa göre suç teşkil eden hareketler için tesbit edilmiş olan cezaların tat 
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bikatta kâfi şiddette olmadıkları anlaşılmıştır. Busebeple umumiyetle cezaların teşdidi cihetine gidil
miş ve bu meyaııda müessir bir misal ve müsbet bir netice vermeyen sürgün cezalan ağır hapse 
tahvil olunmuştur. 

Ayni mahiyet ve derecedeki suçların cezalarında muvazene temini maksadiyle ve evvelki madde
lerde teklif olunan tadilâta uymak için de bazı usulî değişiklikler yapılmıştır. 

58 nci maddenin birinci fıkrasında yazılı 250 liralık âzami para cezası haddi ile ikinci fıkrada 
yazılı (Bir senelik kira tutarı) esasına müstenit asgarî para cezası haddinin tatbikatta tenak 
uslara sebep olduğu görülerek para cezasının bir senelik kira tutarından ibaret olacağı tasrih 
edilmiştir. 

Bulundukları şehir veya kasabalar için hayati ehemmiyeti haiz olan fırın ve eczane gibi 
dükkânların ceza olarak kapatılmalarının tevlit ettiği mahzurlar güzönünde tutularak bu gibi 
hallerde ticaretten men ile dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatılması cezası yerine alına
cak para cezalarının arttırılması cihetine gidilmiştir. 

63 ncü madde 
Mevcut metinde Millî korunma kanununa göre verilen hükümlerin, katileştikleri takdirde, mas

raf malık Cima ait olmak üzere tamamen veya hülâsa olarak neşri hususi mahkemenin takdirine 
brakıimakta ve ancak bir kısım hükümlerin neşri mecburi kılınmaktadır. Tatbikatta bu kâfi gö

rülmediğinden başkalarına müessir bir ibret olmak maksadiyle bütün hüküm hülâsalarının neşri 
mecburiyeti konulmuş ve bundan başka da, fer'î ceza olarak, dükkânın kapatılmasına hükmolun-
(luğiL takdirde bu hükmün büyük harflerle yazJarak dükkânın göze çarpacak bir yerine asılması 
mecburiyeti ilâve edilmiştir. 

67, 68 nci maddeler 
Millî korunma kanununa göre suç teşkil eden hareketlerin cezaî takibatını süratle neticelen

dirmek maksadiyle icabında yalnız bu işlerle uğraşmak üzere mahkemeler kurulması için Adliye 
vekaletine salâhiyet verilmekte ve ayni gayeyle bu gibi suçların Meşhut suçların muhakeme usu
lü kanuniyle adi suçlar için tesbit edilmiş olan şeraiti haiz olsun olmasın, mezkûr kanun hüküm
leri dairelinde muhakemelerinin görülmesi istihdaf olunmaktadır. 

Ek madde 1 
Hükümetin lüzum gördüğü maddelerden stok yapılması için ticaret müesseselerine vazife ver

meğe salahiyetli olduğu 22 nci madde ile tesbit edilmiş bulunmaktadır. Ancak yapılan stokların 
verilecek talimat haricinde sarfını menedecek bir hüküm bulunmadığından bu noksan bu defa 
ikmal edilmiştir. 

Ek madde 2 
Kendilerine ücretli iş mükellefiyeti talimi edilen şahısları 36 nci madde mucibince çalıştı

rılmasına karar verilen nakil vasıtalarını ve bunları işleten veya süren kimseleri yalnız ceza teh
didiyle işe sevketmek ve işte alıkoymak bazı hallerde mümkün olmamakta ve bu sebeple bu gibi 
tedbirlerden istenilen neticeler edle edilememektedir. Bu mahzuru önlemek maksaiyle, kendileri
ne bu kanuna göre ücretli iş mükellefiyeti tahmil edilen şahıslarla Hükümetçe çalıştırılmaları ka
rarlaştırılan nakil vasıtalarını ve bunların sahip ve müstahdemlerini icabında vali veya kayma
kamların yazılı emirleri üzerine Zabita kuvvetiyle işe veya iş yerlerine sevkedilebilmelerini te
ldin etmek üzere bir hüküm konulmasına lüzum görülmüştür. 

Ek madde 3 
Bu maddenin birinci fıkrasiyle ihtikâr hareketlerine yardım edebilecek kredilerin kontrol 

altına alınması istihdaf olunmaktadır. 
İkinci fıkra ile, memlekette teşekkül etmiş ve edecek olan ticari hükmi şahısların, gerek te

şekkül ve gerek faaliyet bakımından, murakabesini temin gayesi güdülmektedir. 
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Ek madde 4 
3Ö54 sayılJ kanunun 31 nci maddesinin 7 nci fıkrasında mevcut hüküm tevsıan bu maddeye 

dercolnmrıuş ve memurların vazifelerinin ifası sırasında muttali olacakları suçların takibi için 
îeabeden tedbîrleri alabilmelerine imkân verilmiştir. 

Ek madde 5 
Millî korunma kanununun mer'i hükümleri mal satın almak isterken karşılaştığı ihtikâr ve 

istismar fiillerini ihbar eden şahsa bulduğu malı satın almak irnkrınım vermemektedir. Yalnr/ 
59 nen maddenin 1 nci fıkrasının son cümlesiyle suç mevzuu olan satrş için müşteri bir para tediye 
etmiş ise bunun kendisine iadesi temin olunmaktadır. Bir çok hallerde alıcı suçu gördüğü halde 
aradığı malı satın alabilmek için ihbar ve şikâyetten feragat etmekte ve bu suretle halkın göste
rebileceği yardımdan alâkadar merciler mahrum 'kalmaktadır. Bu yardımı temin için, müşteriye 
satın almak istediği malın verilmesini ve talep olunan fiatın alınarak takibat neticesine kadar 
emaneten hıfzolunabilmesi usulünü vaz'eden yeni hükümler ilâve olunmaktadır. 

Ek madde (i 
Millî korunma kanununun derpiş ettiği haller sigorta sahasında da tefsirini göstermektedir. 

Mer'i mukavelâta nazaran silâh altına davet olunanların keyfiyeti sigorta şirketlerine ihbar et
meleri ve muayyen sürprimler ödemeleri lâzımdır. Hilâfına, hareket mukavelenin feshine sebep 
teşkil eder. îktisadi şerait bazı ahvale sigortalıların primleri ödemelerinde müşkülâta sebep ol
maktadır. Bu itibarla sigortalıların bu sebeplerle zarar görmelerinin önüne geçmek icabeder. 

Muharebe vukuunda sigorta mukavelâtı inkıtaa uğramakta ve bu devrenin nihayetinde hayatta bu
lunan sigortalıların, mukavelenin devam edebilmesi için tekrar tıbbi muayeneye şevki lâzımgelmek-
tedir. Vatani vazifenin ifası sebebiyle yurtdaşların mevcut haklarının ziyama meydan verilme
melidir. 

Ek madde 7 
Millî korunma kanunu hükümlerine tevfikan yapılmakta olan ihtiyaç maddeleri stoklarınım 

harp tehlikesine karşı sigorta edilmeleri hâlen mümkün olamamaktadır. Bu noksanr tamamla
mak lâzımdır. Bu tedbirin ittihazı ilk ânların muhtemel tazminatının karşılanabilmesi maks.i 
diyle primlerden maada, Millî korunma kanununun malî hükümlerinden de istifadeyi zaruri 
kılmaktadır. 

Ek madde K 
Bu maddede, Millî korunma kanununun tatbikatında kullanılan evrak, karne ve vesikalar üze

rinde irtikâp olunacak suçların cezası tasrih edilmektedir. 
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Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 

Esas No. 1/751 
Karar No. 2 

Yüksek 

Millî korunma kanununun bazı maddeleri 
nin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı madde
ler eklenmesine dair hazırlanıp Başvekâletin 
22 . I . 1942 tarih ve 6/346 numaralı tezkere
siyle Yüksek Meclise arzedilen kanun lâyihası 
esbabı mucibesiyle birlikte encümenimize ha
vale Duyurulmakla Başvekil ve Ticaret vekili 
ve Adliye vekâletinin mümessili hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere edildi. 

Millî korunma kanununun tatbikatından el
de edilen netice ve tecrübelerin ve daha tesirli 
tedbirler almağa gerekli kılan yeni ihtiyaçla
rın şevkiyle bu kanunun bazı umdelerinin de
ğiştirilmesine ve bu kanuna yeniden bazı hü
kümler eklenmesine zaruret hasıl olarak Parti 
Grupu umumî heyetinin tasvibine iktiran eden 
esaslar dairesinde hazırlanan bu de «ittirme ve 
eklemeler encümenimizce de esas itibariyle ye
rinde görülüp tasvip edildikten sonra lâyiha-
tım bir kısım maddeleri aynen ve diğer bir kı-
^m madeler de prensipler mahfuz tutulmak 
.suretiyle aşağıda gösterilen değişikliklerle ka
bul edilmiş ve yapılan bu tadillerle alâkalı ol
mak üzere ayrıca kanuna bazı yeni hükümer 
ve değişiklikler ilâve edilmiştir. Şöyle ki : 

Kanunun 6 ncı maddesinin XI ve XII nci 
fıkralarındaki hükümler tekaüde tabi maaşlı 
nimetlerden istifade ile ayrılmış bulunup fi a 
?ikri geçen daire ve müesseselerin ücret karo
larına tâyin olunanlara da teşmil edilmek sure
tiyle bu maddedeki diğer tadiller bazı kelime 
düzeltmeleriyle ve 18, 19, 21 nci maddelerdeki 
değişmeler de aynen kabul edilmiştir. 

25 nci maddenin I ve I I nci fıkraları sanat 
ve ticaret erbabının ticaret maksadıyla yapa
cakları stokların menedilebileceğine dair olup 
tacir olmıyanlarm da herhangi bir maddeyi ti
caret kasdiyle stok yapmalarını Hükümetin 
men'e salahiyetli olduğu ayrı fıkra halinde mad
deye ilâve edilmiştir. Ve ticaret kastı olmaksr-
zm şahsi ihtiyaç fevkindeki biriktirmelerin 
kezalik menedilebileceğine dair ulan 10 neii 

( S. Say 

27 . I . 1942 

Reisliğe 

fıkra da bu suretle maddenin IV numaralı fık
rası olmuştur. 

Kanunun 29 ncu maddesine, ithal ve ihraç 
maddeleriyle dahilde istihsal ve istihlâk olunan 
maddelere prim vermek ve bu maddeleri prime 
tabi tumak salâhiyetinin Hükümete verilmesi
ne müteallik yeni bir hüküm konulmuştur. Hü
kümet tarafından encümenimize yapılan bu tek
lif, esaslı ihtiyaç maddeleriyle lüks maddeler 
veya ikinci derece ihtiyaç maddeleri arasında 
icabında tanzim edici satışlara imkân vermek 
gibi mucip sebepler dolayısiyle yerinde görül
müştür. Alınacak primlerin 27 nci maddedeki 
fona ilâve edileceği ve verilecek primlerin de 
ayni fondan ödenebileceği maddede gösteril
miştir. 

30 ncu maddedeki değişiklik bazı ibare ve 
kelime düzeltmeleriyle aynen kabul edilmiştir. 
Mukavele müddetinin hitamından en az 15 gün 
evvel kiracı gayrimenkulu tahliye edeceğini bil
dirmediği takdirde mukavelenin bir sene müd
detle uzatılmış sayılmasının, müddeti daha kısa 
olan mukaveleler daha uzun müddetli mukave
lelerle muvacehesindeki izahı üzerinde encüme
nimizce durulmuştur. Ve 30 ncu fıkradaki bu 
bir senelik müddet, âzami haddi göstermekte 
olup daha kısa müddetli mukavelelerde ise kira 
müddetinin mukavelede yazılı müddetle uzatıl
mış sayılacağı cihetle buna dair metinde ayrıca 
bir tasrih yapmağa lüzum olmadığı neticesine 
varılmıştır. 

31 nci maddedeki tadilât aynen kabul edil
miştir. 

32 nci maddeye gelince: Bütün fıkralarında 
ihtikâr maksaeliyle yapılan hareketleri istihdaf 
eden bu madde tatbikatta her türlü tereddüt 
ve karışıklıkları izale edecek bir tertip gözetil
mek suretiyle ayrı fıkralar halinde yazılmıştır. 
Ve J fıkrasına da, bir malı fazla fiatla satmağa 
matuf olarak diğer fiil ve hareketler meyanın-
da hakikat hilafı vesika ve fatura tanzim ve bi
lerek istimal etmek memnuiyetine dair sarih hü-
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küm konulmuştur. 
34, 36, 38, 42, 43, 44 neü maddele rdeki de

ğişikl ikler a y n e n ; 47 nci maddedeki değişiklik 
de ikinci f ıkrasına vuzuhu temin için kelime 
ilâve ve düzeltmeleriyle kabul edilmiştir . 

50 nci madden in I I I neü f ıkras ındaki damga 
resmi muaf iyet in in f a tu ra l a ra teşmili muvaf ık 
görülmiyerek ona dai r hüküm f ık radan çıkarı l
m a k suret iyle ve diğer değişiklik ve ilâveler de 
bazı ibare düzeltm el eriyle kabu l edilmiştir , 

53 neü madde , ibare düzeltnıeleriyle ve 4 neü 
ek madden in I nci f ıkrası hükümler ine r iayet 
etmiyenler hakk ında bir ceza müeyyidesi ilâve
siyle kabu l edilmiştir . 

54 neü maddenin I I nci f ıkrasının B, D benci
ler inde yazılı olan k a n u n u n 11 ve 17 nci mad
deleri hükümler i el koyma mahiyet inde oldu
ğ u n d a n bu hükümler dairesinde al ınacak kara r 
l a ra muhalefet in cezası ayni mahiyet teki diğer 
suçların daha ağır olan cezaiariylc bir a raya ge
t ir i lmiş ve k a n u n u n 42 nci maddes in in 1 nci 
f ıkras ında yazılı z i raat alet, vasıta, ilâç ve mal
zemesini tevzi edilen tohumlar gibi maksada 
göre ku l lanmıyan la r h a k k ı n d a da I V neü fık
r adak i cezaların t a tb ik i daha u y g u n görüle
rek madden in tad i lâ t ında o yolda düzeltilme'ler 
yapılmış ve V nci f ıkradaki « olunabilir » keli
mesi de « o lunur » şekline konulmuş ve üeür.cü 
ek maddenin I nei I I nci f ıkralar ında yazılı hü
kümlere r iayet etmeyenler hakkındaki cezalara 
da i r bu maddeye ayrıca üç fıkra ilâve edilmişi ir. 

