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1. — ZABIT HÜLÂSALARI 

A - Sabık zabıt hulâsası : 
istanbul Yapı usta ve sanat okullarının bazı 

talebe ve mezunlarına ve Nafia vekâleti Seferber
lik müdürü Salâhattin Yurdoğlu'na ait Arzuhal 
encümeni mazbataları kabul edildikten sonra; 

Meclis seçiminin yenilenmesine dair takrir 
açık reye konarak mürettep adedin ekseriyeti 
mutlakası ile kabul olundu; 

Ordu mensuplariyle jandarma, orman koru
ma, Emniyet umum müdürlüğü ve Gümrük mu
hafaza ve muamele sınıfı kadrolarında çalışan
lara birer er tayını verilmesine; 

Barut ve patlayıcı maddelerle silâh ve tefer
ruatı inhisarına; 

Belediye vergi ve resimleri kanununa bazı 
maddeler eklenmesine; 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan kanuna bağlı 1 sayılı cetvelin 
Maarif vekilliği kısmında ve 3045 sayılı ka
nunda değişiklik yapılmasına; 

İnhisarlar Tekaüt sandığı kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bazı 
maddeler eklenmesine; 

Jandarma erat kanununun 4248 sayılı kanun
la değiştirilen 14 ncü maddesinin değiştirilme
sine; 

Orman koruma teşkilât kanununun 4282 sa
yılı kanunla değiştirilen 14 ncü maddesinin B 

i. — Ordu mensuplarına bir er tayını veril
mesi hakkındaki 4105 sayılı kanunun 1 nci mad
desinin tefsirine dair Divanı muhasebat riyaseti 
tezkeresi ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
leri mazbataları (3/479) [1] 

[1] 84 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

fıkrasının değiştirilmesine; 
Romanya'dan alınacak bandajlar hakkında 

nota teatisi suretiyle yapılan Anlaşmanın tas-
dikma; 

Romanya'dan alınacak madenî yağlar ile va
zelin ve parafinin, Ticaret Anlaşmasına bağlı 
A listesinde yazılı Türk mallariyle takas edil
mesi için yapılan Anlaşmanın tasdikma; 

Türkiye ile Almanya arasında Ticari müba
delelerin tanzimine dair Anlaşmanın 1 numaralı 
listesinde yazılı 55 milyonluk kontenjana 450 
bin lira kıymetinde atabrin ilâvesine mukabil 
Almanya'ya ihraç olunacak afyon kontenjanı
nın da ona göre arttırılması hakkında teati edi
len notaların tasdikma; 

îcra Vekilleri Heyeti karariyle tatbik mev
kiine konulan İaşe teşkilâtının kabul ve tasdi
kma; 

Taşkın sulara ve su baskınlarına karşı korun
maya dair kanun lâyihaları kabul edildi; 

Cuma günü saat on dörtte toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis vekili Kâtip 
Bursa Konya 

Refet Ganıtez Vehbi Bilgin 
Kâtip 

Kütahya 
Vedit Uzgören 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu). 
REİS — Burada bahsedilen kanun çıkmış

tır. Binaenaleyh, tefsire mahal kalmamıştır. 
Yüksek tasvibinize arzediyorum. Mazbatayı 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Mazbata kabul 
edilmiştir. 

)>9<t 

BİRİNCİ CELSE 
Açılma saati : 14 

REİS — Mustafa Abdülhalik Renda 
KÂTİPLER : Vedit Uzgören (Kütahya), Vehbi Bilgin (Konya). 

REİS — Celse açılmıştır. 

Ruznamedeki mevaddm hepsi tabı ve tevzi 
edilmiştir. Yalnız Dahilî nizamnamemiz muci
bince muayyen olan zaman geçmemiştir. Eğer 
Yüksek Heyetiniz bugün müzakeresini kabul 
ederse bugün müzakere edebiliriz. (Muvafık 

sesleri). Yüksek tasvibinize arzediyorum. Ruz
namedeki mevaddm bugün müzakeresini kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Ruznameye geçiyoruz. 

2. — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 270 — 
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2. — 1942 malî yılı Muvazenei umumiye ka

nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında 1/925, 1942 malî yılı Muva
zenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde 
değişiklik yapılması hakkında 1/926, 1942 ma
lî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 
1/928 sayılı kanun lâyihaları ile îdare Heyetinin, 
Büyük Millet Meclisi 1942 malî yılı bütçesinde 
değişiklik yapılmasına dair 2/75 sayılı kanun 
teklifi ve Bütçe encümeni mazbatası [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
laa var mı? Maddelere geçilmesini tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (A) ve (D) işaretli cetvellerde değişik

lik yapılması hakkmda kanun 

MADDE 1. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 2 211 853 li
ra munzam tahsisat verilmiştir. 

CETVEL 
F. Lira 

Büyük Millet Meclisi 
1 Tahsisat 654 353 

REÎS — Tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

2 Âza harcırahı 429 000 
REÎS — Tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

24 3090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binasının 
inşaat masrafları ve istimlâk 
bedeli 150 000 
REÎS — Tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Başvekâlet 
85 Tahsisatı mesture 350 000 

REÎS — Tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maliye vekâleti 
225 Tamir 500 

REÎS — Tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

248 Kitap, mecmua bedeli ve Ma
liye mecmuası masrafı 3 000 
REÎS — Tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmi-

F . Lira 

[1] 98 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

yenler . . . Kabul edilmiştir. 
260 Çocuk esirgeme kurumuna yar

dım 25 000 
REÎS — Tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

275 Orman bütçesine yardım 500 000 
REÎS — Tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Maarif vekâleti 
719 Üniversitenin merkez masrafla

rı ile fakültelerin ve bunlara 
bağlı bütün müessese ve teşek
küllerin masrafları 100 000 
REÎS — Tasvibinize arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibi

nize arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Düyunu umumiye kısmındaki 316 ncı faslın 
2 nci (25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve it
fa mürettebatı) maddesinden 120 000 lira ten
zil edilerek aynı kısımda (Millî Müdafaa istik
razı, ikramiye, komisyon ve sair masrafları) 
adiyle yeniden açılan 325 nci fasla fevkalâde 
tahsisat olarak konulmuştur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibini
ze arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Dahiliye vekâleti kısmında (Mebus seçimi mas-
ırafları) adiyle yeniden açılan 428 nci fasla 
300 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibini
ze arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — 4228 sayılı kanunun 1 nci 
maddesiyle Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mı 1942 malî yılı bütçesinde (muhtelif Müda
faa hizmetleri) adiyle acılan fasla 64 000 000 
lira mnnzam tahsisat verilmiştir. 

REÎS— Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibini
ze arzediyorum: Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (D) cetvelindeki na
kil vasıtaları kadrolarının Ticaret vekâletine 
ait kısmına, ilişik cetvelde yazılı nakil vasıta
ları ilâve edilmiştir, 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvelle 
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beraber tasvibinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

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

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

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

Lâyihayı açık reyle tasvibinize arzediyorum. 

3. — Orman Umum müdürlüğü 1942 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/927) [1] 

REÎS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? 

Maddelere geçilmesini tasvibinize arzediyo
rum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçe 
kanununa bağlı (Â) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — 1Ö42 malı yılı Orman umum 
müdürlüğü Bütçe kanununa bağlı A işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine bir 
milyon lira munzam tahsisat verilmiştir. 

Lira F. 

14 219 

7 000 

35 Maaş 
REÎS — Mütalâa var mı? Ka
bul edilmiştir. 

39 tcar bedeli 
BEİS — Mütalâa var mı? Ka
bul edilmiştir. 

40 Muvakkat memuriyet harcira-
hı ye müfettişler harcırahı 7 000 
REİS — Mütalâa var mı? Ka
bul edilmiştir. 

41 Resmî telefon tesis ve mükâ-
leme bedeli 600 
REÎS — Mütalâa var mı? Ka
bul edilmiştir. 

42 Tayına t ve tayın bedeli ve 
mahrukat, tenvir ve teshin 800 000 
REÎS — Mütalâa var mı? Ka
bul edilmiştir. 

43 Melbusat ve teçhizat 135 681 
REÎS — Mütalâa var mı? Ka
bul edilmiştir. 

44 Nakliyat 30 000 
REÎS — Mütalâa var mı? Ka
bul edilmiştir. 

F . 
45 

Lira 

4 500 

1 000 

[1] 99 sayılı basmayazı zaptın sonündadır. 

Levazım ve teçhizatı harbiye 
ve fenniye ve levzımı sıhhiye 
REÎS — Mütalâa var mı? Ka
bul edilmiştir. 

46 Nakil vasıtaları masrafları 
REÎS — Mütalâa var mı? Ka
bul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

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

REÎS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

REÎS — Reye arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini açık reye arzediyorum. 

4. —• Devlet demiryollarının ihtiyacı olan 
muharrik ve müteharrik edevatın siparişi için 
taahhüdat yapılmasına dair olan 3247 ve 3319 
sayılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 
kanun lâyihası ve Nafia ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/918) [İJ 

NAFÎA En. M. M. ÎZZET ARUKAN (Eski
şehir) — Lâyihanın müstacelen müzakeresini 
teklif ediyoruz. 

REÎS — Encümen lâyihanın müstacelen 
müzakeresini teklif ediyor. Müstaceliyetle mü
zakeresini kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et

miyenler ... Kabul edilmiştir. 

Devlet Demiryollarmm ihtiyacı olan muharrik 
ve müteharrik edevatın siparişi için taahhü
de girişilmesine dair olan 3247 ve 3319 sayılı 

kanunlarda değişiklik yapılmasına dair 
kanun 

MADDE 1. — 15 . VI . 1937 tarih ve 3247 
sayılı kanunun 19 . I . 1938 tarih ve 3319 sayılı 
kanunla değiştirilen birinci maddesiyle verilen 
taahhüt salâhiyetine müsteniden 1942 malî yılı 
içinde yapılacak 4 milyon liralık tediye miktarı 
11 milyon liraya çıkarılmıştır. 

REÎS —• Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

[1] 94 sayılı basmayazı zaptın sonündadır. 
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MADDE 2 . - 3 2 4 7 sayılı kanunun 3 neü 

maddesi kaldırılmıştır. 
RElS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 

mer 'idir. 
REÎS — Reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Reyinize arzediyorum. Kabul den-
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesiıii açık reyle tasvibinize 
arzediyorum. 