56 nci maddede, f ıkraların numara la r ı dü
zeltilmiş ve 25 nci maddeye ilâve edilen I I I ncîi 
fıkra hükmüne muhalefetin eczası da burada tâ
yin edilmiş ve müsadere cezası b ü t ü n stoklarla 
bir ikt irmelere de teşmil edilmiştir. 

57 ve 58 nci maddelerdeki değişiklikler aynen 
kabul edilmişlerdir. 

59 ncu maddede encümenimiz mühim değişik
likler yapmışt ı r . 

İh t ikâ r ve istismar cürümlerinin cezalarım 
tâyin eden bu maddenin müzakeresinde etraflı fi
kir teatileri neticesinde bu kanunun diğer mad
delerindeki cezalarla tenazur temin etmek ve ay
ni zamanda, bn. kanını im ananen dal-ikmdeki rmy 
lar ın en ağırı olan iht ikâr için bu cürmün mahi
yet ve vehamet derecesiyle uygun bir ceza nisbe-
ti gözetmek mülâhazasiyle Encümen ekseriyetin.ee 
gerekli görülen teşdidi mahiye t te değişiklikler 
vücuda getirmiştir . Yapı lan bu değişikliklere gö

r e : 
I ) K a n u n u n 55 nci maddesinde evvelce ka

bul edilen esasa uygun olmak üzere « İh t ikâr ve 
istismar fiillerine teşebbüs edenlerle bu fiillere 
bilerek yardım edenler veya bu fiilleri yapt ı ran
lar » ayni cezayi göreceklerdir. 

I I ) Maddenin I nci fıkrası mucibince ihti
k â r ve ist ismar cürümler i için tây in edilen ağır 
hapis cezasının üç seneden başlaması, cezanın 
âzami haddi olan on sene ile daha mütenas ip 
görülmüştür . 

I I I ) Maddenin I I nci f ıkrasının hükümler i 
de I nci f ıkradaki değişikliklerle u y g u n derece
de teşd ' t edilmiştir . 

Maddenin V nci f ıkras ında yazılı suçlarda 
da kanuni t eke r rü r yerine âmme dâvası açd-
madde hükmüne r iayet etmeyenler h a k k ı n d a 
cezanın ar t t ı r ı lması esası konulmuş ve 'M- neü 
madde hükmüne r iayet emeyenler haki ,un la 
ua ayrı bir ceza. fıkrası ilave edilerek 5! nen 
madde bu değişiklikler ve ilâvelerle yazdı ol
duğu şekilde kaimi edilmiştir . 

(i3 ncu madde aynen kabul edilmiştir . 
Cif! nci madde , d iğer maddelerdeki ceza hü

kümlerinde yapılan tadil ler dolayısiyle gözden ge
çirilerek duruşması mevkuftu olarak cereyan 
edecek olanlar gösterilmiş ve para ce l i s in i 
müstol/uıı 

eni'! elaca 
ait son l'ıi 

ili nei 
makKOeise 

lir. fi f suçlarda, ise umumî hükümle r 
ualau maddenin kefaletle tahliyeye 
ı ası l.avved ilmistir. 
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• t ncu 
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haklar ın korunmas ına da i r 
ve hükümle'!' ilâ resiyle, kabul edJImk'lir 

1PR nci madde ile kanuna ilâve edileı 
'kinci ek maddeler aynen kabul edile; 

• ' - 1 1 

de 
!ar 

ve ü 

r u i c i 

rdir. 
o neü ek maddenin Tl nei Sokrasında ys-ılr 

(Hükmî şahıslar) trdıiryile şirketim- k a s k d m d u -
ğu halde hükmi şahsiyeti haiz olmıyan şirke! -
lerle koopera i i l le r bu tabir in dışında bakmak-
ları cihetle «Hükmi şahıslar» yerine «Her tü r lü 
ş i rket ler ve kooperat i f ler» denil:-a esi m aksa*'a 
daha u y g u n görülmüş ve mezkûr fıkra, m M sa
nımda faalivetlerî tahvil ve iahdidc lahi hr 'u-
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labileceği gösterilen bu müesseselerin muraka
besine dair de bir kelime ilâve edilerek mad
de yazılı olduğu şekilde kabul edilmiştir. 

4 ncü ve 5 nei ek maddeler aynen ve 6 ncı 
ek madde ise bir ibare taşhihiyle ve maksada 
uygun aydınlatıcı ilâvelerle ve 7 nci ek madde 

de aynen kabul edilmişlerdir. 
8 nci ek maddeye gelince: Millî korunma 

kanununun tatbikatına müteallik olarak Hükü
metçe tesbit edilen evrak ve vesika ve karne
ler resmî evraktan olup bunlar üzerinde işlene
cek sahtekârlık suçları hakkında, Ceza kanu
nunun resmî evraktaki sahtekârlık suçlarına ait 
cezaların tatbiki muvafık görülerek madde ona 
göre düzeltilmiştir. 

9 ncu madde olarak kanuna encümenimiz ta
rafından ilâvesi lüzumlu görülen hükümler de, 
Millî korunma kanununun Hükümete verdiği 
bazı salâhiyetlerin ne suretle icra. ve tatbik edi
leceğini göstermektedir. 

Umumî Heyetin tasviblerine arzolunarak 
tercihan ve müstacelen müzakere edilmek ricasiy-
le Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Muvakkat En. Reisi M. M. 
Kocaeli Trabzon 

Salâh Yargı Faik Ahmed Barutçu 
Kâtip 

Kütahya Ankara Aydın 
Alâettin Tiridoğlu Ekrem Ergun Nuri Göktepe 

Aydın Balıkesir 
Adnan Menderes Yahya Sezai Uzay 

Bursa Diyarbakır 
Nevzad Ayaş Yeli Necdet Sünkitay 

Edirne îçel 
Temel Göksel T. Cemal Beriker 

Kastamonu Kocaeli 
Dr. Tevfik Aslan Dr. Fuad Sorağman 

Kocaeli içel 
îbrahim Diblan Dr. Muhtar Berker 

Konya Konya 
Dr. O. Şevki Uludağ Galip Gültekin 

Malatya Mardin 
Mahmud Nedim Zabcı Rıza Ertem 

Siird Van 
Ali Rıza Esen îbrahim Arvas 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin 
değiştirilmesine ve bu kanuna bazı maddeler 

eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 
Millî korunma kanununun 6, 18, 19, 21, 25, 

30, 31, 32, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47, 50, 53, 54, 
56, 57, 58, 59, 63, 67, 68 nci maddeleri aşağıda 
yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 6 — 
1. Bu kanun hükümlerine tevfikan İcra 

Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararlar alâ
kalı vekâletler tarafından kendi teşkilâtı ve bu 
kanıma müsteniden kurulan veya tavzif edilen 
teşkilât ve müesseseler vasıtasiyle infaz ve tat
bik olunur. 

2. Bu kanunla Hükümete verilen hizmetler
den bir veya bir kaçı ile meşgul olmak ve bu ka
nundaki salâhiyetlerle teçhiz edilmek üzere lü
zum görülen Devlet teşkilâtında yeni memmuri-
yetler ihdasına Hükümet salahiyetlidir. 

3. Vekâletlerin merkez teşkilâtında ihdas 
olunacak kadrolar tatbik ve derhal Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin tetkik ve tasdikma arzo-
lunur. Bu kadroların maaş ve üccretleri ile ida
re masrafları 43 ncü maddedeki sermayeden 
sarfolunur. 

4. Vekâletlerin merkez teşkilâtı haricinde 
ihdas olunacak vazifelerin ve Koordinasyon bü
rosunun kadroları İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle tatbik edilir. 

5. Halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını te
mine matuf bilûmum ticari ve smai muamelele
ri ifa etmek ve hükümet tarafından bu kanun
daki salâhiyetler dairesinde verilecek diğer iş
leri görmek üzere İcra Vekilleri Heyeti kara-
riyle hükmi şahsiyeti haiz müesseseler ihdas 
olunabilir. Bu müesseselerin kadroları İcra Ve
killeri Heyetince tasdik olunur ve bunlara bu 
kanunun 43 ncü maddesindeki paradan lüzumlu 
mikdar sermaye tefrik ve tahsis olunabilir. 

6. Bu müesseselerin ve memurlarının halk 
ile muamele ve münasebetlerinde hususi hu
kuk hükümleri caridir. Bu müesseselerin 
sermayeleri ve bütün malları Devlet mallarm-
dandır. Murakabeleri bu kanunun 51 nci mad

desi hükümleri dairesinde yapılır. 
7. Yukarıdaki fıkralarda zikredilen vazife 

ve işleri İcra Vekilleri Heyeti mevcut müesse
selere de verebilir. 

8. İcra Vekilleri Heyeti lüzum göreceği 
herhangi bir daire veya müesseseyi, bütçe ve 
teşkilâtına mütedair mer'i hükümler mahfuz 
kalmak üzere, tamamen veya kısmen herhangi 
bir vekâlet veya daire emrine vermeğe salahi
yetlidir. 

9. Bütün daire ve müesseseler bu kanunun 
tatbikma mütedair olan karar ve tebliğleri der
hal tatbik ve icra etmekle mükelleftirler. Her
hangi bir daire ve müesseseye mensup olursa 
olsun bu kanunun tatbikmda kusuru görülen 
memur ve müstahdemleri ve belediye reislerini 
Başvekil inzibatî cezalardan herhangi biriyle, 
tertip gözetmeksizin, cezalandırabilir ve bu ce
zaları hafifletebilir veya kaldırabilir. Memur
ların memuriyetten ihraç cezası müstesna ol
mak üzere, diğer inzibatî cezalara karşı itiraz 
olunamaz ve dâva açılamaz. 

10. Bu kanuna müsteniden vücude getiri
len teşkilât ve müessese kadrolarında istihdam 
edilenlerden fazla mesaisi ve muvaffakiyeti gö
rülenlere 3656 ve 3659 numaralı kanun hüküm
lerine göre müstahak oldukları maaş veya üc
ret tutariyle tayin edildikleri kadrodaki maaş 
veya ücret tutarı arasındaki farkı geçmemek 
şartiyle ve Başvekilin tasvibiyle kadro tasarru
fundan aylık maktu tazminat verilebilir. Şu-
kadar ki 5 nci ve daha yukarı dereceli kadro
lara tayin edileceklere verilecek tazminat müs
tahak oldukları maaş veya ücret tutariyle iki 
üst derece tutarı arasındaki farkı geçemez. 

11. Herhangi bir dairede tekaüde tabi ma
aşlı bir hizmette müstahdem iken yukarıda ya
zılı daire ve müesseselerin ücret kadrolarına 
naklolunanlarm 3656 numaralı kanunun maşlı 
memurlar hakkındaki umumî hükümlerine göre 
almaları icabeden maaş tutarı istih
dam edildikleri daire ve müesseseler
deki kadro tahsisatından tesviye olu
nur. Bunların tekaütlük hakları mahfuz olup 
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buralarda geçen hizmetleri fiili hizmet sayılır. 
Aylıklarından aidat tevkifi suretiyle tekaüt 
haclarına malik olan memurlardan bu suretle 
nakledilecekler hakkında da ayni hüküm tatbik 
ed:Lr. Şukad.ir ki aylıklarından kesilecek ai
datla Kendilerini iötıhtiam eden teşkilât ve mü
esseseler tarafından verilecek muadilleri men
sup oldukları tekaüt sandığına yatırılır. 

12. 3656 numaralı kanuna tabi maaşlı me
murlardan yukarıda yazılı daire, teşkilât ve 
müesseselere naklen tayin edilmiş ve edilecek 
olan memurlar nakkmda Memurin kanununun 
maaşlı memurlara ait Hükümleri tatbik olunaca
ğı gibi bu yerlerde ge^en hizmet müddetleri de 
maaşlı vazifelerde geçmiş sayılır ve terfilerinde 
bu hizmetleri maaşlı vazifelerde geçen hizmetle
rine katılmak suretiyle hesap edilir. Bu me
murlara 3656 numaralı kanunun 14 ncü mad
desine tevfikan ücret kadrosundaki fark dahi 
ayrıca ücret olarak verilir. 

13. 3656 numaralı kanunun 6 ncı ve 13 ncü 
maddelerine ve 3659 numaralı kanunun 9 ve 
10 ncu maddelerine ve 3968 numaralı kanunun 
hükümlerine göre istisna, ihtisas ve ihtiyaç 
mevkilerinde maaş veya ücretle müstahdem 
iken yukarıda yazılı daire, teşkilât ve müesse
selere naklen tâyin edilmiş ve edilecek olanlar 
bu tayinden evvel müstahdem oldukları mev
kilerdeki maaş veya ücretleriyle ve bu mev
kilerine müteallik terfi haklraı mahfuz olarak 
tayin edilirler ve bu vazifelerinden ayrıldık
larında dahi evvelki mevkilerine veya ayni de
receye tekabül eden mevkilere ayni derece ve 
haklarla tayinleri yapılır. 

14. Yukarıda } azılı hükümler bu kanuna 
göre tavzif edilen daire, teşkilât ve müessese
lere alınmış ve alınacak memurlara da şamildir. 

Madde 18. — 
Hükümet, un fabrikalarına ve değirmenle

rine ve diğer sanayi ve maadin müesseselerine 
el koyarak işletebilir. Bu işletmenin devam) 
müddetince müessese sahiplerine münasip taz
minat verilir. 