5. — Memurin kanununun 4 ncü maddesine 
bir fıkra ekhnmesi hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa, Maliye, Bütçe ve Dahiliye encü
menleri mazbataları (1/581) [1]. 

DAHİLİYE En. M M. ÎBRAHÎM ETEM 
BOZKURT (Zonguldak) — Mazbatada müsta
celiyetle müzakeresi istenmiştir. 

REİS — Kanunun müstaceliyetle müzake
resi isteniyor. Müstaceliyetle müzakeresini tas
vibinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? Maddelere geçilmesini tasvibinize arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde
lere geçilmiştir. 

Maaş kanununa ek kanun 

MADDE 1. — Asli bir vazifeye tâyin edil
dikten sonra muvazzaf askerlik hizmetini ifa 
için silâh altına alınanların memuriyeti eriyle 
alâkaları kesilir. Bunlardan terhislerinden 
itibaren üç sene zarfında memuriyet talebinde 
bulunanlar eski sınıf ve derecelerine muadil 
memuriyetlere tercihan tâyin olunurlar. 

Kısa müddete tâbi olupta aslî bir memuri
yete tâyininden evvel veya sonra muvazzaf as
kerliğini yapan ve yedeksubay olarak terhis 
edilenlerin terhislerinden itibaren üç sene zar
fında memurluk için müracaat etmeleri şartiyle 
Yedeksubay okulunda ve subaylıkta geçirdikleri 
müddet terfi müddetlerine ilâve edilir. 

Ancak, bu müddet namzetlik, staj ve mecbu
ri hizmetleri için hesaba katılmaz. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun hükümleri 3659 sa
yılı kanuna tabi müesseselere de şâmildir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibi

mi] 92 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 20 . VI . 1927 tarih ve 1108 sa
yılı Maaş kanununun 21 ve 22 nci maddeleriyle 
27 . I. . 1937 tarih ve 3104 sayılı kanun kaldırıl
mıştır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bir memuriyette 
iken muvazzaflık hizmetini tam veya kısa ola
rak yapmak üzere silâh altma alınmış ve bu ka
nunun neşri tarihinde terhis edilmemiş olanlar 
hakkında eski hükümlerin tatbikına devam olu
nur. 

Ancak bir memuriyete girmeden ve e^lûl 
1939 tarihinden sonra muvazzaflık hizmetini tam 
veya kısa olarak yapmak üzere silâh altına alın
mış olanlarla bu gibilerden muvazzaflık müdde
tinden fazla yedeksubay olarak askerlikte kal
mış olanlar hakkında da bu kanunun birinci 
maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur. 

BÜTÇE En. M, M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Efendim, maddenin birinci fıkrası zaten 
encümence de kabul edilmiş bir hükümdür. 
İkinci fıkrası şöyle diyor: 

«1939 tarihinden sonra muvazzaflık hizmetini 
tam veya kısa olarak yapmak üzere silâh altına 
almmıs olanlarla bu gibilerden muvazzaflık 
müddetinden fazla yedeksubay olarak askerlikte 
kalmış olanlar hakkında da bu kanunun birin
ci maddesinin ikinci fıkrası hükmü tatbik olunur» 
Diyor. Kısa hizmet için bu şayanı kabuldür. Bu 
kanun ile kabul edilmiş bir hükmün bundan ev
vel silâh altına alınmış olanlara da teşmili ye
rindedir. Amma tam olarak hizmeti fiiliyesini 

yapmak için çağırılmış kimseler hakkında ne bun
dan evvel, ne de Maaş kanununda bir hak ka
bul edilmiştir. Buna göre «tam veya» olarak ya
zılmış kısmın silinmesi iktiza eder. Yalnız hiz
meti fiiliyesini kısa olarak ifa edecek, yedeksu
bay okuluna gidecek ve orada yedeksubay ye
tişecek kimselerin geçirdikleri müddetlerin mah
subudur. Yoksa hiç bir zaman bu hakkı ihraz et
memiş kimselerin muvazzaflık hizmetini vanmak 
üzere çağrıldıkları zaman hakkı mevzuubahis de
ğildir. Yani bu adamlar, bu zevat bu vatandaş
lar memur iken çağrıldıkları takdirde nazarı 
itibara alınmıyan bir hak, memur olmadıkları 
halde çağrıldıklarında nasıl mevzuubahis ola
bilir. Binaenaleyh bu, ne birinci maddede zikre
dilen hükme, ne de maaş kanunlariyle elyevm 
mer'i olan hükümlere uygun değildir. Eğer Da
hiliye encümeni de mutabıksa o «tam veya» keli
melerini silmek icabeder. Yani «tam veya» sözü
nü kaldırmak icabeder. «Hizmetini kısa olarak 
yapmak üzere...» demek lâzımdır. 

DAHİLÎYE En. M. M. ÎBRAHÎM ETEM 
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BOZKURT (Zonguldak) — Dahiliye encümeni 
bu teklife muvafakat eder. 

REÎS — Dahiliye encümeni de muvafakat 
ediyor. Maddeyi «tam veya» kelimelerinin tayyı 
ile tekrar okutuyorum: 

MUVAKKAT MADDE — Bir memuriyette 
iken muvazzaflık hizmetini tam veya kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alınmış ve bu kanunun 
neşri tarihinde terhis edilmemiş olanlar hakkın
da eski hükümlerin tatbikma devam olunur. 

Ancak bir memuriyete girmeden ve eylül 
1939 tarihinden sonra muvazzaflık hizmetini kı
sa olarak yapmak üzere silâh altına alınmış olan
larla bu gibilerden muvazzaflık müddetinden 
fazla yedeksubay olarak askerlikte kalmış olan
lar hakkında da bu kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmü tatbik olunuru 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

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

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kanu
nun heyeti umumiyesi kabul olunmuştur. 

6. — Şeker istihlâk vergisine dair 1718 ve 
3107 sayılı kanunlara ek kanun lâyihası ve İk
tisat, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/914) fi] 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI (Muğ
la) — Bunun da müstaceliyetle müzakeresini ri
ca ediyorum. 

REÎS — Encümen bu lâyihanın müstaceli
yetle müzakeresini teklif ediyor. Evvelâ müsta
celiyetle müzakeresini reyinize arzedeceğim. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisi hakkındaki 3101 
sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1. — Memleket içinde istihsal olu
nan şekerlerden 25 . I . 1937 tarihli ve 3101 sa
yılı kanuna müsteniden alınmakta olan istihlâk 

[1] 96 sayılı hasmayazı zaptın sonundadtr. ] 

I vergisine, kilo başına kesme şekerde dört yüz 
on yedi buçuk kuruş ve toz şekerde dört yüz ku
ruş yirmi para munzam istihlâk vergisi kon
muştur. 

Bu vergi 1718 sayılı kanunun altıncı mad
desi hükmüne tevfikan tahsil olunur. Şu kadar 
ki Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim şirke
tinin satış yerlerinde ihdas edeceği ve fabrika
ların bulundukları mahal varidat dairesine bil
direcekleri kendi bayilerine fabrikalardan vere
siye gönderilen şekerlerin vergisi mezkûr bayi
lerce satılmasını mütaakıp tahakkuk eder ve 
satışın vukubulduğu tarihi takip eden ayın on 
beşinci günü akşamına kadar, şekeri göndermiş 
olan fabrika tarafından, bağlı olduğu malsandı-
ğına ödenir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Hükümetçe yabancı memle
ketlerden getirilecek veya getirtilecek şeker
ler ,ithal mevkilerinde gümrük kapısındaki ma
liyetleriyle Türkiye şeker fabrikaları Anonim 
şirketine devrolunur. 

îthal mevkilerinden memleket içindeki satış 
yerleri olan Eskişehir, Alpullu, Uşak ve Turhal 
fabrikalarına nakledilmeleri lâzımgelen şekerle
rin devir, maliyet fiyatına, ithal mevkilerinden 
bu mahallere kadar olan nakliye masrafları da 
ilâve edilir. 

Mezkûr şekerler satıldıkça, bu maliyetlerle 
satış bedelleri arasındaki fark adı geçen şirket 
tarafından Hazineye verilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetçe kanunların ver
diği salâhiyete dayanılarak kendilerine gıda 
maddeleri dağıtılacak olanlara tevzi ve tahsis 
edilecek şekerlerle Türkiye Şeker fabrikaları 
anonim şirketi tarafından pancar müstahsille
rine prim olarak verilecek şekerlerden birinci 
maddeye müsteniden alınacak munzam istihlâk 
vergisi kilo başına küp şekerden 57,5 ve kris
tal şekerden 40,5 kuruş olarak tahsil olunur. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Şimdiye kadar açık rey ile tasvibinize arze-
dilen kanunlara rey vermiyen arkadaş var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanunun mer'iyete gir
diği tarihten sonra pancar mubayaa fiyatları
nın arttırılmasına zaruret hâsıl olduğu veya 
fevkalâde haller icabı olarak şekerin maliyet 
fiyatında tezayüt husule geldiği Maliye ve İk
tisat vekâletlerince müştereken yaptırılacak 

1 tetkikatla tebeyyün ettiği veya şeker satış fi-
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yatlarının indirilmesine zaruret görüldüğü tak
dirde birinci ve üçüncü maddelerde yazılı ver
gi miktarlarını münasip hadlere indirmeğe İc
ra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — 3101 sayılı kanunla glikoz
dan alman istihlâk vergisine kilo başına yüz 
elli beş kuruş munzam istihlâk vergisi kon
muştur. Zaruret görülen hallerde îcra Vekil
leri Heyeti bu miktarı münasip hadde indir
meğe salahiyetlidir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mit 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum: Kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — 4 ve 5 nci maddelerin verdiği 
salâhiyetlere istinaden şeker ve glikozdan alı
nan munzam istihlâk vergisinin indirilmesine 
Hükümetçe karar verildiği takdirde keyfiyet 
üç ay içinde Büyük Millet Meclisinin tasdikma 
arzolunur. 

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Yabancı memleketlerden îrnnl 
veya memleket içinde Lstifısrıl olunan sekerler
den alınacak istihlâk vergisinin tahakkukunda 
safi sıklet esas ittihaz olunur. 