Madde 19 .— 
1. Sanayi ve maadin müesseseleriyle diğer 

iş yerlerinde fazla çalışmağa Hükümetçe lüzum 
görülen hallerde, işlerin mahiyetine ve ihtiya
cın derecesine göre, günlük iş saatleri, gündüz ve 
gece çalışmalarında tatbik edilmek üzere, üçer 

11 — 
saate kadar arttırılabilir. îşbu fazla saatlerle 
çalışmalara ait ücretler İş kanununun 37 nci 
maddesi mucibince ödenir. 

2. Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve 
erkek çocukların sanayi işlerinde ve 16 yaşın
dan yukarı erkek çocukların maden işlerinde 
çalışmaları hakkındaki 151, 1593 ve 3008 numa
ralı kanunlarda mevcut tahdidi hükümler Hü
kümet karariyle tatbik edilmeyebilir. 

3. Bu kanunun istihdaf ettiği hususlarda 
Hafta tatili kanunu ile Ulusal Bayram ve Ge
nel tatiller hakkındaki kanun hükümleri Hükü
met karariyle kısmen veya tamamen tatbik olun-
mıyabilir. 

4. İşçilerin en az birer aylık fasılalarla ça
lıştırıldıkları işlerin gayrisinde işçinin haftada 
bir gün tatil hakkı ihlâl edilemez. 

5. Hükümet, bilûmum ticarethane ve mü
esseseleri açık bulundurulacağı günleri ve as

garî iş saatlerini tesbit etmeğe salahiyetlidir. 
Tesbit edilmiş olan günlerde ve asgarî iş saati 
müddetince bu ticarethane ve müesseselerin 
açık bulundurulması mecburidir. 

Madde 21 .— 
Hükümet, lüzum gördüğü maddelerin istih

lâkini, satışmı ve imalini menedebileceği gibi 
bunların istihlâk, satış ve imal şekil ve mikta
rını da tayin veya tahdit edebilir. 

Madde 25 .— 
1. Hükümet, memleket ihtiyacı bakımından 

lüzumlu gördüğü maddeleri, tesbit edilecek mik
tarlar fevkinde ve şartlar haricinde sanat ve 
ticaret erbabının stok yapmalarım menedebilir. 

2. Hükümet, sanat ve ticaret erbabmm 
faaliyet sahaları haricindeki maddeleri stok 
yapmalarını mene salahiyetlidir. 

3. Herhangi bir maddenin Hükümet tara
fından tesbit edilecek şahsi ihtiyaçlar fevkin
de biriktirilmesi menedilebilir. 

Madde 30. — 
1. Bu kanunun tatbikte bulunduğu müd

det zarfmda şehir, kasaba, iskele, liman ve is
tasyonlarda gayrimenkullerin kira bedelleri bu 
kanunun tatbik mevkiine konmasma takad
düm eden sene zarfındaki son icar mukavele
namesiyle muayyen olan kira bedellerinden 
hiçbir suretle fazla olamryacağı gibi mukave
le şartlarında kiracılar aleyhine değişiklik ya-
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pılamaz. 

2. Kiraları icar mukavelenamesiyle muay
yen olmayan veya kanunun tatbik mevkiine 
girmesinden sonra inşa veya tadil edilmiş olan 
veya miistecir tarafından tahliye edildikten 
sonra kullanma tarzı değiştirilerek icar olunan 
gayrimenkullerin kira bedellerinin ne suretle 
tesbit olunacağını Hükümet, bir kararname ile 
tayin eder. 

3. icar mukavelelerinin bilcümle hüküm
lerine müstecirler tarafından riayet edildiği 
müddetçe işbu kanunun'meriyetten kalkmasın
dan üç ay sonraya kadar müstecirler aleyhine 
tahliye dâvası mesmu değildir. İcar müddeti
nin hitamından 15 gün evveline kadar müste-
cir gayrimenkulu tahliye edeceğini tahriren 
haber vermediği takdirde mukavele ayni şart
larla bir sene için temdit edilmiş sayılır. Müs-
tecir tarafından gayrimenkulun tahliye edilece
ği tahriren bildirilmiş olmasına rağmen gayri
menkul tahliye edilmezse veya mal sahibi 
gayrimenkulu bizzat mesken olarak kullanmak 
mecburiyetinde kalırsa icar mukavelesinin hi
tamında tahliye talebinde bulunabilir. 

4. Kaloriferli binalarda kömür fiatmdaki 
tahavvüllerin kira bedellerine inikas nisbeti 
icabı hale göre bir kararname ile tayin olunur. 

5. Bu madde hükümlerinin tatbik olunaca
ğı yerleri Hükümet tayin ve ilân eder. Bu yer
lerde 2490 numaralı kanunun bu maddeye mu
halif hükümleri tatbik olunmaz. 

Madde 31. — 
1. Hükümet, dahilde lüzum gördüğü mad

delerin âzami fiatlarını, maliyete zammede
bilecek âzami kâr nisbetlerini ve bu maddelerin 
cinslerini, nevilerini ve vasıflarını tesbit ve tayin 
edebilir. 

2. Bu suretle tesbit olunan fiatlar veyahut 
kâr nisbetleri fevkinde veya cins, nevi veya va
sıflara muhalif olarak bir malın satılması veya 
satışa arzolımması yasaktr. 

3. Sair kanunlar hükümlerine müsteniden 
mercilerince tesbit olunan fiatlar fevkinde bir 
malın satılması veya satışa arzı yasaktır. 

4. Toptan, yarı toptan ve perakende tica
rette, tacir sıfatını hâiz hakikî veya hükmi şa
hıslar arasında yapılan alım ve satım muame
lelerinde satılan mal için satıcı tarafından fa
tura verilmesi ve faturaların muayyen bir 

müddet zarfmda satan ve satm alan tarafından 
muhafaza edilmesi mecburi kılınabileceği gibi, 
tacir sıfatını hâiz müşterinin ticaret için fatu-
rasız mal satın alması meneçlilebilir. 

5. 100 kuruştan fazla yapılan alış verişlerde 
müşterinin talebi üzerine satıcı fatura vermeğe 
mecburdur. 

6. Tacir sıfatını hâiz hakikî veya hükmi 
şahıslar arasında yapılan alım ve satım muame
lelerinde, bir malın mevcudu bulunmadığı sa
tıcı tarafından beyan edildiği ve alıcı keyfiyeti 
mübeyyin bir vesika talep eylediği takdirde bu 
vesikanın verilmesi mecburidir. 

7. Her dükkân, mağaza, ticarethane veya 
satmak kastiyle mal konulabilen mahallerde ve 
pazar yerlerinde perakende veya toptan satışa 
arzedilen muayyen mallara cins ve fiatı gösteren 
etiket veya mahsus işaret konulması ve malın 
mahiyeti etiket veya mahsus işaret koymağa 
müsait olmıyan hallerde herkesin görebileceği 
bir yere fiat ve cins listelerinin asılması mec
buridir. Muayyen malların neden ibaret oldu
ğu mahallî fiat murakabe komisyonları tara
fından ilân edilir. 

Madde 32. — 
1. Muhik sebep olmaksızın bir malın fazla 

fiatla satılması veya satışa arzedilmesi yasaktır. 
2. Mevcut malın satışa arzedilmemesi veya 

satışından imtina olunması veya saklanması ve
ya herhangi bir suretle kaçırılması veya muva
zaa yoluyla elden çıkarılması veya piyasada 
darlık, yahut fiatlarda yükseklik tevlit edebi
lecek derecede mahdut ellerde toplanması, her
hangi bir maddenin ticari taamül haricinde 
muhtelif ellerden geçirilmesi suretiyle fiatmm 
yükseltilmesini istihdaf veya intaç eden zin
cirleme muameleleri, ticari taamüle aykırı ola
rak diğer bir malın da satın alınmasını mecburi 
kılmak suretiyle satışta bulunulması veya ma
lın satışa bu şartla arzedilmesi, bir malı fazla 
fiatla satmağa matuf sair fiil ve hareketlerde 
bulunulması ve fiatlan yükseltmek kastiyle 
propaganda yapılması yasaktır. 

Madde 34. — 
Hükümet, 3018 numaralı kanunun birlikler 

hakkındaki yedinci maddesi hükmünü ithalât 
tacirleriyle toptancı ve yarı toptancı ve pera
kendeci tacirlere ve sanayi erbabına dahi teşmil 
edebilir. 
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Madde 36. — 
1. Hükümet, her türlü hususi nakil vasıta

larının seyrüseferini tanzim ve tahdit veya men-
edebileceği gibi âzami nakil ücretlerini de tayın 
eder ve bu vasıtaları, malzemelerini ve mutat 
ücretlerini vererek, Devletçe lüzum görülen 
yerlerde ve hizmetlerde çalıştırabilir. Lüzum ve 
ihtiyaç gördüğü t ^ d i ı a t kara nakil vasıtala
rını bedelleri mukabilinde ve deniz nakil vasi 
taiariü) 1.- IX - 1039 rlan evvel yapılan son sa
tış beaeli mukabilinde satın alabilir. Deniz na
kil vasıtalarının SJCUL alınmasında icabı hale 
göre bu bedele icra Vekilleri Heyetince tayin 
olunacak bir tazminat ilâve olunabilir. 

2. Hükümet, halkın ve Millî Müdafaanın 
ihtıyaeiarmı karşılamak maksadiyle, lüzumun
da, ecnebilere ait deniz nakil vasıtalarını da 
bu nı&rfde hükümleri dairesinde, rızalariyle ça
lıştırabilir. 

Madde 38. — 
Hükümet, lüzum gördüğü mmtakalarda ya

pılacak zeriyatın nevi ve çeşitlerini tâyin ve 
tesbit edebileceği gibi herhangi bir mahsulün 
ekimini de menedebilir. 

Madde 42. — 
1. Hükümet her türlü ziraat âletlerini, ma

kinelerini, vasıtalarını ve malzemelerini, zirai 
ilâçları ve tohumları lüzumuna göre satabilir, 
parasız veya ariyet veya ödünç veya bir kira 
mukabili olarak ihtiyacı olanlara tevzi edebilir 
ve çiftçiye ödünç para verebilir. 

2. Hükümet, büyük ve küçük baş hayvan
ların alım ve satımını ve kesimini tanzim etmeğe 
ve bunlara 14 ncü madde hükümleri dairesinde, 
el koymağa salahiyetlidir... 

Madde 43. —-
Bu kanunun derpiş ettiği işlerin icabettire-

ceği tediyeler için Hükümet emrine hazinece 
yüz milyon liraya kadar bir sermaye temin olu
nur. Mütedavil sermaye ile sabit sermaye ve teş
kilât masrafı karşılıkları İcra Vekilleri Heyeti 
karariyle bu sermayeden tefrik edilir. 

Madde 44. — 
Vekaletlerce bu kanuna müsteniden yapıla

cak işlerin ve kurulacak müesseselerin istilzam 
ettirdiği paralar İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
43 ncü maddedeki sermayeden alâkalı vekâlet 
emrine verilir. 

I Madde 47. — 
1. Bu sermaye hesapları Türkiye Cumhuri

yeti Ziraat Bankasında temerküz ettirilir, vez-
nedaıltk işleri de bu hanka tarafından yapılır. 
icra Vekilleri Heyetince verilecek karara göre 
alâkadar daire, teşekkül veya müesseseler, he
saplarının evrakı müsbitelerini veya tasdikli 
suretlerini veyahut yalnız aylık mizanlarla se-. 
ne sonlarındaki bilançolarını Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat Bankasına gönderirler. 

2. Bu kanun hükümleri dairesinde ittihaz 
olunan kararlara müsteniden yapılan her nevi 
tediyat ve tahsilat taallûk ettiği vekâlet için 
açılan hususi hesaplarda gösterilir. Kadro ve 
idare masrafları ayrıca bir cetvelde irae olunur. 

Madde 50. — 

1. Bu sermayeden sarfedilecek paralar, Mu-
hasebei umumiye ve Arttırma, eksiltme ve iha
le kanunları hükümlerine ve Divanı Muhase
batın murakabesine tabi değildir. 

2. Bu kanunun tatbik mevkiinde bulun
duğu müddet zarfında resmî daire ve müesse
selerin (belediye ve sermayesinin nısfından faz
lasına Devletin veya Devlet teşekkül ve mües
seselerinin iştirak ettiği ticari teşekküller da
hil) yekdiğeriyle olan alım ve satım muamele
lerinde Arttırma ve eksiltme ve ihale kanunu
nun hükümleri icra Vekilleri Heyetinin kara
riyle tamamen veya kısmen tatbik edilmeye
bilir. 

3. 31 nci maddenin 5 nci ve 6 ncı fıkraları 
mucibince verilecek fatura ve vesikalarla bu 
kanunun tatbikma memur makamlara gönde
rilecek şikâyet ve ihbarlar ve 47 nci maddede 
zikredilen evrakı müsbite suretleri ve umumî 
hesap vaziyetleri damga resminden ve sair rü
sum ve vergilerden muaftır. 

4. Bu kanuna göre kurulmuş teşkilât ve 
müesseselere karşı taahhüdatta bulunan müta-
ahhitlerle bu mütaahhitlere karşı derece dere
ce taahhüdatta bulunmuş ve bulunacak olanlar 
hakkmda 2395 sayılı Kazanç vergisi kanununun 
8 nci maddesinin muaddel 1 nci fıkrasiyle 33 
ncü maddesi ve 74 ncü maddesinin B fıkrası 
hükümleri tatbik olunmaz. Bu taahhüt işleri 
hakkmda Kazanç vergisi kanununun umumî hü-

I kümleri caridir. 
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Madde 53. — 
1. 
a) 19 ncu maddenin 5 nci fıkrasında yazılı 

çalışma saat ve günlerine riayet etmeyenler; 
b) 31 nci maddenin 7 nci fıkrasında yazılı 

etiket ve fiat listesi koymak mecburiyetine riâ
yet etmeyenler; 

c) 38 nci maddede yazılı zeriyat hakkındaki 
kararlara riayet etmeyenler; 

25 liradan 300 liraya kadar ağır para ceza-
sma mahkûm edilir ve riayetsizliğe devam edil
miş olması halinde 50 liradan 600 liraya kadar 
ağır para cezasiyle beraber bir haftadan 3 aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

2. 
a) 8 nci maddeye müsteniden sanayi ve ma-

adin müesseseleri hakkında Hükümetçe isteni
len malûmatı vermeyenler ve müttehaz karara 
riayet etmeyenler; 

b) 24 ncü maddeye müsteniden ihraç satışla
rının şekli hakkında Hükümetçe müttehaz ka
rarlara riayet etmeyenler; 

50 liradan 500 liraya kadar ağır para ceza
sına mahkûm, edilir ve tekerrürü halinde 100 li
radan 1000 liraya kadar ağır para cezasile bir
likte 15 günden 3 aya kadar hapis cezası hük
molunur. 

3. îthal ve ihraç maddelerinin 29 ncu mad
deye müsteniden tesbit edilen fiatlanna riayet 
etmeyenler; 

15 günden 3 aya kadar hapis ve tesbit edi
len ithal ve ihraç fiatlariyle satışın veya muba
yaanın yapıldığı fiatlar arasındaki fark tutarı
nın beş misli para cezasına mahkûm edilir. Te
kerrürü hâlinde ceza iki misline çıkarılır. 

Madde 54 .— 
1. 9 ncu maddede yazılı ücretli iş mükelle

fiyetine riayet etmeyenler, alacakları günlük 
ücretin beş mislinden yirmi beş misline kadar 
hafif para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü 
hâlinde iki misli para cezasiyle birlikte 15 gün
den 2 aya kadar hapis cezasına hükmolunur. 

2. 
a) 10 ncu maddede yazılı sanayi ve maadin 

müesseseleriyle diğer iş yerlerindeki hizmeti 
terkedenler; 

b) 11 nci maddede yazılı sanayi ve maadin 
müesseseleri mamullerinin ve istihsallerinin 

mubayaa edilmesi kararma riayet etmeyenler; 
c) 15 nci maddede yazılı muattal sanayi ve 

maadin müesseseleriyle iş yerlerinin işletilmesi 
kararına riayet etmeyenler; 

d) 17 nci maddede yazılı makinelerin ve 
sair istihsal vasıtalarının satın alınması kararına 
riayet etmeyenler; 

e) 18 nci maddede yazılı sanayi ve maadin 
müesseseleriyle un fabrikalarına ve değirmen
lere el konarak işletilmesi kararına riayet etme
yenler; 

f) 36 nci maddede yazılı nakil vasıtaları
nın seyrüseferleri ve ücretleri ve çalıştırılma
ları hakkında ittihaz edilecek kararlara riayet 
etmeyenler; 

g) 40 nci maddede yazılı araziye hububat 
ekmek ve ektirmek hakkında ittihaz edilecek 
karara riayet etmeyenler; 

100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde 250 
liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle 
birlikte 1 aydan 6 aya kadar hapis cezası hük
molunur. 

3. 42 nci maddenin 2 nci fıkrasında müsteni
den el konulan hayvanları teslimden imtina 
eden, saklayan, kaçıran, saklamaya veya kaçır
maya teşebbüs eden ve bu fiillere bilerek yar
dım edenler, 250 liradan 10 000 liraya kadar 
ağır para cezasiyle birlikte suç mevzuunu teşkil 
eden mallarının müsaderesine mahkûm edilir. 

4. 42 nci maddenin 2 nci fıkrasında yazılı 
tohumluklar hakkında ittihaz edilen kararlara 
riayet etmeyenler, 10 liradan 50 liraya kadar 
ağır para cezasma mahkûm edilir. 

5. 14 ncü maddenin 4 ncü fıkrasına muha
lefet halinde, suç mevzuu olan maddeler mahi
yet ve miktar itibariyle ancak şahsi ihtiyaca 
tekabül edebilecek derecede ve az kıymette ise 
suçlu hakkında 55 nci maddenin 1 nci fıkrasına 
tevfikan verilecek ceza 10 liradan 50 liraya ka
dar ağır para cezasına tenzil olunabilir. 

Madde 56. — 
1. 22 nci maddeye tevfikan vücuda getirilen 

stoklar hakkında ittihaz edilecek kararlara ria
yet etmeyenler; 

250 liradan 2 000 liraya kadar ağır para ceza
sına ve tekerrürü halinde 1 000 liradan aşağı 
olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte 
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bir seneden 3 seneye kadar hapis cezasma mah
kûm edilir. 

2. 25 nci maddenin 1 nci ve 2 nci fıkrala
rında yazılı stok yapmak memnuiyetine riayet 
etmeyenler; 

500 liradan 2 500 liraya kadar ağır para ce
zasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde 1 000 
liradan aşağı olmamak üzere ağır para ceza-
siyle birlikte 1 seneden 3 seneye kadar hapis 
cezasına mahkûm edilir. Her iki halde de ya
pılmış olan stokların müsaderesine hükmedilir. 

3. 25 nci maddenin 3 ncü fıkrasında yazılı 
mal biriktirmek memnuiyetine riayet etmeyen
ler; 

10 liradan 100 liraya kadar ağır para ceza-
siyle mahkûm edilir. Tekerrürü halinde para 
cezası iki misline çıkarılmakla beraber suçlu 
bir aya kadar hapis cezasma mahkûm edilir. 

Madde 57. — 
1. 28 nci maddede yazılı ihbara rağmen 

muayyen müddet içinde malını gümrükten çek
meyenler, 100 liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasiyle birlikte 15 günden 3 aya kadar 
hapis cezasına mahkûm edilir. 

Madde 58. — 
30 ncu madde hükmüne riayet, etmeyenler, 

bir senelik kira bedeli tutarmca ağır para ceza
sına mahkûm edilir. 

Madde 59. —-
1. 31 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkrala-

riyle 32 nci ve 35 nci maddelerde yazılı ihti
kâr ve istismar fiillerinden herhangi birini ir
tikâp edenler ile bunları bilerek çalıştıran dük
kân, mağaza, ticarethane ve alelûmum alım ve 
satım yerlerinin müdürleriyle sahipleri hakkın
da 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezasiyle birlikte bir seneden 10 seneye kadar 
ağır hapis cezası hükmolunur. 

2. 31 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkrala-
riyle 32 nci maddede yazılı fiillerin işlenmesin
den tevellüt eden veya edebilecek olan zarar, 
malın yahut temin edilen veya edilmesi kasto-
lunan gayri muhik menfaatin miktar veya ma
hiyetine göre, hafif ise suçlular hakkında 50 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ve 
7 günden 1 aya kadar hapis cezası verilir ve 
15 güneten 2 aya k?dar dükkân, mağaza ve ti
carethanenin kapatılmasına ve bu müddet zar

fında suçlunun ticaretten menine hükmolunur. 
Bu fıkrada yazılı fiillerin tekerrürü halinde 
ba maddenin 1 nci fıkrasında yazılı cezalar ve
rilir. 

3. 31 nci maddenin 2 nci ve 3 ncü fıkra-
lariyle 32 nci maddede yazılı fiillerin işlen
mesinden tevellüt eden veya edebilecek olan 
zarar, malın yahut temin edilen veya edilmesi 
kastolunan gayri muhik menfaatin miktar ve
ya mahiyetine göre pek hafif ise suçlular hak
kında 5 liradan 100 liraya kadar ağır para ce
fası verilir ve 7 günden 1 aya kadar dükkân, 
mağaza ve ticarethanenin kapatılmasına ve bu 
müddet zarfında suçlunun ticaretten menine 
hükmolunur. Bu fıkrada yazılı fiillerin teker
rürü halinde 25 liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezası ve 7 günden 1 aya kadar hapis ce
zası verilir ve 15 günden 2 aya kadar dükkân, 
mağara ve ticarethanenin kapatılmasına ve bu 
müddet zarfında suçlunun ticaretten menine 
hükmolunur. 

4. Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçlara 
mevzu teşkil eden malın ve ayni cinsten mevcut 
bakiyelerinin tamamının veya bankaya veya mal 
sadığma emaneten yatırılmış bulunan mal be
dellerinin de müsaderesine hükmolunur. 

5. 31 nci maddenin 4 ncü ve 6 nci fıkra-
lariyle birinci ek maddede yazılı hükümlere ri
ayet etmeyenler hakkında 50 liradan 500 liraya 
kadar ağır para cezasiyle beraber bir haftadan 
bir aya kadar dükkân, mağaza ve ticarethane
nin kapatılmasına ve bu müddet zarfında suç
lunun ticartten menine hükmolunur. Bu fık
rada yazılı muhalefet fiillerinin taaddüdü ha-
Hnde 100 liradan 1000 liyaya kadar ağır para 
cezasiyle beraber 15 günden 3 aya kadar dükkân, 
mağaza ve ticarethanenin kapatılmasına ve bu 
müddet zarfında suçlunun ticaretten menine 
hükmolunur. 

6. 31 nci maddenin 5 nci fıkrasında yazılı 
hükümlere riayet etmeyenler hakkında 5 liradan 
100 liraya kadar ve tekerrürü hâlinde 25 lira
dan 200 liraya kadar ağır para cezası hükmo
lunur. 

7. Yukariki fıkralarda yazılı ticaretten men 
ile dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatıl
ması cezası bu dükkân, mağaza ve ticarethanenin 
bulunduğu mevki için hayati ehemmiyeti hâiz ol
ması hâlinde verilmeyerek 2 nci fıkrada gösteri-
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len para cezasının yarısı ve 3 ncü fıkradaki para 
cezalarının sırasiyle dörtte biri ve yarısı ve 4 ncü 
fıkrada mevzu para cezalarının da sırasiyle dört
te biri ve üçte biri nisbetinde arttırılır. 

Madde 63. -^ 
Bu kanuna tevfikan verilen ve katiyet kes-

beden hüküm hulâsaları masrafı mahkûma ait 
olmak üzere neşrolunur. Fer'î ceza olarak dük
kân, mağaza ve ticarethanenin muvakkaten ka
patılmasına dair verilen hüküm hulâsaları da 
büyük harflerle yazılarak ayrıca bu dükkân, 
mağaza veya ticarethanenin göze çarpan yerle
rine yapıştırılır. 

Madde 67. — 
1. Lüzum görülen yerlerde, Adliye Vekâle

ti, bu kanunun hükümlerine giren suçlarla bu 
kanunun 64 ncü maddesinde yazılı memurların 
işledikleri suçlara müteallik dâvaları görmek 
üzere, hâkimler kanununun her sınıf veya dere
cesindeki hâkimlerden müteşekkil olarak toplu 
veya tek hakimli mahkemeler kurabilir. 

2. Adliye Vekâleti bu mahkemelerin kaza 
mrntakalarını ve bu mahkemelerin kurulmadığı 
yerlerde bu kanuna göre vazifeli mahkemeyi 
tâyin eder. Bu kanun hükmüne giren bütün 
suçların dâvasını bir mahkemede rüyet ettirebi
lir. 

Madde 68. — 
Bu kanuna göre kurulan veya bu kanunu 

tatbik ile tavzif edilen mahkemeler meşhut suç
ların muhakeme usulü hakkındaki kanunun usul 
hükümlerini tatbik ederler. 

MADDE 2. — 
Millî korunma kanununa aşağıdaki madde

ler eklenmiştir: 

Ek madde 1. — 
Hükümet tarafından yaptırılan stokların 

alâkalı makamlarca verilen talimat hilaf ma is
tihlâki, kullanılması veya herne suretle olursa 
olsun elden çıkarılması yasaktır. 

Ek madde 2. — 
Kendilerine ücretli iş mükellefiyeti tahmil 

edilen eşhas ile 36 ncı madde mucibince çalış
tırılması kararlaştırılan nakil vasıtaları ve bun
ların sahip veya müstahdemleri icabında vali 
veya kaymakamların yazılı emirleri üzerine 
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zabıta kuvvetiyle iş yerlerine veya işe sevkolu-
nabilirler. 

Ek madde 3. — 
1. Hükümet, malî müesseselerin açtıkları ti

cari kredileri murakabe, tahdit, takyit veya 
menedebilir. 

2. Hükümet ticaretle iştigal etmek üzere 
kurulacak hükmi şahısların teşekkül ve tescil 
muamelelerini ve kurulmuş olanların da hernevi 
faaliyetlerini takyit, tahdit veya menedebilir. 

Ek madde 4. — 
1. Bu kanun hükümlerinin tatbikatında 

salahiyetli memurlara lüzumlu görülen hertür-
lü malûmatın verilmesi ve hernevi vesikaların 
ve defterlerin gösterilmesi mecburidir. 

2. Bu memurlar, vazifelerinin ifası sırasın
da bu kanunun cezalandırdığı fiillere muttali 
olduklarında, Meşhut suçların muhakeme usulü 
kanununun 4 ncü maddesi hükümlerini tatbik 
ederler. Talep vukunda zabıta makam ve me
murları bu memurlara yardım etmeğe mecbur
durlar. 

Ek madde 5. — 
1. 31, 32 ve 35 nci maddelerdeki ihtikâr ve 

istismar fiillerinden heı hangi birini irtikâp 
edenlere, suç mevzuu olan malın müşterisi tara
fından bir para tediye edilmiş ise, müşteri ta-
lebettiği takdirde bu para derhal kendisine iade 
olunur. 

2. Suç mevzuu olan mal müşteriye teslim 
edilmiş ise, mal müşteride bırakılır. Henüz teslim 
edilmemiş ise, müşteri talebettiği takdirde, numu
nesinin alınması mümkün olan mallarm numune
leri alındıktan ve numune alınması mümkün ol-
mıyanlarm evsafı derhal ehli vukufa tesbit et
tirildikten sonra, satın alman mal müşteriye tes
lim olunur. Müşteri malın bedelini ödememiş 
ise, satıcının talebettiği bedel kendisinden alı
nır ve bu para Ziraat Bankası şubelerine ve bu
lunmadığı yerlerde mahallî malsandıklarına 
emaneten teslim olunur. Muhakeme neticesinde 
ihtikâr ve istismar cürmü tahakkuk eder ve 
müşteriye satılan malm bedeli yüksek olduğu 
tesbit edilirse fark müşteriye iade olunur ve 
mütebakisi cezaî hükümlere tabi olur. Satıcı 
beraet ettiği takdirde vanka veya mal sandığma 
yatırılan mal bedelinin tamamı kendisine tes
lim olunur. 
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Ek madde 6. — 
1. Millî korunma kanununun meri bulun

duğu müddet zarfında primleri veya sürprim-
leri, herhangi bir sebeple olursa olsun ödenme
yen her nevi hayat sigortalarını inkıtaa tabi tut
mağa Hükümet mezundur. 