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — 1718 sayılı kanunun yedinci 
maddesiyle 2785 sayılı kanunun dördüncü mad
desi hükümleri 3780 sayılı kanunun mer'iyeti 
müddetince tatbik olunmaz. 

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetçe şe
ker fiyatlarının arttırıldığı 16 . XI . 1942 tari
hinde Türkiye şeker fabrikaları Anonim şirketi 
elinde mevcut olan 1942 kampanyasına ait şe
kerler tamamen satılmcıya kadar birinci mad
dede yazılı zam, kilo başına küp şekerde 
(426,5) ve kristal şekerde (409,5) kuruş ve 3 
ncü maddede yazılı zam kilo başına küp şekerde 
(66,5) ve kristal şekerde (49,5) kuruş olarak 
alınır. 

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetçe şe
ker fiyatlarının arttırılmasından mütevellit olup 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasında toplan
mış olan fiyat farkları Hazineye devrolunur ve 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 
29 neu maddesi mucibince varidat bütçesinde 
açılmış olan hususi fazla irat ve mukabili Maliye 
bütçesinde (pancar fiyat farkı karşılığı) namiy-

le açılacak hususi bir fasla tahsisat kaydedilir. 
1942 yılı pancar mubayaa fiyatlarına Hükü

metçe kilo başına iki kuruş olarak kabul edilmiş 
ve Türkiye şeker fabrikaları Türk Anonim şir
ketince müstahsıllara ödenmekte bulunmuş olan 
zam tutarı, yukanki fıkra mucibince Maliye 
bütçesinde açılacak hususi fasıldan adı geçen 
şirkete tediye olunur. Fiyat farklarından hâsıl 
olan meblâğ kifayet etmediği takdirde bakryesi 
işbu kanunun muvakkat birinci maddesi muci
bince alınacak vergiler tahsil olundukça mukabi
li hususi fasla tahsisat kaydedilerek ödenir. 

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Glikozun alım, 
satımı ile iştigal edenler ve glikozu iptidai 
veya tâli madde olarak imalâtında kullanan sı
nai müesseseler (Bununla 3843 numaralı kanu
nun 5 nci maddesinde yazılı müesseseler kas-
dolunmuştur) bu kanunun neşrini takibeden 
gün akşamına kadar, ticarethane, mağaza, 
depo, fabrika ve imalâthanelerinde, şube, acen-
ta ve komisyoncuları nezdinde bulunan malla
rının cins, miktar ve sıkletleriyle bulunduk
ları yerleri gösteren bir beyannameyi bağlı 
oldukları varidat dairesine vermeğe mecbur
durlar. 

Bu kanunun neşri tarihinde ellerinde yüz 
kilodan az glikoz bulunanlar beyanname ver
mek mecbuiryetine tabi değildir. 

Bu beyannameler varidat dairelerince tetkik 
ve mükelleflerin kayıtlarivle tatbik olunduk
tan sonra, bulunacak miktar üzerinden beher 
kiloda (135) kuruş munzam vergi tarholunur. 

Müddeti içinde beyanname vermiyen veva 
mevcutlarını noksan gösterenler namına be
yannamesi verilmiyen veyahut noksan gös
terilen malların varidat dairelerince tesbit olu
nacak miktarı üzerinden vergi tarholunur ve 
buna beş kat zam yapılır. 

Mükellefler beyannamelerinde gösterdikleri 
miktara ait vergiye itiraz edemezler. 

Bunun haricindeki miktar 3692 numaralı 
kanunun hükümlerine tabidir. 

Tahakkuk eden vergi, kanunun neşrini taki
beden 15 gün zarfında ödenir. Zamanında ve
rilmiyen vergiler % 10 zam ile ve Tahsili emval 
kanununa tevfikan tahsil edilir. 

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — 3828 sayılı kanunun 5 nci 
maddesiyle 4041 sayılı kanun ve 4225 sayılı ka
nunun 5 nci maddesi müstesna olmak üzere di
ğer maddeleri kaldırılmıştır. 

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 
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MADDE 10. — Bu kanun, 3780 sayılı kanu

nun tatbikma lüzum kalmadığının Hükümetçe 
ilân edildiği malî yılı takibeden yıldan itiba
ren meriyetten kalkar. 

REİS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

^fîADDE 11. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer 'idir. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Bu kanun hükümlerini tat-
bika îera Vekilleri Heyeti memurdur. 

BEİS — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

7 — Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerin-
deki depremden müteessir olan mıntakalarda za
rar görenlere yapılacak yardım hakkında kanun 
lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası 
(1/924) [1] 

BEİS — Encümen, mazbatasında müstace-
len müzakeresini talep ediyor. Kanunun müs- I 
tacelen müzakeresini kabul edenler ... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? 

CEMAL KOVALI (Tokad) — Muhterem 
arkadaşlar, son yer sarsıntısından zarar gören
lere ait kanun lâyihasının müzakeresine başlar
ken felâkete uğrıyan Erbaa ve Niksar'lı hem
şehrilerimin verdikleri vazifeyi yapmak ve 
intibaımı da arzetmek üzere söz aldım. 

Arkadaşlar; sarsıntıdan felâketimiz ağır, 
acımız çoktur. Fakat kudretli Cumhuriyet 
Hükümetimizin yaptığı âcil yardımlar ve aldığı 
tedbirlerle Kızılay'ın ve yurttaşların uzattığı 
müşfik eller bu acılarımızı dindirmiştir. Şim
di kabul buyuracağınız kanunla da maddî za
rarlarımızın telâfisine çalışılacak ve harap yer
lerimiz de yeni bir mamure haline konacaktır. 
Büyük Türk milleti sağ olsun. 

Tokad'lılar adına başta aziz Reisicumhuru
muza, değerli Hükümetimize, Büyük Meclise, 
Kızılay'a ve bütün vatandaşlara Büyük Millet 
kürsüsünden derin minnet ve şükranlarımızı 
arzederim. 

BEİS — Başka mütalâa var mı? Maddelere 
geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

[1] 95 sayılı basmayazı zaptın sonundacUr. | 

Tokad, Çarımı ve Balıkesir vilâyetlerindeki 
yer sarsıntısından müteessir olan mıntakalar

da zarar görenlere yapılacak yardım hakkın
da kanun 

MADDE 1. — Tokad, Çorum ve Balıkesir 
vilayetlerinde vukubulan yer sarsıntısından mü
teessir olan mıntakanın İcra Vekilleri Heyetin
ce tesbit edilecek olan mahallerinde, Umumî 
muvazeneden maaş ve ücret alan memur ve 
müstademlerden yardıma muhtaç olacak dere
cede malen veya bedenen ehemmiyetli zararla
ra uğradıkları mahallî idare heyetlerince tas
dik olunanlara, maaş ve ücretleri tutarının üç 
mislini ve mütekait ve yetimlere maaşları tu
tarının dört mislini geçmemek üzere İcra Vekil
leri Heyetince tâyin edilecek miktarda avans 
verilir. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan 
yetimlere avans itasında, yetim maaşına veya 
ikramiyeye mesnet olan memuriyet maaşları 
esas tutulur. 

Bu avanslar, maaş ve ücretlerden müsavi 
taksitlerle tevkif olunmak suretiyle 1 haziran 
1943 tarihinden itibaren dört sene zarfında is
tirdat olunur. 

İkramiyeye müstakak olanların borçları ik
ramiyelerinden tevkif edilir. 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB PEKEL 
(Tokad) — Bu maddenin sonunda okunmıyan 
bir fıkra vardır, bu da nüfuslara taallûk eder. 
Yetimlerden nüfus kayıtları ziyaa uğramış bu
lunanların istihkak iddialarının tevsiki için 
idare heyetleri mazbatalarının da kabul oluna
cağını gösteriyor. Halbuki burada idarei hu
susiye ve diğer müesseselerin memurları da 
vardır. Bunların yetimleri için de aynı mua
melenin yapılması icabeder. Sonradan farkına 
vardık. Bu maddenin okunmıyan son fıkrasının 
üçüncü madde olarak yazılması daha doğru 
olacaktır. 

BEİS — Encümen M. Muharriri son fıkra
nın ayrı üçüncü bir madde olarak yazılma
sını teklif ediyor. 

Bu teklifi reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde hakkında mütalâa var mı? Maddeyi 
tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince İcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yerlerde 
mülhak bütçeli idarelerle hususi idare ve bele
diyelerden ve 3659 sayılı kanuna tabi müesse
selerden maaş ve ücret alan memur ve müstah
demlerle mütekait ve yetimlerden birinci mad
dede yazılı şekilde zarar gördükleri tasdik 
edilecek olanlara aynı maddede yazılı şekil ve 
miktarda avans ita ve istifasına alâkalı vekil
ler mezundur. 
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Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan 

yetimler hakkında da birinci madde hükmü 
tatbik olunur. 

Bu madde hükmüne göre hususi idarelerle 
belediyelerce verilecek avans karşılığı Hazinece 
bu idareler namına kredi açtırılmak suretiyle 
temin olunur. 

Hususi idareler ve belediyeler verecekleri 
bu avansları tahsil ettikçe Hazineye yatırırlar 
ve bu avansları dört yıl içinde tamamen tahsil 
ve Hazineye teslime mecburdurlar. 

RElS — Mütalâa var mı? 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tahsis muamelesi yapılmamış 
olan yetimlerden nüfus kayıtları zıyaa uğra
mış bulunanların istihkak iddialarının tevsiki 
için idare heyetleri mazbataları da kabul olu
nur. Bu maddenin tatbiki için nüfus dairele
rinden alâkalıların talebi üzerine verilecek 
kayıt suretiyle îdare heyetlerince verilecek 
mazbatalar her türlü harç ve resimden muaftır. 

MUVAKKAT En. M. M. GALÎB PEKEL 
(Tokad) — Bu maddenin 4 ncü satırında «mad
denin tatbiki...» tâbiri, «bir ve ikinci maddele
rin tatbiki» şeklinde olacaktır. 

REİS — Encümen bu şekilde yazılmasını 
teklif ediyor. Bu tadil ile maddeyi tasvibinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Birinci madde mucibince icra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yerlerdeki 
muvazenei umumiyeye dahil dairelerle mülhak 
bütçeli dairelerin mefruşat, demirbaş, tenvir, tes
hin, kırtasiye, müteferrika, icar bedeli, inşa
at, defatir ve evrakı matbua, harcırah, tedavi 
ve yol masrafı ihtiyaçlarına tahsis edilmek 
üzere her dairenin 1942 malî yılı bütçesinin ta
sarrufu mümkün olan tertiplerinden o daire büt
çesinde açılacak hususi bir fasla icra Vekilleri 
Heyeti karariyle münakale yapılabilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Reyinize arzedivorum. Kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Yersarsmtısmdan zarar gören
lere yardım maksadiyle ecnebi memleketlerden 
gönderilecek olan her türlü eşya, malzeme, er
zak ve vasıtalar bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir sene müddetle gümrük resmiyle 
her türlü vergi ve resimlerden ve belediye re
jimleriyle Devletçe idare edilmekte olan liman
larda liman ücret ve resimlerinden muaftır. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
burada diyor k i ; «Devletçe idare edilmekte olan 
limanlarda . . . ». Liman ve iskeleler, denmesi 
daha muvafık olur. 

MUVAKKAT En. M. M. GALÎB PEKEL 

(Tokad) — Encümen de kabul ediyor, muvafık
tır. 

REİS — iskele kelimesinin ilâvesiyle mad
deyi tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Birinci madde mucibince ic
ra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yerlerde: 

A) Sahip ve zilyet bulunduğu veya kira ile 
oturduğu evi yıkılmış veya içinde barmılmıya-
cak derecede mahıv ve harap olmuş bulunanlar 
namına mezkûr mahaller varidat dairelerince 
423, 797, 1833, 1837, 1882, 1996, 2395, 2416, 2430, 
2728, 2729, 2731, 2897 sayılı kanunlarla zeyil 
ve tadilleri mucibince yersarsmtısının vukuu 
tarihine kadar tahakkuk ettirilipte henüz tahsil 
edilmemiş olan kazanç, iktisadi buhran vergile
riyle ruhsat ve unvan tezkeresi ve vergi karnesi 
borçları, hayvanlar, arazi, bina, bina buhran, 
muamele, muhtelif maddeler, istihlâk, veraset ve 
intikal, yol vergileriyle bilûmum belediye vergi 
ve resimleri ve zamları terkin olunur. 

Belediyelerle hususi idarelere ait vergi ve re
simlerin terkini kendi usulleri dairesinde ve 
diğer vergilerin terkini mahallî idare heyetleri 
karariyle yapılır. 

Yersarsmtısının vukuu tarihine kadar olan 
zamana ait olup henüz tarh ve tahakkuk ettiril
memiş olan vergiler tahakkuk ettirilmez. 

B) ikametgâhı yıklımış veya oturulmıya-
cak derecede mahv ve harap olmuş olmıyanlar-
dan ticarethanesi veya akarı yıkılmış veya ma
hıv ve harap olmuş bulunanların yalnız bu tica
rethane ve akarlarından mütevellit vergiler hak
kında da (A) fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MUVAKKAT En. M. M. GALÎB PEKEL 
(Tokad) — 7 nci satırın sonunda (2430) rakamı, 
(3843) yazılacak. Çünkü 2430 sayılı kanun 
(3843^ sayılı kanunla ilga edilmiştir. 

REÎS — (2430) yerine (3843) yazılmak su
retiyle maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — 3437 sayılı kanunun, ekici ile 
alıcı arasında tütün alım ve satımının denk ha
linde yapılacağı hakkındaki 49 ncu maddesi 
hükmü, zelzeleden zarar gören mmtakalarda 
1942 yılı mahsulü tütünlerin alım ve satımında 
tatbik edilmez. 

Bu mmtakalar icra Vekilleri Heyetince tes
bit edilir. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Birinci madde mucibince tes
bit edilecek yerlerde yapılacak yardıma ait in
şaat malzemesi Devlet kara ve deniz nakil vası
talarında parasız nakledilir. 

Nakledilecek malzemenin cins ve miktarı ve 
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parasız nakil müddeti icra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Efendim, bu maddede naklolunacak kerestele
rin parasız olarak nakledilmesi yolunda bir hü
küm vardır. Nakledilecek olan keresteler Devlet 
malıdır. Devlet malında, ne ise muayyen olan 
tarife, bunun alınmaması yolunda bir istisna ya
ratmak, bir gedik açmak bendenizce prensip iti
bariyle doğru değildir. Esasen bunun buradaki 
felâketzedelere yapacağı tesir, olsa olsa şu ola
bilir; kereste gönderiyoruz, bu kerestelerin nak
liye parasını bunlara tahsis edilen yardım para
sından vereceksiniz, böyle bir mütalâa olabilir. 
Bu lâyihanın encümende müzakeresi esnasında 
encümen emretti, Hükümet de teklif olunan bir 
milyonu bir buçuk *milyona iblâğ etti. Bunun 
portesi mühim olduğu için arzetmiyorum, pren
sip itibariyle böyle bir gedik açılması doğru ol
maz, yeni baştan bir yol açılmış olur. Buna mü
saade edilmezse, zannediyorum ki ne felâketze
deler için bir şey olur, ne de bizim için. Bu iti
barla bu maddenin kaldırılmasına müsaadenizi 
istirham ediyorum. (Doğru, doğru sesleri). 

RElS — Mütalâa var mı? efendim? 
MUVAKKAT En. M. M. GALlB PEKEL 

(Tokad) — Heyeti umumiye muvafakat ederse 
biz de muvafakat ederiz efendim. 

REİS — Maliye vekilinin teklifini reye arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Şu halde maddenin kaldırılmasını kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Birinci madde mucibince tes
bit edilecek yerlerde yersarsıntısmdan yıkılan 
belediye binalarının yeniden inşa veya tamiri ve 
tesisleri için 1943 malî yılı bütçesinde açılacak 
bir fasla kâfi tahsisat konur. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi tasvibinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 1942 malî yılı 
Nafia vekâleti bütçesinde (Tokad, Çorum ve Ba
lıkesir vilâyetleri dahilinde yersarsıntısmdan 
müteessir olan mmtakalarda yapılacak işler ve 
yardımlar) adiyle açılan 784 ncü fasla 1 milyon 
500 bin lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisatın sarf şekilleri İcra Vekilleri 
Heyetince tâyin olunur. 

REtS — Mütalâa var mı? 
İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu sarfi

yat ta Arttırma ve eksiltme kanunu hükümlerine 
tabi olacak mı? Bu maddeyi yazarken encümen 
ne düşünmüştür? 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB PEKEL 
(Tokad) — Sualinizi bir daha tekrar eder mi
siniz ? 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Bu sarfiyat 
Arttırma ve eksiltme kanununa tabi olacak mı 
diyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. GALİB PEKEL 
(Tokad) — Devlet usulünün haricine çıkılaca
ğına dair bir kayıt koymadığımıza göre elbette 
tabi olacaktır. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Tabi olursa 
hiç bir iş yapılamaz. 

REİS — Bir teklifiniz var mı? (Reye reye 
sesleri). 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Müsaade 
ederseniz bir takrir takdim edeyim. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas) — Müsaade buyurursanız biraz izah edeyim 
ki' reylerinizin verilmesinde isabete vesile olur. 

Arkadaşlar, bu doğrudan doğruya beklenil-
miyen bir felâketin, beklenilmiyen bir ıstırabın 
âni karşılanması esasına matuf olan bir tedbir
dir. Binaenaleyh böyle bir zamanda bu şekildeki 
şeyleri Arttırma, eksiltme kanununun hüküm
lerine tabi tutmak ve bunun üzerinde bir takım 
formalitelerin yapılması, herhalde maksada 
çabuk ulaşmağa manialar teşkil eder. Bunlar 
normal işler değildir, fevkalâde haller içindir. 
Arkadaşımın dediği gibi, arttırma ve eksiltme 
kanununa tâbi olmaması ve müstaceliyet esası
nın kabul edilmesi lâzımdır. Bu formaliteler ise 
bazan maksada vâsıl olmak için bir çok teehhür
leri ve bir çok gecikmeleri intaç eder. Zaten 
mahdut bir iştir, daimî iş değildir. Onun için 
bunun Arttırma ve eksiltme kanununa tabi ol
mamasını rica ediyorum. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, Devletin en büyük, en mühim ve 
en müstacel bilûmum mubayaatı, mevzuubahis 
olan artırma ve eksiltme kanununa göre ya
pılmaktadır. Burada müstacel olan kısmın bir 
gün içinde intacı için dahi hükümler mevcut
tur. Neden dolayı herhangi bir işimizde mev
cut olan mevzuatta mutlaka bir istisna yapmak 
cihetine gidiliyor? Abdurrahman Naci arkada
şımız, bazı kere bu ıstırabın temadisine sebep 
oluyor diyorlar. Misal zikretsinler, lütfen 
tavzih buyursunlar. Bu elimizdeki kanun, müs
taceliyet veya herhangi bir sebeple formalite
nin kısaltılmasına dair hükümleri ihtiva edi
yor. Fevkalâde bir zaruret olmadıkça bir is
tisna kapısı açılması cihetine gidilmemesini ri
ca ediyorum. (Doğru doğru sesleri). 

NEOMEDDİN SAHİR SILAN (Bingöl) — 
Geri aldı. 

REİS — O halde maddeyi reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 10. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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REÎS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT En. M. M. GALÎB PEKEL 

(Tokad) — Dördüncü maddeye « iskele » yi 
ilâve ettik. « rıhtımı » da ilâve edelim. (Kür
süye, kürsüye sesleri). Dördüncü maddede is
kele resmi ilâve edilmiştir. Bir de rıhtım res
mini yazarsak tamam olacaktır. Onu teklif edi
yorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Kanun kabul edildi, müstaceliyetle müzakeresi 
kabul edildi. Katiyet kesbetti. îlâve yapılma
sı1 usule muvafık mı? 

REÎS — Maddenin müzakeresi bittikten son
ra mazbata muharriri veya herhangi bir arka
daş heyeti umumiyesi hakkında bir ş;ey söyli-
yebilir. 