2. Sigortalının inkıta devresi esnasında ve
fatı hâlinde, inkıta tarihine kadar tahakkuk et
miş riyazi ihtiyatlar, bu tarihten tediye tarihi
ne kadar hesap edilmiş teknik faizleriyle bir
likte hak sahiplerine ödenir. İnkıta devresi es
nasında sigortalının tenzil ve iştira haklarına 
halel gelmez. 

3. inkıta devresi içinde askerî vazifede iken 
ölen sigortalıların hak sahiplerine, müemmen 
meblâğların 3 000 liradan aşağı olmamak üzere 
Hükümetçe tayin edilecek miktarı ve fazlasının 
riyazî ihtiyatı ve harpte ölen sigortalıların 
hak sahiplerine müemmen meblâğların tamamı 
ödenir. Sigorta bedelinin Hükümetçe tayin edi
lecek kısma ait ödenmemiş primlerle sürprimler 
teknik faizleriyle birlikte bu tediyeden tenzil 
edilir. 

4. Sigortası inkıtaa tabi tutulmuş olan si
gortalı inkita devresi sonunda berhayat ise si
gorta mukavelesi tıbbî muayeneye lüzum kalma
dan yemden meriyet iktisap eder ve sigortalı
lar inkıta devresine ait primlerle sürprimlerin 
teknik faizleriyle birlikte tediyesiyle, Hükümetçe 
tesbit edilecek şartlar dairesinde, mükellef tu
tulur veyahut sigorta müddeti o nisbette uzatıl
mak suretiyle inkıta müddetine ait prim ve 
sürprim borçlarından ibra olunur. 

5. Ticaret kanununun 1 000 nci maddesinin 
ve mevcut sigorta mukavelenamelerinin bu mad
denin 2, 3 ve 4 ncü fıkralarına ve bu fıkralara 
müsteniden alınacak kararlara muhalif hü
küm ve şartları tatbik olunmaz. 

6. Bu maddenin 2 nci, 3 ncü ve 4 ncü fık
ralarında yazılı hükümlere aykırı hareket eden
ler sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesine 
dair 3392 sayılı kanunun 10 ncu maddesine gö
re cezalandırılır. 

Ek madde 7. — 
1. Millî korunma kanunu hükümlerine tev

fikan yapılan ve yaptırılan stokların ve bunlara 
ait tesisatın harp tehlikesine karşı sigortasını 
bizzat veya yangın sigortasiyle iştigal eden şir-* 
ketlerle müşterek yapmağa, bu işlerle meşgul ol
mak üzere alâkalı Devlet teşekkül, müessese ve 
ofisleri nezdinde bürolar teşkiline ve stokları 
sigorta edilen maddelerin satış fiatma zam yap
mak suretiyle veya sair suretlerle prim tahsi
line Hükümet mezundur. 

2. Sigorta masraflarnın ve primlerle tama
men karşılanamıyan hasar tazminatının kar
şılığı olmak üzere sarfma lüzum görülecek me-
bâliğ Millî korunma kanununun 43 ncü madde
sine tevfikan temin edilecek sermayeden ayrı-
lir. Primler, tefrik olunan paralar miktarına 
baliğ olduğu ve sigorta tazminatının tediyesine 
rağmen sigorta işlerinin tasfiyesinde para art
tığı takdirde artan para Hazineye intikal eder. 

Ek madde 8, — 
Bu kanunun tatbikatına müteallik olarak 

kullanılan her türlü evrak veya Hükümetçe is
tihlâki tahdit olunan maddelere müteallik kar
ne veya vesikalar üzerinde taklit veya tahrif 
gibi suçları irtikâp edenler hakkmda Türk ceza 
kanununun 327 - 357 nci maddelerinde yazılı 
hükümler tatbik olunur. 

MADDE 3. — 
Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir. 

MADDE 4. — 
Bu kanun hükümlerini tatbike İcra Vekilleri 

Heyeti memurdur. „' 
21.1.1942 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
F. öztrah Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mİ V. Na. V. îk. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sırrı Day 

S, İ. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz Muhlis Erkmen 

Mü. V. Ti. V. 
F. Engin M. ökmen 
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MUVAKKAT ENCÜMENİN D E & İ Ş T Î R İ Ş İ 

Millî korunma kanununun bazı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna 
bazı maddeler eklenmesine dair kanun lâyihası 

B İ R İ N C İ MADDE. — Millî korunma kanununun 6, 18, 19, 21, 25, 29, 30, 31, 
32, 34, 36, 38, 42, 43, 44, 47, 50, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 63, 66, 67, 68 nci maddeleri 
aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 6. — 
I. Bu kanun hükümlerine uyarak İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen ka

rarlar alâkalı vekâletler tarafından kendi teşkilâtı ve bu kanuna müsteniden 
kurulan veya tavzif edilen teşkilât ve müesseseler vasıtasiyle infaz ve tatbik olu
nur. 

I I . Bu kanunla Hükümete verilen hizmetlerden bir veya bir kaçı ile meş
gul olmak ve bu kanundaki salâhiyetlerle teçhiz edilmek üzere lüzum görülen 
Devlet teşkilâtında yeni memuriyetler ihdasına Hükümet salahiyetlidir. 

I I I . Vekâletlerin merkez teşkilâtında ihdas olunacak kadrolar tatbik ve der
hal Türkiye Büyük Millet Meclisinin tetkik ve tasdikma arzolunur. Bu kadro
ların maaş ve ücretleri ile idare masrafları 43 ncü maddedeki sermayeden sarfo-
lunur. 

IV. Vekâletlerin merkez teşkilâtı haricinde ihdas olunacak vazifelerin ve 
Koordinasyon bürosunun kadroları İcra Vekilleri Heyeti karariyle tatbik edilir. 

V. Halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını temine matuf bilûmum ticari ve sı
nai muameleleri ifa etmek ve Hükümet tarafından bu kanundaki salâhiyetler 
dairesinde verilecek diğer işleri görmek üzere İcra Vekilleri Heyeti karariyle 
hükmi şahsiyeti haiz müesseseler ihdas olunabilir. Bu müesseselerin kadroları 
İcra Vekilleri Heyetince tasdik olunur ve bunlara bu kanunun 43 ncü maddesindeki 
paradan lüzumlu miktar sermaye tefrik ve tahsis olunabilir. 

VI. Bu müesseselerin ve memurlarının halk ile muamele ve münasebetlerinde 
hususi hukuk hükümleri caridir. Bu müesseselerin sermayeleri ve bütün malları 
Devlet mallarmdandır. Murakabeleri bu kanunun 51 nci maddesi hükümleri daire
sinde yapılır. 

VII . Yukarıdaki fıkralarda zikredilen vazife ve işleri İcra Vekilleri Heyeti 
mevcut müesseselere de verebilir. 

VI I I . İcra Vekilleri Heyeti lüzum göreceği herhangi bir daire veya müessese
yi, bütçe ve teşkilâtına mütedair mer'i hükümler mahfuz kalmak üzere, tamamen 
veya kısmen herhangi bir vekâlet veya daire emrine vermeğe salahiyetlidir. 

IX . Bütün daire ve müesseseler bu kanunun tatbikatına mütedair olan karar 
ve tebliğleri derhal tatbik ve icra etmekle mükelleftirler. Herhangi bir daire ve 
müesseseye mensup olursa olsun bu kanunun tatbikmda kusuru görülen memur 
ve müstahdemleri ve belediye reislerini Başvekil inzibatî cezalardan herhangi bi
riyle, tertip gözetmeksizin, cezalandırılabilir ve bu cezaları hafifletebilir ve}^a kal
dırabilir. Memurların memuriyetten ihraç cezası müstesna olmak üzere, diğer in
zibatî cezalara karşı itiraz olunamaz ve dâva açılamaz. 

X. Bu kanuna müsteniden vücude getirilen teşkilât ve müessese kadrolarında 
istihdam edilenlerden fazla mesaisi ve muvaffakiyeti görülenlere 3656 ve 3659 nu
maralı kanun hükümlerine göre müstahak oldukları maaş veya ücret tutariyle 
tâyin edildikleri kadrodaki maaş veya ücret tutarı arasındaki farkı geçmemek sar-
tiyle ve Başvekilin tasvibiyle kadro tasarrufundan aylık maktu tazminat verilebi-
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lir. Şu kadar ki 5 nci ve daha yukarı dereceli kadrolara tayin edileceklere verilecek 
tazminat müstahak oldukları maaş veya ücret tutariyle iki üst derece tutarı ara
sındaki farkı geçemez. 

XI . Herahngi bir dairede tekaüde tabi maaşlı bir hizmette müstahdem olan
larla bu gibi memuriyetlerden istifa ile ayrılmış bulunanlardan yukarıda yazılı 
daire ve müesseselerin ücret kadrolarına nakil ve tâyin olunanların 3656 numaralı 
kanunun maaşlı memurlar hakkındaki umumî hükümlerine göre almaları icabeden 
maaş tutarı istihdam edildikleri daire ve müesseselerdeki kadro tahsisatından tes
viye olunur. Bunların tekaütlük hakları mahfuz olup buralarda geçen hizmetleri fiili 
hizmet sayılır. Aylıklarından aidat tevkifi suretiyle tekaüt haklarına malik olan 
memurlardan bu suretle nakledilecekler hakkında da ayni hüküm tatbik edilir. 
Şu kaçlar ki aylıklarından kesilecek aidatla kendilerini istihdam eden teşkilât ve 
müesseseler tarafından verilecek muadilleri mensup oldukları tekaüt sandığına 
yatırılır. 

XI I . 3656 numaralı kanuna tabi maaşlı memurlardan veya bu gibi memuriyet
lerden istifa ile ayrılmış bulunanlardan yukarıda yazılı daire, teşkilât ve müessesele
re nakil ve tâyin edilmiş ve edilecek olan memurlar hakkında Memurin kanununun 
maaşlı memurlara ait hükümleri tatbik olunacağı gibi bu yerlerde gecen hizmet 
müddetleri de maaşlı vazifelerde geçmiş sayılır ve terfilerinde bu hizmetleri maaşlı 
vazifelerde geçen hizmetlerine katılmak suretiyle hesap edilir. Bu memurlara 3656 
numaralı kanunun 14 ncü maddesine tevfikan ücret kadrosundaki fark dahi ayrıca 
maralı kanunun 14 ncü maddesine tevfikan ücret kadrosundaki fark dahi ayrıca 
ücret olarak verilir. 

X I I I . 3656 numaralı kanunun 6 ncı ve 13 ncü maddelerine ve 3659 numaralı 
kanunun 9 ve 10 nen maddelerine ve 3968 numaralı kanunun hükümlerine göre 
istisna, İhtisas ve ihtiyaç mevkilerinde maaş* veya ücretle müstahdem iken yu
karıda yazılı daire, teşkilât ve müesseselere naklen tâvin edilmiş ve edilecek olan
lar ve tâyinden evvel müstnhdem oldukları mevkilerdeki maaş veya ücretleriy
le ve bu mevkilerine müteallik terfi hakları mahfuz olarak tâyin edilirler ve bu 
vazifelerinden ayrıldıklarında dahi evvelki mevkilerine veya aynı dereceye teka
bül eden mevkilere aynı derece ve haklarla tâyinleri yapılır. 

XIV. Yukarıda yazılı hükümler bu kanuna göre tavzif edilen daire, teşki
lât ve müesseselere alınmış ve alınacak memurlara da şamildir. 

Madde 18. — 
Hükümet un fabrikalarına ve değirmenlerine ve diğer sanayi ve maadin mü

esseselerine el koyarak işletebilir. Bu işletmenin devamı müddetince müessese 
sahiplerine münasip tazminat verilir. 

Madde 19. — 
I. Sanayi ve maadin müesseseleriyle diğer iş yerlerinde fazla çalışmağa Hü

kümetçe lüzum görülen hallerde, işlerin mahiyetine ve ihtiyacın derecesine gö
re, günlük iş saatları, gündüz ve gece çalışmalarında tatbik edilmek üzere, üçer 
saate kadar arttırılabilir. îşbu fazla saatlerle çalışmalara ait ücretler Is knunu-
nun 37 nci mddesi mucibince ödenir. 

I I . Kadınların ve 12 yaşından yukarı kız ve erkek çocukların sanayi işlerin
de ve 16 yasından yukarı erkek çocukların maden işlerinde çalışmaları hakkın
daki 151, 1593 ve 3008 numaralı kanunlarda mevcut tahdidi hükümler Hükümet 
havariyle tatbik edilmeyebilir. 

I I I . Bu kanunun istihdaf ettiği hususlarda Hafta tatili kanunu ile ulusal bay-
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ram ve genel tatiller hakkındaki kanun hükümleri Hükümet karariyle kısmen ve
ya tamamen tatbik olunmıyabilir . 

IV. İşçilerin en az birer aylık fasılalarla çalıştırıldıkları işlerin gayrisinde iş
çinin haftada bir gün tatil hakkı ihlâl edilemez. 

V. Hükümet, bilûmum ticarethane ve müesseselerin açık bulundurulacağı günle
ri ve asgari iş saatlerini tesbit etmeğe salahiyetlidir. Tesbit edilmiş olan günler
de ve asgari iş saati müddetince bu ticarethane ve müesseselerin açık bulundurulma
sı mecburidir. 

Madde 21. — Hükümet, lüzum gördüğü maddelerin istihlâkim, satışım ve ima
lini menedebileceği gibi bunların istihlâk, satış ve imal sekil ve miktarını da tâyin 
veya tahdit edebilir. 