Encümenin teklifi muvafık mı? (Muvafık 
sesleri). 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

Bundan evvelki lâyihaya rey vermiyen var 
mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

8. — Askerî ve mülki tekaüt kanununun ikin
ci maddesinin değiştirilmesine dair olan 3066 sa
yılı kanunun tadili hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/896) I I] 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. REÎSÎ Gl. KÎAZIM 
SEVÜKTEKÎN (Diyarbakır) — Efendim, lâyi
hanın müstacelen müzakeresini teklif ediyorum. 

REÎS — Encümen lâyihanın müstacelen mü
zakeresini teklif ediyor. Müstaceliyet teklifini 
tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
miyenler . . . Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Askerî ve mülki tekaüt kanununun 2 nci mad
desinin değiştirilmesi hakkındaki 3066 sayılı 

kanunun 2 nci ve 3 ncü fıkralarının tadiline 
dair kanun 

MADDE 1. — 3066 sayılı kanunun birinci 
maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıda 
yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

2. Birinci fıkrada gösterilen membalardan 
yetişen subaylardan gayri diğer yardımcı smıf 
subayları ile askerî memurların lise ve muadili 
tahsillerini ikmal ederek mesleklerine mahsus 
fakülte, okul ve müesseselere girdiklerinden bir 
sene sonraki tarihten başlar. 

3. Bunlardan tekaüt hakkı başladıktan son-

[1] 97 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ra smıf terfi edemiyenlerin geçirdikleri fazla 
tahsil seneleri tekaütlük müddetinden indirilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
rinden evvel henüz talebe iken harp dolayışiyle 
görülen ihtiyaca binaen kıtaata tevzi edilip 
talebe olarak ordu hizmetinde çalıştırılan ve 
harpten sonra tahsilleri ikmal ettirilen ve bu 
sebeple subay nasıp tarihleri geciken askerî 
tıbbiye, veteriner, eczacı okulları talebelerinin 
hizmette geçirdikleri bu müddetler tekaüt müd
detlerine zam ve ilâve edilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi tasvibi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 3."— Bu kanunun hükümlerini tat-
bika tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi tasvibinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini tasvibinize ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

9. — Malatya mebusu Mahmud Nedim Zab-
cı ve iki arkadaşının, inhisar beyiyeleri üçte 
birlerinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanunun 
dördüncü maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanun teklifi ve Millî Müdafaa, Gümrük ve in
hisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (2/64) [1] 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Müstaceliyetle müzakeresini teklif 
ediyoruz. 

REÎS — Encümen lâyihanın müstaceliyetle 
müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi yüksek 
tasvibinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var 
mı? Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
miyenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

İnhisarlar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tevzii hakkındaki 
1485 sayılı kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra 

eklenmesine dair kanun 
MADDE 1. — İnhisar beyiyeleri üçte birle-

[1] 100 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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rinin harp malûllerine ve şehit yetimlerine tah
sis ve tevzii hakkındaki 1485 sayılı kanunun 
4 neü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Şu kadar ki, vefat eden harp malûllerinin 
son senede hisselerine isabet eden miktarın 
beş misli, mutaakıp senedeki beyiye üçte bir
lerinin malûllere ait kısmından mahsup edil
mek ve bir defalık olmak üzere ölen subay ve 
erlerin 1683 sayılı kanunun 48 nei maddecinde 
gösterilen yetimlerine ikramiye olarak verilir. 

BÜTÇE En. M. M. HÜSNÜ KÎTABCI 
(Muğla) — Maddenin sonuna Millî Müdafaa 
encümeninin son fıkrası geçirilmek lâzım gelir
ken nasılsa geçirilmemiş. Millî Müdafaa encü
meninin son, yani «Ancak bu ikramiyeler 1943 
de taayyün eden miktarların iki mislini geçe
mez.» fıkrasının eklenmesini teklif ediyoruz. 

REİS — Birinci maddeye Millî Müdafaa 
encümeninin son fıkrasının geçirilmesi lâzım 
gelirken, encümen unutmuş, yani «Ancak bu 
ikramiyeler 1943 de taayyün eden miktarların 
iki mislini geçemez» fıkrasının ilâvesi suretiyle 
maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
bu suretle kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa ve Maliye vekilleri memur
dur. 

1. —• Trabzon mebusu Hasan Saka ve İstan
bul mebusu Ali Rana Tarkan'ın Büyük Millet 
Meclisinin tatiline dair takriri (4/70) 

REİS — Şimdi bir takrir vardır, müsaadeniz
le onu okuyacağız: 

B. M. Meclisi Yüksek Reisliğine 
Dünkü inikatta intihabın yenilenmesine ka

rar vermiş olan Büyük Millet Meclisinin ruzna-
mesinde müzakere edilecek mühim bir madde 
kalmamış olmak itibariyle martın 8 nci pazartesi 
günü gelecek Meclisin fevkalâde içtimama baş
lamak üzere inikada son verilmesini teklif ede
riz. 

Trabzon İstanbul 
Hasan Saka Ali Rana Tarhan 

REİS — Teklifi tasvibinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Müt-
tefikan kabul edilmiştir, 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
nun kabul edilmiştir. 

Son kanuna rey vermiyen var mı efendim? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 

bağlı A ve I) işaretli cetvellerde değişiklik ya
pılmasına dair kanuna (289) arkadaş rey yer-, 
mistir. Muamele tamamdır. Kanun (289) reyle 
kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna 
(294) arkadaş rey vermiştir. Muamele tamam
dır. Kanun (294) reyle kabul edilmiştir. 

Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muhar
rik ve müteharrik edevatın siparişi için taahhü
de girişilmesine dair olan 3247 ve 3319 sayılı 
kanunlarda değişiklik yapılması hakkındaki 
kanuna (296) arkadaş rey vermiştir, muamele 
tamamdır, kanun (296) reyle kabul edilmiştir. 

Şeker Are glikoz istihlâk vergisi hakkındaki 
3101 sayılı kanunlara ek kanuna (305) arkadaş 
rey vermiştir. Muamele tamamdır. Kanun (305) 
reyle kabul edilmiştir. 

Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki 
yersarsıntısmdan müteessir olan mıntakalarda 
zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki 
kanuna (310) arkadaş rey vermiştir. Muamele 
tamamdır, Kanun (310) reyle kabul edilmiştir. 

Aziz arkadaşlarım; Meclis seçiminin yenilen
mesine dair dün, inikada son verilmesine dair 
de şimdi vermiş olduğunuz kararlarla Büyük Mil • 
let Meclisinin altıncı devresi bugün sona eriyor. 
Bu intihap devresinde, her içtima senesinde reis
liğe seçmek suretiyle hakkımda göstermiş oldu
ğunuz büyük ve yüksek teveccüh ve itimadın 
güzel hâtırasını daima minnet ve şükranla an
maktan hali kalmıyacağımdan emin olmanızı 
hassatan rice eder ve cümlenize avrı, ayrı teşek
kürlerimi sunarım. Sevgili arkadaşlarım, bugün 
sizleri uğurlarken hepinize ayrı, ayrı candan 
saygı ve sevgilerimi sunarak candan başarı ve 
sağlık diler ve kabul buyurduğunuz kararlar 
mucibince 1943 martının sekizinci pazartesi gü
nü toplanmak üzere Büyük Millet Meclisinin al
tıncı intihap devresinin son inikadını kapatıyo
rum (Sürekli alkışlar). 

Kapanma saati: 15.08 

3. — TAKRİRLER 



î : 29 15.1.1943 C : 1 
B - Son zabıt hulâsası 

Ordu mensuplarına birer er tayını verilmesi 
hakkındaki kanuun birinci maddesinin tefsirine 
mahal olmadığına dair mazbata ile; 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (A) ve (D) işaretli cetvellerde değişiklik 
yapılmasına; 

1942 malî yılı Orman umum müdürlüğü büt
çe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişik
lik yapılmasına; 

Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muhar
rik ve müteharrik edevatın siparişi için taahhü
de girişilmesine dair olan kanunlarda değişiklik 
yapılmasına; 

Maaş kanununa bazı maddeler eklenmesine; 
Şeker ve glikoz istihlâk vergisi hakkındaki 

kanuna bazı maddeler eklenmesine; 
Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki 

yersarsıntısmdan müteessir olan mmtakalarda 

zarar görenlere yapılacak yardıma; 
Askerî ve mülki tekaüt kanununun ikinci 

maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanunun 
birinci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarının 
tadiline; 

inhisarlar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tevzii hakkındaki 
kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenmesi
ne dair kanun lâyihaları kabul olundu. 

Trabzon mebusu Hasan Saka ile İstanbul 
mebusu Rana Tarhan'm kabul olunan takrirleri 
mucibince martın 8 nci pazartesi günü yedinci 
devrenin fevkalâde içtimama başlanılmak üzere 
inikada son verildi. 

Reis 
Çankırı 

M. A. Renda 

Kâtip 
Kütahya 

Vedit Uzgören 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bilgin 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağh A ve D işaretli cetvellerde değişiklik yapılma
sına dair kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Ilamza ErKan 
fzzet Akosman 
Mebrure Gönenç, 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağr% 
Gl. Kemal Doğan 
Hali d Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulu* 
Aka Gündüz 

Âza adedi : 42Q 
Reye iştirak edenler • 289 

Kabul edenler : 28Q 
Reddedenler : 00 

Müstenkifler 00 
Reye iştirak etmeyenler 132 

[Kabul 

Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Kşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifai Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân ö r s 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Münhaller 8 

•denler] 

Balıkesir 
Fe>zi Sözen er 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
*h.-
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

•• ».""^o-'-rj 

BUUs 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Helâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgcn 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
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Dr. Galib Kahraman 
Ur. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad- Ayaş 
Refet Canıtez 

ÇanakkaU 
A vni \ ukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Gün t ekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çarıkın 
A vni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Ham d i Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
fil. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zekî Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

t : 29 15.1 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soy dem ir 
N'akiye Elgtin 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
fstamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. thsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
»«•kiı- Sıtkı Kunt 
Hamdı Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
Ivcfik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

. 1943 C : l 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
İbrahim Alâcltiıı Gövsa 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

izmir 
Fıenal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 

Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem îzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Baya" 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coskan 

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

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
îzzet Özkan 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türol 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip (iültekin 
İzzet Krdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi liil^in 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha üelilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manim 
Asım Tüm er 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

M araş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

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

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral îzzeddiri Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Öral 
Faik Soylu 
Halit Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Ali" Canlb Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Ilamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Kemak'ttin Kamu 

İ : 29 
Samsun 

Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörtiker 
Naşit Fırat 
Kuşeni Barkın 
Sabiha Gökçüİ 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
D amar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

8ürd 
Ali Kıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şerktt Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrâhman Naci De 
mirağ 

15.1.1943 C : 1 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif Öztekin Er 
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pckel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 

Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem PekeJ 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Afyon Karahisar 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcogju 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 

[Reye iştirak 

Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpıuar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendai 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön 
gören 
Veli Necdet Sünkitay 

etmeyenler] 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 

Erzurum 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Sf.Lw Al tuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

Giimiişane 
Edib Servet Tör 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Memed Tecirli (Hasta) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

Turhan Cemal Beriker 
İsparta 

Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Galib Bahtiyar Çöker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İsmail Hakkı Ulkmen 
Numan Menemencioglu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu 

(Bş.V.) 
Kars 

Ömer Küntay (Hasia) 
Şerafettin Karacan! 

- m-



İ : 29 15.1.1943 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytugan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Puad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Receb Peker (V.) 

Malatya 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Mihri Pektas 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik tnce 

Maraş 
Hasan Reşit Tankut 

Mardin 
ür. Rıza Levent 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Vunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran 

d : 1 
Ordu 

İsmail Çanıaş 
S^lim Sırrı Tarcan 

Hize 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Teeer 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 
Sinan Tekelioğlu 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayı 

Yusuf Kemal Tengirşenk 
Sivas 

Hikmet Işık 
Mitat Şükrü Bleda 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Rahmi Apak 

Yahya Kemal Beyatlı 
Tokad 

Resai Erişken 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz (V.) 
S i m Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

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

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 

Orman umum müdürlüğü 1942 malî yıh bütçesinde değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

reylerin neticesi 

Âza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 294 

Kabul edenler : 294 
Reddedenler 0 

Müstenkifler 0 
Reye iştirak etmeyenler : 127 

Münhaller 8 

[Kabul edenler] 

izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağn 
Gl. Kemal Doğan 

Halid Bayrak 
Amasya 

Esad Uras 
Nafiz Aktın 

(Kanun kabul ediln 

Ankara 
Alımed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
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Eşref Demirel 
Fevzi Daidai 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rıfat Araz 

Antalya 
Numau Aksoy 
Nuruilah Esad Sumcr 
Rasıh Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Di Mazhar Germen 
Dr. Şakiı Şener 
Nuri Göztepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hacım Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

BUlis 
Süreyya örge^vren 
Tevfik Temelli 

B0IU 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşiı 
yurt 
tbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 

t : 29 15.1 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
lieşad Nuri Güntekin 
liusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

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

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ağralı 

1943 C : 1 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Safiyüddin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye El gün 
•jükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
tzzet Arakan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. îhsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
S&îi Atuf Kansu 
lalât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
fzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdulah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin înankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
f<akihe Öymen 
ibrahim Alâettin Govsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Keşad Mimaroğlu 
^adettin Epikmen 
Şenime Yunus 

Kars 
Cevat Dursunoğlu 
Esad Ozoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
İzzet Özkan 

— 285 — 



1 : 29 15. İ 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar ,özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten | 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin I 
Gl- Seyfi Düzgören | 
Hasan Menemencioğlu j 
irfan Ferid Alpaya ! 
Rıza Erten I 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgl. Izzeddin Çalışlar I 
Sadullah Güney j 

Muş I 
Şükrü Ataman j 

Niğde | 
Oavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu I 
Ilalid Mengi 
Naim E rem j 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi D.'mir 
H'anıdi :-'i'-i;ın 
i i a n i ı t i 'i : . . ; u I 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Ar tel 

Konya 
Alımed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Naim Hazini Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabeı 
Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
MüttaJib öker 
Osman Taner 
Vasıl' Çın ay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kura! 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 

I Hey e iştirak 

Tay Tur S'.!; nen. 
Aydın 

Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Leveııd 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir. 
Fahrettin Tıritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akprnar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal j 

. 1943 C : 1 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Neemi Se 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Sıırd 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

S in ol> 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Atıf Escnbcl 
Gl. Akif öztekin Er
dem gil 
İsmail Memed Uğur 
Mrrgube Gürleyük 
Milat Şükrü Dlcda 
Remzi Çiller 

k etmeyenler] 

I Bnhı 
F r l l ı i ( ) ! ;yar (M. ) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
I Mazhar Müfid Kansu 

Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülküm en 
Salise Abanozumu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Razi Soyı-v 
Refet Ulgen 

Yozyad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekei 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 

Zonçfuldak 
Halil Türkmen 
ibrahim Eteni Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya ÖzeneJ 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Di. İbrahim Tali ön
gören 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmet Aykaç 
(M.) 

er. 
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Erzurum 
Münir Hüsrcv (Jöle 
Nafiz Dumlu. 
c'alim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya Özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 

Giimüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Memed Teeirli 
(Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Ahmed Ham di üenizmer 
Oalib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
tsmail Hakkı Ulkmen 
Numan Menemeneioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
oükrii Saraçoğlu 
(Bş. V.) 

Kars 
Ömer Küntay (Hasta) 

t : 29 15.1 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Dr. Hayrullah Diker 
flilmi Çoruk 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayrı Ürsrüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Orgeneral Ali Said Ak 
baytuğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Alâettin Tiridoglu 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar (M.) 
Receb Peker (V.) 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 

. 1943 C : 1 
Manisa 

Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kıhcoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaral ı 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
tsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilem re 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Teeer 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 
Sinan Tekelioğlu 

Siird 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak j 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
l/aniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
(V.) 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Ulttğ 

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

Tozgad 
Celâl Arat 
Veled tzbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyueak 
Şevket ödül 



î : 29 15.1.1943 C : 1 
Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve müteharrik edevatm siparişi için taahhüde gi

rişilmesine dair olan 3247 ve 3319 sayılı kanun larda değişiklik yapılmasına dair kanuna verilen 
reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir> 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlo 

Ağrı 
Gİ. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Arif Baytın 
Beikis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gİ. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakır Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Şözener 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

429 
296 
296 

0 
0 

125 
8 

[Kabul edenler] 

M Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
tsmail Hakkı Uzunçar 
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

BUlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

I Cemil özçaglar 
I Dr. Zihni Ülgen 

Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil-

1 yurt 
fbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talat Simer 
Fatin Güvendiren ı 
Gİ. Naci Tınaz | 

Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri G ün t ekin 
Rusuhi Eulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüp Sabri Ak göl 
îsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioglu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Haindi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Gün ver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 

Dr. Şükrü Emed 
Gİ. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirn» 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih İller 
Safiyüddin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gİ. Pertev Demirhan 
Gİ. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
îzzet Amkan 
Osman Işın 

(iazinnteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahmaıı Melek 
Dr. Memed Ali Agaka> 
Muned Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
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Ömer Asım Aksoy 
Otresun 

01. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Naf i Atuf Kansu 
Talât Onay 

Oümuşane 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
tzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

tçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Rmin Inankur 
Refik Koraltan 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Pakihe öymen 
ibrahim Alâettin Oövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

ttmir 
Benal Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cur? 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi tlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kan 
Cevat Dursunoğlu 

î : 29 15.1 
Esad özoğuz 
Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Ktrklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdı Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
tzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

.1943 C : 1 
Malatya 

Emrullah Barkan 
Manmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Llüsnü Yaman 
Kani Karaosmaıı 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maras 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
(il- Seyfi Düzgören 
' Tasan Menemencio£ 1 u 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral İzzeddin Ça 
lışlar 
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 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır 
Memed Ali Yörükler 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Stird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Hulusi Omçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyüfe 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin G Ünal tay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil .Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Oalib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 
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15.1.1943 
Trabzon 

Faik Ahmed Barutçu 
Haindi İJlküınen 
M i tat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Ağn 
Dr. Hüsamettin Kural 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Di. Tap tas 
Talih Rıfkr Alay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ok m en 

Antalya 
!)r. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

A ydın 
Adnan Menderes 
Agah Sırrı Levend 
\Tazmi Topecğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memcd Demir 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çanıbel 

Çanakkale 
At ıP Knnıçıl 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Oahid Yalçın 

Çoruh 
M a zlı ar Müfid Kansu 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakır 
Dr. tbrahim Tali öngö
ren 
Veli Needet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma M.emik 

t : 29 
Tunceli 

Mitat Yenel 
Sami Erkmen 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

[Reye iştirak 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Agralı (V.) 

Erzurum 
Münir ITüsrev Göle 
Nafiz Dumlu ' 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. II. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 

Gihnüşane 
Hasan Fehmi Ataç 
v' su I Ziva Zarbını 

Hatay 
Memed Teeirli (Hasta) 

içel 
Feri d Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

îsı>arta 
Kemal Turan 

istanbul 
Ahmed fTamdi Denizmen 
ı.alib Bahtiyar (îöker 
Ol. Kâz; m Karabekir 
Ol. Refet Bele 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Yuman Meııemencioğln 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Oirneoz (M.) 

izmir 
Celâl Bavar 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Ömer Küntay (Hasta) 
Şerafettin Karacan 

0 : 1 
Yozgad 

Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

Zotu/uldak 
Halil Türkmen 

etmeyenleri 

Zihni Orhon 
Kastamonu 

Dr. Hayrullah Diker 
Hilmi Çoruk 
Rıza Saltu.r- (M.) 

Kayseri 
Faik Baysal 
<")mcr Taseıoirlu 
Sadettin S.̂ -bn (M.) 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazini Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Or<d. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ol. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzim Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Tevfik Fikret Sday 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
Hüseyin R. Oürpınar 
(M.) 
Receb Pek er (V.) 