Madde 25. — 
I. Hükümet, memleket ihtiyacı bakımından lüzumlu gördüğü maddeleri, tes

bit edilecek miktarlar fevkinde ve şartlar haricinde sanat ve ticaret erbabının stok 
yapmalarını menedebilir. 

I I . Hükümet, sanat ve ticaret erbabının faaliyet sahaları haricindeki maddele
ri stok yapmalarını mene salahiyetlidir. 

I I I . Tüccar olmıyanlarm herhangi bir madde}d ticaret kastiyle stok yapmaları 
Hükümetçe menolunabilir. 

IV. Herhangi bir maddenin Hükümet tarafından tesbit edilecek şahsi ihtiyaç
lar fevkinde biriktirilmesi menedilebilir. 

Madde 29. — 
I. Hükümet, ithal ve ihraç maddeleri için fi at tâyin ve muayyen fiattan fazla

ya ithal veya muayyen fiattan noksana ihraç yapılmasını menedebilir. 
Tl. Hükümet, her türlü ithal ve ihraç maddelerine veya dahilde istihsal ve 

istihlâk olunan maddelere prim verebilir ve bu maddelerden prim alabilir. 
I I I . ikinci fıkra gereğince alman primler 27 nei maddedeki fona ilâve olu

nur. Verilen primler de bu fondan ödenebilir. 
Madde 30. — 
I. Bu kanunun tatbikte bulunduğu müddet içinde şehir, kasaba, iskele, li

man ve istasyonlarda gayrimenkullerin kira bedelleri bu kanunun tatbik mevkii
ne konmasına takaddüm eden sene içindeki son kira mukavelenamesiyle muay
yen olan kira bedellerinden hiç bir suretle fazla olamıyacağı gibi mukavele şart
larında kiracılar aleyhine değişiklik yapılamaz.' 

I I . Kiraları kira mukavelenamesiyle muayyen olmayan veya kanunun tatbik 
mevkiine girmesinden sonra inşa veya tadil edilmiş olan veya kiracı tarafından 
tahliye edildikten sonra kullanma tarzı değiştirilerek kiralanan gayrimenkul-
lerin kira bedellerinin ne suretle tesbit olunacağını Hükümet, bir kararname ile 
tâyin eder. 

I I I . Kira mukavelelerinin bütün hükümlerine kiracılar tarafından riayet 
edildiği müddetçe bu kanunun meriyetten kalkmasından iie ay sonraya kadar ki
racılar aleyhine tahliye dâvası mesmn değildir. Kira müddetinin bitmesinden 
eriaz 15 gün evvel kiracı gayrimenkulu tahliye edeceğini kiralayana .yazı ile bil
dirmediği takdirde mukavele aynı şartlarla bir sene için uzatılmış sayılır. Kira
cı tarafından gayrimenkulun tahliye edileceği yazı ile bildirilmiş olmasına rağ
men gayrimenkul tahliye edilmezse veya mal sahibi gayrimenkulu kendisi için 
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mesken olarak kullanmak mecburiyetinde kalırsa kira mukavelenamesinin hita
mında tahliye talebinde bulunabilir. 

IV. Kaloriferli binalarda kömür fiatmdaki tahavvüllerin kira bedellerine ini
kas nisbeti hâlin icabına göre bir kararname ile tâyin olunur. 

V. Bu madde hükümlerinin tatbik olunacağı yerleri Hükümet tâyin ve ilân 
eder. Bu yerlerde 2490 numaralı kanunun bu maddeye muhalif hükümleri tatbik 
olunmaz. 

Madde 31. — 
I. Hükümet, dahilde lüzum gördüğü maddelerin âzami fiatlarım, maliyete zam-

medilebilecek âzami kâr nisbetlerini ve bu maddelerin cinslerini, nevilerini ve va
sıflarını tesbit ve tâyin edebilir. _ _ _ _ 

I I . Bu suretle tesbit olunan fiatlar veyahut kâr nisbetleri fevkinde veya cins, 
nevi veya vasıflara muhalif olarak bir malın satılması veya satışa arzolunması ya
saktır. 

I I I . Sair kanunlar hükümlerine müsteniden mercilerince tesbit olunan fiatlar 
fevkinde bir malın satılması veya satışa arzı yasaktır. 

IV Toptan, yarı toptan ve perakende ticarette, tacir sıfatını haiz hakikî veya 
hükmi şahıslar arasında yapılan alım ve satım muamelelerinde satılan mal için 
satıcı tarafından fatura verilmesi ve faturaların muayyen bir müddet zarfında sa
tan ve satın alan tarafından muhafaza edilmesi mecburi kılınabileceği gibi, tacir 
sıfatını baiz müşterinin ticaret için faturasız mal satın alması menedilebilir. 

V. 100 kuruştan fazla yapılan alış verişlerde müşterinin talebi üzerine sa
tıcı fatura vermeğe mecburdur. 

VI . Tacir sıfatını haiz hakikî veya hükmi şahıslar arasında yapılan alım 
ve satım muamelelerinde, bir malın mevcudu bulunmadığı satıcı tarafından be
yan edildiği ve alıcı keyfiyeti mübeyyin bir vesika talep eylediği takdirde bu ve
sikanın verilmesi mecburidir. 

V I I . Her dükkân, mağaza, ticarethane veya satmak kasdiyle mal konulabi
len mahallerde ve pazar yerlerinde perakende veya topJ an satışa arzedilen muay
yen mallara cins ve fiatı gösteren etiket veya mahsus işaret konulması ve ma
lın mahiyeti etiket veya mahsus işaret koymağa müsait olmayan hallerde herke
sin görebileceği bir yere fiat ve cins listelerinin anılması mecburidir. Muayyen mal
ların neden ibaret olduğu mahallî fiat murakaba komisyonları tarafından ilân edi
lir. 

Madde 32. — 
Aşağıdaki hareketlerde bulunmak yasaktır: 
a) Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla fiatla satmak; 
b) Muhik sebep olmaksızın bir malı fazla fiatla satışa arzetmek; 
c) Muhik sebep olmaksızın mevcut malı satışa arzetmek; 
d) Muhik sebep olmaksızın mevcut malı satıştan imtina etmek; 
e) Mevcut malı herhangi bir suretle kaçırmak veya saklamak; 
f) Mevcut malı muvazi; ^oluyla ^İden çıkarmak; 
g) Malları piyasada darlık veynlu't f i r a r d a yükseklik doğuracak derecede 

mahdut ellerde toplamak; 
h) Herhangi bir maddenin '.' •..•<•"' '.i:\iicinde muhtelif ellerden geçiril

mesi suretiyle fiatınm yükseltilme*; ;]ii i^inaaF veya intaç eden zincirleme muame-
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leleri yapmak; 

i) Ticari teamüle aykırı olarak diğer bir malın da satın alınmasını mecburi 
kılmak suretiyle satışta bulunmak veya malı satışa bu şartla arzetmek; 

j ) Bir malı fazla fiatla satmağa matuf herhangi bir fiil ve harekette bulunmak 
veya vesika tanzim ve bilerek istimal etmek; 

k) Fiatları yükseltmek maksadiyle propaganda yapmak. 

Madde 34. — 
Hükümet, 3018 numaralı kanunun birlikler hakkındaki yedinci maddesi hükmü

nü ithalât tacirleriyle toptancı ve yarı toptancı ve perakendeci tacirlere ve sanayi 
erbabına dahi teşmil edebilir. 

Madde 36. — 
I. Hükümet, her türlü hususi nakil vasıtalarının seyrüseferini tanzim ve tah

dit veya menedebileceği gibi âzami nakil ücretlerini de tâyin eder ve bu vasıtaları, 
malzemelerini ve mutat ücretlerini vererek, Devletçe lüzum görülen yerlerde ve 
hizmetlerde çalıştırılabilir. Lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde kara nakil vası
talarını bedelleri mukabilinde ve deniz nakil vasıtalarını 1.IX.1939 dan evvel ya
pılan son satış bedeli mukabilinde satın alabilir. Deniz nakil vasıtalarının satın 
alınmasında icabı hâle göre bu bedele îc ra Vekilleri Heyetince tâyin olunacak bir 
tazminat ilâve olunabilir. 

I I . Hükümet, halkın ve millî müdafaanın ihtiyaçlarını karşılamak maksadiyle, 
lüzumunda, yabancılara ait deniz nakil vasıtalarını da bu madde hükümleri daire
sinde, rızalariyle çalıştırabilir. 

Madde 38. — 
Hükümet, lüzum gördüğü mmtakalarda yapılacak zeriyatm nevi ve çeşitlerini 

iâyin ve tesbit edebileceği gibi herhangi bir mahsulün ekimin de menedebilir. 
Madde 42. — 
I. Hükümet her türlü ziraat âleti OL ini, makinal arını, vasıtalarını ve mal

zemelerini, zirai ilâçları ve tohumları lir umuna göre satabilir, parasız veya ariyet 
veya ödünç veya bir kira mukabili olarak ihtiyacı olanlara tevzi edebilir ve çift
çiye ödünç para verebilir. 

I I . Hükümet, büyük ve küçük baş ~.ayvanların alım ve satımını ve kesimini 
tanzim etmeğe ve bunlara 14 ncü madde hükümleri dairesinde, el koymağa sala
hiyetlidir. 

Madde 43. — 
Bu kanunun derpiş ettiği işlerin ica bettireceği tediyeler için Hükümet emri

ne Hazinece yüz milyon liraya kadar bir sermaye temin olunur. Mütedavil serma
ye ile sabit sermaye ve teşkilât masrafı karşılıkları icra Vekilleri Heyeti kara-
riyle bu sermayeden tefrik edilir. 

Madde 44. — 
Vekaletlerce bu kanuna müsteniden yapılacak işlerin ve kurulacak müessese

lerin istilzam ettirdiği paralar îc ra Vekilleri Heyeti karariyle 43 ncü maddede
ki sermayeden alâkalı vekâlet emrine verilir. 

Madde 47. — 
I. Bu sermaye hesapları T "skiye Cumhuriyeti Ziraat bankasında temerküz 
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ettirilir, veznedarlık işleri de bu banka tarafından yapılır. îc ra Vekilleri Heye
tince verilecek karara göre alâkadar daire, teşekkül veya müesseseler, hesapları
nın müsbit evrakını veya tasdikli suretlerini veyahut yalnız aylık mizanlarla se
ne sonlarındaki bilançolarını Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasına gönderirler. 

I I . Bu kanun hükümleri dairesinde ittihaz olunan kararlara müsteniden yapı
lan her nevi tediyat ve tahsilat T. C. Ziraat bankasında taallûk ettiği vekâlet için 
açılan hususi hesaplarda gösterilir. Kadro ve idare masrafları ayrıca bir cetvelde 
irae olunur. 

Madde 50. — 
I. Bu sermayeden sarfedilecek paralar, Muhasebei umumiye ve Arttırma, Ek

siltme ve ihale kanunları hükümlerine ve Divanı muhasebatın murakabesine tabi 
değildir. 

I I . Bu kanunun tatbik mevkiinde bulunduğu müddet zarfında resmî daire ve 
müesseselerin (Belediye ve sermayesinin nısfından fazlasına Devletin veya Devlet 
teşekkül ve müesseselerinin iştirak ettiği ticari teşekküller dahil) yekdiğeriyle 
olan alım ve satım muamelelerinde Arttırma ve Eksiltme ve ihale kanununun hü
kümleri icra Vekilleri Heyetinin karariyle tamamen veya kısmen tatbik edilmi-
yebilir. 

I I I . 31 nci maddenin V I ncı fıkrası mucibince verilecek vesikalarla bu kanu
nun tatbikma memur makamlara gönderilecek şikâyet ve ihbarlar ve 47 nci madde
de zikredilen müsbit evrakın suretleri ve umumî hesap vaziyetleri damga resmin
den ve sair rüsum ve vergilerden muaftır. 

IV. Bu kanuna göre kurulmuş teşkilât ve müesseselere karşı taahhüdatta bu
lunan mutaahhitlerle bu mutaahhitlerekarşı derece derece taahhüdatta bulunmuş 
ve bulunacak olanlar hakkında 2395 sayılı Kazanç vergisi kanununun sekizinci 
maddesinin muaddel birinci fıkrasiyle 33 ncü maddesi ve 74 ncü maddesinin B fık
rası hükümleri tatbik olunmaz. Bu taahhüt işleri hakkında Kazanç vergisi kanu
nunun umumî hükümleri caridir. 

Madde 53. — / 
I . 
a) 19 ncu maddenin V nci fıkrasında yazılı çalışma saat ve günlerine riayet 

etmeyenler; 
b) 31 nci maddenin V I I nci fıkrasında yazılı etiket ve fiat listesi koymak 

mecburiyetine riayet etmeyenler; 
c) 38 nci maddede yazılı zeriyat hakkındaki kararlara riayet etmeyenler; 
25 liradan 300 liraj^a kadar ağır para cezasına mahkûm edilir ve tekerrür ha

linde 50 liradan 600 liraya kadar ağır para cezasiyle beraber bir haftadan üç aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

I I . 
a) 8 nci maddeye müsteniden sanayi ve maadin müesseseleri hakkında Hü

kümetçe istenilen malûmatı vermeyenler ve müttehaz karara riayet etmeyenler; 
b) 24 ncü maddeye müsteniden ihraç satışlarının şekli ve şartları hakkında 

Hükümetçe müttehaz kararlara riayet etmeyenler; 
Hakkında 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası ve tekerrürü halinde 

100 liradan 1 000 li raya kadar ağır para cezasiyle birlikte 15 günden 3 aya ka
dar hapis cezası hükmolunur. 
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I I I . İ thal ve ihraç maddelerinin 29 ncu maddenin I nci fıkrasına müsteni

den tesbit edilen fiatlarma riayet etmeyenler; 
15 günden 3 aya kadar hapis ve tesbit edilen ithal ve ihraç fiatlariyle satışın 

veya mubayaanın yapıldığı fiatlar arasındaki fark tutarının beş misli para cezası
na mahkûm edilir .Tekerrürü halinde ceza iki kat olarak hükmolunur. 