Malatya 
Mihri Pektaş 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Kâzım Nam i Duru 
Refik înee 

Maraş 
Hasan Resi d Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 

ibrahim Efem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Kifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yumıf Ziya O zenci 

Halid Onaran 
Muğla 

Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

Niğde 
1) r. Ab ra vay a i\ rarmaralı 
Hazım Tepeyran 

Ordu 
îsmail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Sainı A !i Dilenire 
Raif Dine 

Samsun 
Züht ü D mı-kan 

Seyhan 
Ahmed Kutsi Tecer 
Ali Mürıif" Yeğen a 
Hilmi Uran 
SalâhatLitı Çam (M.) 
Sinan Tokoli«vîrlıı 

Siird 
Şefik ö/demir 

Sinob 
Cevdet Kerim Itn-edayı 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya K<-mal Beyatlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 
Sırrı Day (V.) 
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Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 

Urfa 
Gl. Ahmed Vazgan 
Hüseyin Sami Coşar 

I : 29 15.1 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
İbrahim Arvas 

1943 C : 1 
Münip Boya (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 

Ziya Arkant 
Zonguldak 

Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuvucak 

* • » 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisi hakkındaki 3101 sayılı kanuna ek kanuna verilen reylerin 
neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Ali Çctinkaya 
Bere Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşil ilatipogiu 

Ağrı 
Dr. Ilüsameüiiî Kural 
(.1. Kemal Doğan 
I Lal i d Bayrak 

A masya 
Esad Uras 
N'af.z Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka (üindüz 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Detııirel. 
Fevzi Daldal 
(»I. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 

Âza adedi : 4 2 9 
Reye iştirak edenler : 305 

Kabul edenler : 305 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 116 

Münhaller 8 

[Kabul edenler] 

Nıurullal» Esad humet 
Timbal Kaplan 
TdrKân Örs 

Aydın 
A-..!) Sırrı U w n d 
Dr. Hulusi A'ataç 
Dr. \f;ı "iMr (rcıt;-eu 
Dr. Sakır Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözerifer 
<W Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şr rom etli 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Kahini Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gül ek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

— 3 

Tevfik Temelli 
Bolu 

••• V'âl Sait Siren 
Cemil Özçağlar 
Ur. Zihni Olgen 
İdinin Verlınaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik G1üran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Fatin Güvendiren 
Gi. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Avni Yukanıç 
Hilmi Eıgeneli 
lieşad Nuri Güntekin 

n-

Rusuhi Bulayırh 
/Aya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
Mustafa Abdülhalık 
lierkda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabrı Akgöl 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
N'uıi Kayaalp i 
Süleyman Kosiekçioglu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Ilamdi Beıkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkav 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 



Dr. Şükrü Emeci 
Gl. Kiazıın Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne. 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensûer 

E rzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Plüsrev Göle 
Nakiye El gün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
tzzet Arakan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atııf Kansu 
Talât Onay 

Gvmüsane 
Rdib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

İ : 29 15.1 
Hakkâri 

izzet Ulvi Aykurd 
Hatay 

Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Di- JVîuhtar Berker 
I-inin tnankur 
Refik Koraltan 

tsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

istanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe övmen 
İbrahim Alâettin Oövs" 
ismail Hakkı Ülkmen 

Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Ben al Anman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
i-îeşad Mimarnğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem tzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 

. 1943 C : 1 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

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

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıplan 
tbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 
Supla Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr, Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
izzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

h ütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytaç 
Kmrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 

Müttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Alı Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaoshian 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memet Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemeneioğlu 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral îzzeddin Ça 
hşlar 
Sadullah Güney 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasinı Ferid Tala* 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim E rem 

Ordu 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşit Fırat 
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Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necmi Sel men 

Seyhan 
Ahmet Kutsi Tecer 
Damar Ankoğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim încedayı 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
A.dnan Menderes 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hayrettin Karan 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 

Bilec 7c 
Memduh Şevket Esendal 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Çankırı 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

î • : 29 15.1 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bpeda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

[Beye iştirak 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (V.) 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Veli Necdet Sünkitay 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) 
Fuad Ağrah (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumlu 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Fikret Atlı 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Memed Tecirli 
(Hasta) 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

.1943 C : 1 
Tokad 

Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Ay tuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

etmeyenler] 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
Numan Menemencioğlu 
(V.) 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu (Bş. 
V.) 

Kars 
Ömer Küntay 
(Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çorak 
Rıza Saltuğ (M.) 

Kayseri 
Faik Baysal 
Sadettin Serim (M.) 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

-^ Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
İbrahim Etem Bozlrart 
M. Emin Erişirgil 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
tbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytutfa* 
(M.) 

Ragıb Akça 
Konya 

Fuad Gökbudak 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Hüseyin Rahmi Gfürpı-
nar (M.) 

Malatya 
Mihri Pektas 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Kâzım Nami Duru 
Refik İnce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 
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Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Abravaya alarma rai 
Hazım Tepeyran 

Ordu 
AliCanib Yöntem (M.) 
İsmail Çam aş 
Selim Sırrı Tarcan 

KİZ 6, 

Raif Dinç 
Samsun 

Hüsnü Çakır 

î : 29 15.1 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
61. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
(M.) 
Sinan Tekelioğlu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Hikmet Işık 

. 1943 C : 1 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Bozîopı» 
Raif Karadeniz (V.) 
^ ı rn Day (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmcd Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

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

Yozgad 
Celâl Arat 
Veied 1/.budak 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 

Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yersa rsıntısmdan müteessir olan mmtakalarda zarar 
görenlere yapılacak yardım hakkın daki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Âza adedi : 42Q 

Reye iştirak edenler -•• 310 
Kabul edenler : 310 

Reddedenler : 00 
Müstenkifler : 00 

Reye iştirak etmeyenler : 111 
Münhaller : 8 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
ilanıza Erkan 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halici Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 

[Kabul 

Arif Baytın 
Belkis Baykan 
LJşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Gl. Nihat Anılmış 
Muammer Eriş 
Eiifaı Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Rasih Kiıplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

edenler] 

Nuri Göktepe 
Balıkesir 

Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 
Necmeddin Sahir Sılan 

BHUs 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgcn 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmcd Ruhi Yeşil
yurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
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Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Dr. Talât Simer 
Patin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Muhittin Baha Pars 
Mustafa Fehmi Gerceker 
Ncvzad Ayaş 
Refet Canıtez 

ÇanakkaU 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Avni Doğan 
Dr. Akif Arkan 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

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

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Hayâar Günver 
Tahir Berkay 
Yueuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. Şükrü Emcd 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 
Temel Göksel 

t : 29 15.1 
Elâzığ 

Fethi Altay 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 
Safiyüttin Erdem 
Salih Başotaç 
Şükrü Sökmensüer 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirlıan 
Gl. Zeki Soy dem ir 
Münir Hüsrev Göle 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
îstamat özdamar 
fzzet Arukan 
Osman Işın 

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

Giresun 
Gl. thsan Sökmen 
tsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt" 
Hamdi Selçuk 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Refik Koraltan 

. 1943 C : 1 
İsparta 

Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâettin Gövsa 
İsmail Hakkı Ülkmen 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benaî Arıman 
Dr. Hüseyin Hulki Cura 
Halil Menteşt 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 

Memed Aldemir 
Nazın i İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Cevad Dursunoğlu 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Kahraman Arıklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Hayrullah Diker 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltıığ 
Tahsin Coşk'an 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kaıaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 

Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Dşnker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 
Zülıtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 
Memed Seyfeii 

Kocaeli 
UT. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 
Suphi Artel 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Gökor 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Dclilbaşı 
Gl. Âşir Atlı 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket özpa-
zarbaşı 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tüm er 
Faik Kurdoğlu 

ı 



Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Ol- Seyfi Düzgbren 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Tzzcddin Ça
lışlar 
Saduliah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halit Mengi 
Naim Erem 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Fal ih Rıfkı A tay 
tsmet tnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen 

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

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmı TopcnğJu 

t : 29 15.1 
Ordu 

Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

Rize 
Ali Zırh 
DıvSaim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalottin Kamu 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Sabiha Gökçül 
Süleyman Necrai Sel men 

Seyhan 
Alı m et Kutsi Teeer 
Ham ar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Şemsa lşcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmcn 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

,1943 C : 1 
Sinob 

Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim lııeedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De 
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Halid Nazmi Keşmir 
İT asi p Ahmed Ay t una 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hilmi Şeremetli 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Memduh Şevket Eseııda 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
ibrahim Neemi Dilmen 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Çanları 
Fazıl Nazmi Rükün . 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Mazhar Müfid Kansu 

Dtniıli 
Dr. Behçet Uz (V.) 

Diyarbakir 
Dr, İbrahim Tali ön
gören 
Veli Necdet'Sünkitay 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
(M.) . 
Fuad Ağrah (V.) 

Erzurum 
Nafiz Dumhı 
S:.Lnj Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erknıan 

Urfa 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı îçöz 
Ziya. Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
İbrahim Etem Bozkurt 
M. Emin Erişirgil 
Rii'at Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşüne 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hatay 
Memed Tecirli (Hasta) 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Dcniznıeıı 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Kâzım Karabekir 
Numan Menemendi >glu 
(V.) 
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Sadettin Uraz 
Salâh Cimeoz (M.) 

İzmir 
Celâl Bayar 
Mahmud Esad Bozkurd 
(M.) 
Şükrü Saraçoğlu 

(B§. V.) 

Kars 
Ömer Küntay (Hasta) 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Sadettin Serim (M.) 
SuatHayriÜrgüblü 

Kırşehir 
Hazım Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytugan (M.) 
Ragıb Akça 

t : 29 
Konya 

Fuad Gökbudak 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 

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

Malatya 
Mihri Pektaş 

Manita 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Reşit Tankut 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu (M.) 

15 .1.1943 C : 1 
Niğde 

Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
(M.) 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam (M.) 
Sinan Tekelioglu 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Hikmet Işık 

Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Rssai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami Coşar 
Memed Emin Yurdakul 
Şeref Uluğ 

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

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 

Zonguldak 
Hazim Atıf Kuyucak 
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Şrtitı f r t ı ensııpl arrn a b i r er t ay m ı ver i Imesi hakkın -
daM ,4105 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tefsirine 
dair- Divanı muhasebat Riyaset» tezkeresi ve Millî 
müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/479) 
••:/•: : T . C . ••-• v . • - ; , • , . - - • ' . - . . - • 

r-Divanı Muhasebat ~- 11.VI.1942 
--• S ayı rrl 99177' -.-.. ' . • 
;.•:""-•• : 1432 •-••• :. ,-..- , ' •.-.. . . . , ' . ;. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

4105" numaralı kanunun 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasında bir er tayını istihkakı verilebilecekler 
i ki zümreye ayrılmıştır: 

1. Askerî kadrolarda müstahdem bilûmum subay ve askerî memurlarla bunların yerlerinde 
ücretle çalıştırılan müstahdemler; 

2. Ordu kadrosunda seferi vazifesinde müstahdem olanlar. 
Kanunun tatbik şekli hakkında • ittihaz .ediUur 20 . X I . 1941 tarihli Divanı muhasebat umumî 

heyet kararında; birinci zümreye girenlere bir er t ayını istihkakının verilmesi hakkında kanunun 
ibaresi.sarih olduğundan dolayr bu unvan ve memuriyetler dışında kalanlara bu İstihkakın veril
memesi lâzımgeldiğinde tereddüdü mimin bir m'hm olmadığı gösterilmiştir. 