IV. 4 ncü ek maddenin I nci fıkrası mucibince salahiyetli memurlar tarafından 
istenilen malûmatı vermeyen ve vesika ve defterleri göstermeyenler 25 liradan 250 
liraya kadar para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halinde ceza iki misline çı
karılır. 

Madde 54. — 
I. 9 ncu maddede yazılı ücretli iş mükellefiyetine riayet etmeyenler, alacakla

rı günlük ücretin beş mislinden yirmi beş misline kadar hafif para cezasına mah
kûm edilir. Tekerrürü halinde iki misli para cezasiyle birlikte 15 günden 2 aya 
kadar hapis cezasına hükmolunur. 

I I . 
a) 10 ncu maddede yazılı sanayi ve maadin müesseseleriyle diğer iş yerlerin

deki hizmeti mazeretsiz terkedenler; 
b) 15 nci maddede yazılı muattal sanayi ve maadin müesseseleriyle iş yerleri

nin. işletilmesi kararına riayet etmeyenler; 
c) 18 nci maddede yazılı sanayi ve maadin müesseseleriyle mı fabrikalarına ve 

değirmenlere el konarak işletilmesi kararma riayet etmeyenler; 
d) 36 nci maddede yazılı nakil vasıtalarının seyrüseferleri ve ücretleri ve çalış

tırılmaları hakkında ittihaz edilecek kararlara riayet etmiyenler; 
e) 40 nci maddede yazılı araziye hububat ekmek ve ektirmek hakkında itti

haz edilecek karara riayet etmiyenler; 
100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü 

hrılinde 250 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 1 aydan 6 aya 
kadar hapis cezası hükmolunur. 

I I I . 
a) 11 nci maddede yazılı sanayi ve maadin müesseseleri mamullerinin ve is

tihsallerinin mubayaa edilmesi kararına riayet etmeyenler; 
b) 17 nci maddede yazılı makinalarm ve sair istihsal vasıtalarının satın alın

ması kararına riayet etmeyenler; 
c) 42 nci maddenin I I nci fıkrasına müsteniden el konulan hayvanları tes

limden imtina eden, saklayan, kaçıran, saklamağa veya kaçırmağa teşebbüs eden 
ve bu fiillere bilerek yardım edenler, 250 liradan 10 000 liraya kadar ağır para 
cezasına mahkûm edilir ve suç mevzuunu teşkil eden mallarının müsaderesine 
hükmolunur. 

IV. 42 nci maddenin I nci fıkrasında yazılı tohumlar, ziraat âl ât, vasıta, 
ilâç ve malzemeleriyle hakkında ittihaz edilen kararlara riayet etmeyenler, 10 li
radan 50 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. 

V. 14 ncü mddenin IV ncü fıkrasına muhalefet halinde, suç mevzuu olan mad
deler mahiyet ve miktar itibariyle ancak şahsi ihtiyaca tekabül edebilecek derece
de ve az kıymette ise suçlu hakkında 55 nci maddenin I nci fıkrasına tevfikan 
verilecek ceza 10 liradan 50 liraya kadar ağır para cezasına tenzil olunur. 

VI . 3 ncü ek maddenin I nci fıkrasına müstenit olarak Hükümetçe yapılan 
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murakabeye mümanaat eden veya ticari kredilerin tahdit, takyit veya menine 
müteallik olmak üzere ittihaz olunan kararlara riayet etmeyen malî müesseseler 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar a£ır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü 
halinde bu para cezası üç misline çıkarılır. 

VII . 3 ncü ek maddenin I I nci fıkrası mucibince Hükümetçe ittihaz olunan 
karar hilâfına teşekkül eden veya tescil olunan şirketler ve kooperatifler kapatılır 
ve bu teşekkül veya tescili yaptıran şerik veya ortaklar ile bu suça iştirak eden
ler 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü 
halinde para cezası üç misline çıkarılır. Kapatılan şirket veya kooperatifler ka
patılma ânına kadar üçüncü şahıslarla muamelede bulunmuşlarsa tasfiye hükümle
rine tabi tutulurlar. 

VII I . 3 ncü ek maddenin I I nci fıkrası mucibince şirket veya kooperatiflerin 
murakabesine mümanaat edenler ve bunların faaliyetlerini takyit, tahdit veya men 
hususunda Hükümetçe ittihaz edilen kararlara muhalefet eyleyenlerle bu suça işti
raki olanlar 1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Te
kerrürü halinde para cezası üç misline çıkarılır. 

Madde 56.— 
I. 22 nci maddeye göre vücude getirilen stoklar hakkında ittihaz edilecek ka-' 

rarlara riayet etmeyenler; 
250 liradan 2 000 liraya kadar ağır para cezasına ve tekerrürü halinde 1 000 li

radan aşağı olmamak üzere ağır para ceza siyle birlikte 1 seneden 3 seneye kadar ha
pis cezasına mahkûm edilir. 

I I . 25 nci maddenin I nci, I I nci ve I I I ncü fıkralarında yazılı stok yapmak 
memnuiyetine riayet etmeyenler; 

500 liradan 2 500 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü ha
linde 1 000 liradan aşağı olmamak üzere ağır para cezasiyle birlikte 1 seneden 3 se
neye kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

I I I . 25 nci maddenin IV ncü fıkrasında yazılı mal biriktirmek memnuiyetine 
riayet etmeyenler; 

10 liradan 100 liraya kadar ağır para cezasına mahkûm edilir. Tekerrürü halin
de para cezası iki misline çıkarılmakla beraber suçlu bir aya kadar hapis cezasına 
mahkûm edilir. ...__ 

IV. Yukarıdaki fıkralarda yazılı hallerde yapılmış olan stokların ve biriktiril
miş bulunan malların müsaderesine de hükmolunur. 

Madde 57. — 
28 nci maddede yazılı ihbara rağmen muhik sebep olmaksızın muayyen müddet 

içinde malını gümrükten çekmiyenler, 100 liradan 500 liraya kadar ağır para ce
zasiyle birlikte 15 günden 3 aya kadar hapis cezasına mahkûm edilir. 

Madde 58. — 
30 nen madde hükmüne riayet etmiyenler, bir senelik kira bedeli tutarınca ağır 

para cezasına mahkûm edilir. 
Madde 59. — 
I. 31 nci maddenin I I nci ve I I I ncü fıkralariyle 32 nci ve 35 nci maddelerde 

yazılı ihtikâr ve istismar fiillerinden herhangi birini işleyenlerle işlemeğe teşebbüs 
edenler ve bu fiillere bilerek yardım edenler veya bu fiilleri yaptıranlar hakkında 
1 000 liradan 10 000 liraya kadar ağır para cezasiyle birlikte 3 seneden 10 seneye ka
dar ağır hapis cezası hükmolunur. 
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TL. 31 nci maddenin I I nci ve I I I ncü fıkralariyle 32 nci maddede yazılı fiille

rin işlenmesinden tevellüt eden veya edebilecek olan zarar, malın yahut temin edi
len veya edilmesi kastoiunan gayri muhik menfaatin miktar veya mahiyetine göre, 
hafif ise bu fiilleri işleyenler hakkında 100 liradan 1 000 liraya kadar ağır para 
cezasına ve 3 aydan 1 seneye kadar hapis cezası verilir ve 1 aydan 3 aya kadar 
dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatılmasına ve bu müddet zarfında suçlu
nun ticaretten menine hükmolunur. Bu fıkrada yazılı cürümlerin tekerrürü ha
linde bu maddenin I nci fıkrasında yazılı cezalar verilir. 

I I I . 31 nci maddenin I I nci ve I I I ncü fıkralariyle 32 nci maddede yazılı 
fiillerin işlenmesinden tevellüt eden veya edebilecek olan zarar, malın yahut 
temin edilen veya edilmesi kastoiunan gayri muhik menfaatin miktar veya ma
hiyetine göre pek hafif ise bu fiili işleyenler hakkında 5 liradan 100 liraya ka
dar ağır para cezası verilir ve 7 günden 1 aya kadar dükkân, mağaza ve ticaret
hanenin kapatılmasına ve bu müddet zarfında suçlunun ticaretten menine hük
molunur. Bu fıkrada yazılı cürümlerin tekerrürü halinde-25 liradan 200 liraya 
kadar ağır para cezası ve 7 günden 1 aya kadar hapis cezası verilir ve 15 günden 
2 aya kadar dükân, mağaza ve ticarethanenin kapatılmasına ve bu müddet zarfın
da suçlunun ticaretten menine hükmolunur. 

IV. Yukarıdaki fıkralarda yazılı cürümlere mevzu teşkil eden malın ve ay
nı cinsten mevcut bakiyelerinin tamammm veya bankaya veya malsandığma 
emaneten yatırılmış bulunan mal bedellerinin de müsaderesine hükmolunur. 

V. 31 nci maddenin I V ncü ve V I nci fıkralariyle birinci ek maddede yazılı 
hükümlere riayet etmeyenler hakkında 50 liradan 500 liraya kadar ağır para ce-
zasiyle beraber 1 haftadan 1 aya kadar dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapa
tılmasına ve bu müddet zarfında suçlunun ticaretten menine hükmolunur. Bu 
fıkrada yazılı muhalefet fiillerinin âmme dâvası açıldıktan sonra tekrar işlenme
si halinde suçlu hakkında müttakıp her bir fiilinden dolayı yukarıda yazılı ceza
lar iki kat olarak hükmolunur. 

VI. 31 nci maddenin V nci fıkrasında yazılı hükümlere riayet etmiyenler 
hakkında 5 liradan 100 liraya kadar ve tekerrürü halinde 25 liradan 200 liraya ka
dar ağır para cezası hükmolunur. 

VII . Yukarıki fıkralarda yazılı ticaretten men ile dükkân, mağaza ve ticaret
hanenin kapatılması cezası bu dükkân, mağaza ve ticarethanenin bulunduğu mevki 
için hayatî ehemmiyeti haiz olması halinde verilmiyerek I I nci fıkrada gösterilen 
para cezasının yarısı ve I I I ncü fıkradaki para cezalarının sırasiyle dörtte biri ve 
yarısı ve V nci fıkrada mevzu para cezalarının da sırasiyle dörtte biri ve üçte biri 
nisbetinde arttırılır. 

VI I I . 34 ncü madde mucibince kurulan birliklere girmiyen tacirler ve sanayi 
erbabı bu birliklerin mevzuu olan işlerle iştigal etmekten menedilirler. 

Madde 63. — 
Bu kanuna tevfikan verilen ve katiyet kesbeden hüküm hulâsaları masrafı mah

kûma ait olmak üzere neşrolunur. Fer ' î ceza olarak dükkân, mağaza ve ticarethane
nin muvakkaten kapatılmasına dair verilen hüküm hulâsaları da büyük harflerle 
yazılarak ayrıca bu dükkân, mağaza veya ticarethanenin göze çarpan yerlerine ya
pıştırılır. 

Madde 66.— 
56 nci maddenin I nci ve I I nci fıkralariyle, 59 ncu maddenin I nci ve I I nci fık

ralarında ve 64 ncü maddede yazılı suçlardan dolayı yapılacak son tahkikat mevku-
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fen icra edilir. 

Madde 67. — 
I. Lüzum görülen yerlerde, Adliye vekâleti, bu kanunun hükümlerine giren 

suçlarla bu kanunun 64 ncü Maddesinde yazılı memurların işledikleri suçlara mü
teallik dâvaları görmek üzere, Hâkimler kanununun her sınıf veya derecesindeki hâ
kimlerden müteşekkil olarak toplu veya tek hakimli mahkemeler kurabilir. 

I I . Adliye vekâleti bu mahkemelere ikinci sınıfta bulunan ve Temyize namzet 
gösterilmiş olan hâkimleri terfian ve birinci sınıfta bulunan hâkimleri naklen tâ
yin edebileceği gibi kadrodaki her dereceden maaşlar karşılık tutulmak suretiyle 
daha aşağı derecelerdeki hâkimleri de tayin edebilir. Bu mahkemelerin lâğvi ha
linde temyize namzet hâkimlerden bu mahkemelere terfian tâyin olunanlardan 
açıkta kalanlar müktesep hakları mahfuz kalmak şartiyle ve kendi muvafakatia-
riyle dördüncü derecedeki bir hâkimliğe de tâyin olunabilirler. 

I I I . Bu mahkemede vazife alan hâkimlerin, müddeiumumilerin ve kâtiplerin 
maaşları bu kanunun 14 ncü maddesindeki sermayeden ödendiği gibi bu vazifelerin 
devamı müddetinee de kendilerine yine bu sermayeden maaşlarından gayri, Ad
liye vekâletince tensip ve Başvekilce tasvip olunacak aylık maktu tazminat verile
bilir. 

IV. Bu mahkemelerin ilgası halinde 2-556 sayılı Hâkimler kanununun 79 ncu ve 
80 nei maddeleri mucibince alâkalılara tediye olunacak maaşlar bu kanunun 43 ncü 
maddesindeki sermayeden ödenir. 

V. Adliye vekâleti bu mahkemelerin kaza mıntakalarmı ve bu mahkemelerin 
kurulmadığı yerlerde bu kanuna göre vazifeli mahkemeyi tâyin eder. Bu kanun 
hükmüne giren bütün suçların dâvasını bir mahkemede niyet ettirebilir. 

Madde 68. — 
Bu kanuna göre kurulan veya bu kanunu tatbik ile tavzif edilen mahkemeler 

meşhut suçların muhakeme usulü hakkındaki kanunun usul hükümlerini tatbik 
ederler. 

.ÎKÎNOt MADDE. — Millî korunma kanununa aşağıdaki maddeler eklenmiş
t i r : 

EK MADDE 1. — 
TTükûmet tarafından yaptırılan stokların alâkalı makamlarca verilen talimat 

hilâfına istihlâki, kullanılması veya her ne suretle olursa olsun elden çıkarılma
sı yasaktır. 

EK MADDE 2. — 
Kendilerine ücretli iş mükellefiyeti tahmil edilen eşhas ile 36 ncı madde mu

cibince çalıştırılması kararlaştırılan nakil vasıtaları ve bunların sahip veya müs
tahdemleri icabında vali veya kaymakamların yazılı emirleri üzerine zabıta kuv
vetiyle iş yerlerine veya işe sevkolunabilirler. 

EK MADDE 3. — 
I. Hükümet, malî müesseselerin açtıkları ticari kredileri murakabe, tahdit, 

takyit veya menedebilir. 
I I . Hükümet, ticaretle iştigal etmek üzere kurulacak her türlü şirketlerin ve 

kooperatiflerin teşekkül ve tescil muamelelerini ve kurulmuş olanlarının da her 
nevi'faaliyetlerini murakabe, takyit, tahdit veya menedebilir. 
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EK MADDE 4. — 
I . Bu kanun hükümlerinin tatbikatında salahiyetli memurlara lüzumlu gö

rülen her türlü malûmatın verilmesi ve her nevi vesikaların ve defterlerin gös
terilmesi mecburidir. 

I I . Bu memurlar, vazifelerinin ifası sırasında bu kanunun cezalandırdığı fiille
re muttali olduklarında, Meşhut suçların muhakeme usulü kanılınınım 4 ncü madde
si hükümlerini tatbik ederler. Talep vukuunda zabıta makam ve memurları bu me
murlara yardım etmeğe mecburdurlar. 

E K MADDE 5. — 
I. 31, 32 ve 35 nci maddelerdeki ihti kâr ve istismar fiillerinden herhangi biri

ni irtikâp edenlere, suç mevzuu olan malın müşterisi tarafından bir para tediye edil
miş ise, müşteri talep ettiği takdirde bu para derhal kendisine iade olunur. 

I I . Suç mevzuu olan mal müşteriye teslim edilmiş ise, mal müşteride bırakı
lır. Henüz teslim edilmemiş ise, müşteri talep ettiği takdirde, numunesinin alın
ması mümkün olan malların numuneleri alındıktan ve numune alınması mümkün 

olmıyanların evsafı derhal ehli vukufa tesbit ettirildikten sonra, satın alman mal 
müşteriye teslim olunur. Müşteri malın bedelini ödememiş ise, satıcının talep etti
ği bedel kendisinden alınır ve bu para Ziraat bankası şubelerine ve bulunmadığı 
yerlerde mahalli mal sandıklarına emaneten teslim olunur. Muhakeme neticesinde 
ihtikâr ve istismar cürmü tahakkuk eder ve müşteriye satılan malın bedeli yüksek 
olduğu tesbit edilirse fark müşteriye iade olunur ve mütebakisi cezaî hükümlere 
tabi olur. Satıcı beraet ettiği takdirde banka veya uıalsandığma yatırılan mal be
delinin tamamı kendisine teslim olunur. 

EK MADDE 6. — 
I. Hükümet, Millî korunma kanununun iner'i bulunduğu müddet zarfında 

primleri veya sürprimleri, herhangi bir sebeple olursa olsun ödenmiyen her nevi 
hayat sigortalarını inkıtaa tabi tutabilir. 

I I . Sigortalının inkıta devresi esnasında vefatı halinde, inkıta tarihine kadar 
tahakkuk etmiş riyazi ihtiyatlar, bu tarihten tediye tarihine kadar hesap edilmiş 
teknik faizleriyle birlikte hak sahiplerine ödenir. İnkıta devresi esnasında sigor
talının tenzil ve iştira haklarına halel gelmez. 

I I I . inkı ta devresi içinde askerî vazifede iken ölen sigortalıların hak sahipleri
ne 3 000 liraya kadar olan müemmen meblâğların tamamı ve bu miktardan yukarı 
olanlarının 3 000 liradan aşağı olmamak üzere Hükümetçe tâyin edilecek miktarı 
ve fazlasının riyazi ihtiyatı ve harpte ölen sigortalıların hak sahiplerine müemmen 
meblâğların tamamı ödenir. Sigorta bedelinin Hükümetçe tâyin edilecek kısma ait 
ödenmemiş primlerle sürprimler teknik faizleriyle birlikte bu tediyeden tenzil 
edilir. 

IV. Sigortası inkıtaa tabi tutulmuş olan sigortalı inkıta devresi sonunda ha
yatta ise sigorta mukavelesi tıbbi muayeneye lüzum kalmadan yeniden meri'yet 
iktisap eder ve sigortalılar inkıta devresine ait primlerle sürprimlerin teknik fa
izleriyle birlikte tediyesiyle, Hükümetçe tesbit edilecek şartlar dairesinde, mü
kellef tutulur veyahut sigorta müddeti onisbette uzatılmak suretiyle inkıta müd
detine ait prim ve sürprim borçlarından ibra olunur. 

V. Ticaret kanununun 1000 nci maddesinin ve mevcut sigorta mukavelenamele
rinin bu maddenin I I , I I I ve IV ncü fıkralarına ve bu fıkralara müsteniden alına
cak kararlara muhalif hüküm ve şartları tatbik olunmaz. 
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VI. Bu maddenin I I nci, I I I ncü ve IV neü fıkralarında yazılı hükümlere aykı

rı hareket edenler sigorta şirketlerinin teftiş ve murakabesine dair 3392 sayılı ka
nunun 10 ncu maddesine göre cezalandırılır. 

EK MADDE 7. — 
I. Millî korunma kanunu hükümlerine tevfikan yapılan ve yaptırılan stokla

rın ve bunlara ait tesisatın harp tehlikesine karşı sigortasını bizzat veya yan
gın sigortasiyle iştigal eden şirketlerle müşterek yapmağa, bu işlerle meşgul ol
mak üzere alâkalı Devlet teşekkül, müessese ve ofisleri nezdincle bürolar teşkili
ne ve stokları sigorta edilen maddelerin satış fiatına zam yapmak suretiyle prim 
tahsiline Hükümet mezundur. 

I I . Sigorta masraflarının ve primlerle tamamen karşılanamayan hasar tazmi
natının karşılığı olmak üzere sarfına lüzum görülecek mebaliğ Millî korunma 
kanununun 43 ncü maddesine tevfikan temin edilecek sermayeden ayrılır. Prim
ler, tefrik olunan paralar miktarına baliğ olduğu ve sigorta tazminatının tedi
yesine rağmen sigorta işlerinin tasfiyesinde para arttığı takdirde artan para Ha
zineye intikal eder. 

EK MADDE 8. — 
Bu kanunun tatbikatına müteallik olarak kullanılan her türlü evrak veya Hü

kümetçe istihlâki tahdit olunan maddelere müteallik karne veya vesikalar resmî 
evrak ve vesikalardan madut olup bunlar üzerinde işlenecek sahtekârlık cürüm
leri hakkında Türk Ceza kanununun resmî evrak üzerinde işlenen sahtekârlık 
cürümlerine müteallik hükümleri tatbik olunur. 

EK MADDE 9. — 
I. Bu kanunun 27 nci maddesiyle 29 ncu maddesinin I I nci fıkrası mucibin

ce Hükümetin almağa salahiyetli olduğu paralar Tahsili emval kanunu hüküm
lerine göre istifa olunur. 

I I . Bu kanunla Hükümetin istimal, işgal veya intifaa salahiyetli olduğu 
gayrimenkullerin tahliyesi îcra ve iflâs kanununun mukavelename ile kiralanan 
gayrimenkullerin tahliyesine mütedair hükümlerine göre icra olunur. 

ÜÇÜNCÜ MADDE. — Bu kanun neşri tarihinden itibaren meridir. 
DÖRDÜNCÜ MADDE. — Bu kanun hükümlerini tatbika îcra Vekilleri He

yeti memurdur. 

>9< 
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S. Sayısı: 80 
1941 malî yılı muvazenei umumiye kanununda deği
şiklik yapılması ve bazı daire bütçelerine munzam 
tahsisat verilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/754) 

T.C. " 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 26 . I . 1942 
Sayı: 6/361 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununda değişiklik yapılması ve bazı daire bütçelerine 
munzam tahsisat verilmesi hakkında Maljiye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
24 . T . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı (kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle bir
likte sunulmuştur, 

Başvekil 
Dr, R. Smjdam 

Mucip sebepler lâyihası 

Muhtelif müdafaa hizmetleri için yeniden 60 000 000 liranın tahsisine lüzum hâsıl olmuştur. 
Memleketimizde mevcut sükûn ve emniyet havasının yarattığı umumî itimat neticesi olarak 

bankalara tevdiat gün geçtikçe artmakta ve bundan dolayı da bankaların da Hazineye tevdiatı 
çoğalmaktadır. 

1941 malî yılı Bütçe kanununun 3 ncü maddesiyle alınmış olan 100 000 000 liralık kısa vadeli 
bono ihracı salâhiyeti hemen tamamen denecek derecede istimal edilmiş bulunduğu cihetle ban
kalardan Hazineye yapılmakta olup, çoğalmak istidadını gösteren tevdiatın Hazinece kabul edil-
masine imkân verilmek üzere mezkûr salâhiyetin 25 000 000 lira tezyidi lüzumlu görülmüş ve 
ilişik kanun lâyihası bu sebeplerle hazırlanarak takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 51 27.1.1942 
Esas No. 1/754 

Yüksek Reisliğe 
1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanunun- vale buyurulmakla Maliye vekili Fuad Ağralı 

da değişiklik yapılması ve bazı daire bütçelerine ve Millî Müdafaa vekili Ali Rıza Artunkal ha-
munzam tahsisat verilmesi hakkında Maliye ve- zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 
killiğince hazırlanıp Başvekâletin 26 .1.1942 Lâyiha, üç esası ihtiva etmekte olup bun-
tarih ve 6/361 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mee- lardan biri; Millî Müdafaa hizmetlerinin istil-
lise sunulan kanun lâyihası encümenimize ha- zam eylediği masraflar için tekrar 60 milyon 
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liralık fevkalâde tahsisat verilmesini; 

Diğeri 3849 sayılı kanunun 4 ncü maddesiyle 
verilmiş olan Devlet demiryolları ve limanları iş
letme umum müdürlüğü sermayesinin dörtte biri 
nisbetinde bonu çıkarmak salâhiyetinin dörtte 
üç nisbetine çıkarılmasını; 

Üçüncüsü de 1941 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununun 3 ncü maddesinde yazılı 100 
milyon liralık haddin 125 milyona çıkarılın asını; 
temin etmektedir. 

Gerek Millî Müdafaa hizmetlerinin istilzam 
eylediği masrafları karşılamak üzere istenilen 
tahsisatı, gerek bu masraflara tekabül edecek 
karşılıkları temin edecek olan diğer salâhiyet
leri encümenimiz yerinde bularak lâyihayı esas 
itibariyle kabule şayan görmüştür. 

Muvazenei umumiye kanununun 3 ncü mad
desinde yazılı salâhiyet 100 milyon lira olarak 
tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Halkın Millî bankalara olan itimadı netice
sinde vukubulan tasarruf tevdiatı günden güne 
artmakta olduğundan bu tevdiata mukabil malî 
müesseselerce verilmekte olan faiz mikdarınm 

indirilmemesi maksadıyla % beş faiz mukabi
linde bu tevdiatın Hazineye celbi ve aynı za
manda emisyon zaruretlerinin azaltılması gibi 
mühim faydalar temin etmekte olan yukarıda 
adı geçen salâhiyet bu lâyiha ile 25 milyon lira 
daha tezyit edilmek istenilmektedir. 

Mevduatın şükrana değer bir surette devamı 

neticesinde bu haddin daha bir miktar yüksel
tilmesi mütalâası eneümenimizce memnuniyetle 
telâkki edilmiş ise de bu esaslı mevzuun Muva
zenei umumiye kanunundan ayrı olarak ve daha 
geniş salâhiyetlere istinat eder müstakil bir 
kanun haline getirilmesini encümenimiz temen
niye şayan görmüştür. 

Maddeleri Hükümetin teklifi veçhile aynen 
kabul edilen lâyiha Umumî Heyetin tasvibine ar-
zedihnek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis Reis V. M. M. 
Çorum Kastamonu Muğla 
/. Eker T. Coşkan II. Kitaba 

Kâtip 
İstanbul Afyon K. Antalya 

F. Öymen Ş. R. Hatipoğlu N. E. Sümer 
Bolu Bolu Bursa 

G. S. Siren Dr. Z. Ülgcn Dr. S. Komik 
Bursa Bursa Diyarbakır 

F. Güleç A. N. Ayaş R. Bekü 
Elâzığ Giresun İsparta 

M. F. Alt ay M. Akkaya M. Karaağaç 
İsparta Kayseri Kayseri 

R. Ünlü F. Baysal S. II. Ürgüblü 
Kırklareli Konya Maraş 

B. Denker II. Türel M. Bozdoğan 
Mardin Ordu Seyhan 

R. Erten H. Yalman S. Çam 
Sivas Yozgad 

R. Çiner S. îçöz 

( S. Sayısı : 80 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1941 malî yılı Muvazenei umumiye kanununda 
değişiklik yapılması ve bazı daire bütçelerine 
munzam tahsisat verilmesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 4054 sayılı kanunun birinci 
maddesiyle Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 
1941 malî yılı bütçesinde (Muhtelif müdafaa 
hizmetleri) adiyle açılan fasla 60 000 000 lira 
munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğü sermayesinin 
dörtte üçü nisbetinde Hazine kefaletiyle bono çı
karmağa mezundur. Bu bonolar hâsılından is
timal edilmeyen kısmı itfa ve faiz karşılığı Ha
zinece temin edilmek üzere, hazine hesabı ca
risine yatırılır. 

MADDE 3. — 1941 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununun (3) ncü maddesinde yazılı 
100 000 000 liralık had 125 0Ö0 000 liraya çı
karılmıştır. 

MADDE 4. — 3849 sayılı kanuunn (4) ncü 

maddesi hükmü kaldırılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 6. — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

24 . 1 . 1942 
Bş.V. Ad.V. M.M.V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencıoğlu A- R. Artunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

F. öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 

Mf. V. Na. V. îk. V. . 
Yücel A. F. Cebesoy S. D ay 

S. I. M. V. 
Dr. II. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

G. I. V. 
R. Karadeniz 

Zr. V. 

Ti. V. 
M. ökmen 
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