Tereddüt mevzuu olan 2 nci zümreye yani (ordu kadrosunda seferî vazifesinde müstahdem olan
lar) a gelince: 

Mezkûr karamı illihaz olunduğu ieiimada h-W\''bulunan Maliye vekâleti Müsteşarı ile Millî 
Müdafaa vekâleti Levazun dairesi reisinin, verdikleri izahat-, ve..yapılan, görüşniele-r neticesinde; 
ordunun.,şefeı î kadrosuna dahil .olarak ordu ile birlikte çalışan "posta, telgraf ve. telefon, memur
in r iylekor ve tümen'gibi birliklerin muhariplikleri. teşkilâtına mensup memurlar emrinde bulun
duk1:1 *'j birlikler!" dalma beraber çalışma.k ve hareket etmek mecburiyetinde olmaları hasebiyle 
bu ibarenin şümulü dahilinde olduklarıdan kanunun bahşettiği bir er tayını istihkakından 
istifadeleri lâzım geldiğine ve kanun lâyihası hazırlanırken ordunun seferi kadrosuna dahil 
ohtr'aV ordu ile birlikte calrşan posta, ' telgraf ve telefon memurlariyle Maliye muhasebe me
murin-" gibi Millî Müdafaa vekâleti- kara, deniz, hava ve. askerî fabrikalar muhasebe 
müdürlükleri memurlarının da bir er tayını istihkakından istifadelerini temin . gayesi gjöz- -
önünde .tutulmuş, ancak birer birer tadat ve tasrih edilmiyerek.ibarei kanuniyenin bu şekilde 
tesbit edilmesinin muvaPık görülmüş olduğu Maliye vekâleti, müsteşarı ile Millî Müdafaa ve
kâleti Levazım Dairjesi Reisi tarafından beyan edilmesine ve kanunda, (Seferberlikte seferin 
defamı müddetince ve fevkalâde hallerde "bu hallerin devamı müddetince) denilmekte, olup 
fevkalâde hallerin mevcudiyetinden dolayı şimdiki vaziyette kanunun fevkalâde haller diye 
vasıflandırdığı vaziyetlerden bulunmasına binaen bu hususta her iki vekâletçe müttehiden 
serdedilen noktai nazara Umumî Heyetçe de iştirak edilerek Millî Müdafaa vekâleti kara, de
niz, hava ve askerî fabrikalar muhasebe müdürlükleri memurlarının da bu kanunun bah
şettiği bir er tayını istihkakıdan istifadeleri icabedeceğine ekseriyetle karar verilmiş ve key
fiyet buna göre Millî Müdafaa ve Maliye vekâletlerine işar kılınmıştı. Ahiren vukubulan mü
racaatlar üzerine Millî Müdafaa vekâletince sivil ücretli müstahdemlerin tayin zamları hakkında 
Levazım İşleri Dairesi 20 . V . 1942 gün ve 2/8600 umaralı bir emirname neşredilmiş ve bir su
reti de Divana gönderilmiştir. 

Bir sureti takdim kılınan bu emirnamede.^4105 .sayılı kanundaki seferi hizemtinde müs-



tahdem olmak tâbirinin, ordunun seferi kadrosunda gösterilen hizmetlerden birinde bugün 
müstahdem - bulunma k demek olacağı ve kadro ile meşgul makamların tetkikiyle bu, vaziyette 
olduklarr tebeyyün edenlere mezkûr kanun mucibince bir er tayını zammı verilmesi icabede-
ceği beyan edilmiş ve buna istinaden de Deniz müsteşarlığı ile Askerî fabrikalar umum mü
dürlüğü ve Harta dairesi emrinde subay ve askerî memurlar kadroları haricinde ücretle 
müstahdem muakkip, mutemet, sevk memuru^ daktilo, bekçi, kapıcı, hademe, stajiyer, ressam,; kâ
tip» sıhhat memuru, hesap memuru, kartograf makine ve tezgâh ustaları ve merkezde müstahdem 
şoför ve saireye kanunun neşri tarihinden itibaren er tayını tahakkuk ettirilerek vize edilmek 
üzere Divana gönderilmiş ise de evvelce Millî Müdafaa vekâleti tarafından geldiği yukarıda 
zikredilen salahiyetli zatın huzuru ile yapılan müzakerede takarrür ettirilen ve kanundan an
laşılan mânaya göre tahdidi mahiyette olan Umumî Heyet kararından sonra Millî Müdafaa 
vekâletince yazılan bu emirname ile kanunun hükmü tevsi edilmiş demek olacağından dolayı 
mesele tefsir mevzuu görüldüğünden bu bapta Meclisi Âlice bir tefsir kararı ittihaz Duyurul
mak üzere keyfiyetin Yüksek Riyasetinize arzının Umumî Heyetin 1 . VI . 1942 tarihli içtima-
mda kararlaştırılmış olduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
S. Oran 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 1? . VT . 1942 

Esas No. 3/479 • . 
Karar No. 38 

Yüksek Reisliğe 

4105 sayılı kanunun birinci maddedeki ikin
ci fıkrasının, bağlı Millî Müdafaa vekilliğinin 
emirnamesine göre vâsi mikyasta tatbik edildiği 
görülerek bu fıkranın tefsiri talebiyle Divanı 
muhasebat Riyasetinin 11 . VI . 1942 tarihli ve 
199177/1432 sayılı tezkeresi Encümenimize ha
vale edilerek Divanı muhasebat reisi ve Millî 
Müdafaa vekili ile salahiyetli memurları huzu-
riyle okundu ve icabı görüşüldü. 

Cereyan eden uzun müzakereden sonra fık
ranın tefsiri muvafık görülmüş ve yazılan tefsir 
fıkrası bağlı olarak havalesi mucibince Bütçe 
encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su-

Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki (Ordu 
kadrosunda seferi vazifede müstahdem olanlar) 

nulmuştur. 

M. M. En. R. M. M. Kâtip , 
_. Diyarbakır Samsun Konya 

K. Sevüktekin B. Barkın Vehbi Bilgin 
Ağrı Bursa Çankırı, , 

K. Doğan N. Tınaz Ur. A. Arkan 
Çorum Oümüşane Gümüşane 

E. Sabri Akgöl Ş. Erdoğan Ziya Zarbim 
İstanbul Kayseri Kayseri 

Ş. Â. ögel N. Toker 8. Turkay 
Muğla Seyhan' Urfa 

S. Güney Sinan Tekelioğlu Ahmed Yasğan-

dan maksat seferi kadroya dahil olup Millî Mü
dafaa vekilliğince vazife verilmiş olanlardır. 

Tefsir fıkrası 

( S . Sayısı: 84) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
encümeni 

•Mazbata No* 46 
Esas No. S/479 

11.1.1943 

Yüksek Reisliğe 

• Ordu mensuplarına bir er tayını verilmesi 
hakkındaki 4105 sayılı kanunun 1 nci maddesi
nin tefsirine dair 1 1 . V I . 1942 tarih ve 
199177^1432 sayılı Divanı muhasebat tezkeresi 
Encümenimize tevdi buyurulmakla Divanı mu
hasebat reisi Seyfi Oran'la, Millî Müdafaa ve 
Maliye, vekâletlerinin salahiyetli memurları ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

îşbü tezkerede izah olunan tefsir mevzuu 
(Ordu kadrosunda seferi vazifesinde müstah
dem olanlar) ibaresinin ifade ettiği hükümdür. 

Kanunun tanzimi sırasında seferi kadrosuna 
dahil olarak ordu ile birlikte çalışan Posta, 
telgraf ve telefon memurlariyle Maliye muhasip 
memurları gibi Millî Müdafaa vekâleti Kara, de
niz, hava ve Askerî fabrikalar muhasip müdür
lükleri memurlarının da bir er tayını istihkakın
dan istifadeleri kasdedilmekle beraber, tek tek 
tadat edilmiyerek bu gayeyi temin için bu iba
renin kullanıldığı Divanı muhasebat umumî he
yetine Maliye vekâleti müsteşarı ile Millî Mü
dafaa vekâleti Levazım dairesi Reisi tarafından 
mtüttehiden beyan edilmiş ve Umumî Heyet 
ekseriyetince zikri geçen fıkranrn kanun vazıı-
nm maksadına göre tahdidi mahiyeti olduğu ka
bul edilmişse de ibarenin mutlak ifade ve sara
hati, ait olduğu mahkemeyi de takyit edemedi
ğinden Millî Müdafaa vekâleti kullanılan cüm
lenin umumiyetine istinat ederek içtihadını ge
nişletmiştir. Filhakika ibarenin açık ifadesi bu 

içtihada müsait görülmekte ise de yukarıda ar-
zedilen maksat ve ihtiyacı aşan bu umumiyetin 
kanunun mucip sebeplerine göre tahdidi zaruri 
bulunmaktadır. Kanım vazımın esas maksadı
nı temin için ihtiyaca uygun olmıyan bu şümulü 
tefsirden ziyade bir tadile zaruret olduğu anla
şılmış ve Hükümetçe bu hususta teklif olunan 
kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Bütçe encümen
lerince tetkik ve kabul olunarak Umumî Heyetin 
tasvibine arzedilmiştir. Bu suretle tadile uğra
yan mezkûr fıkra hükmünün mer'i bulunduğu 
müddetçe sarih umumiyete dayanan tediyat ve 
muamelâtın kabulünde ne bir tefsir fıkrasına, 
ne de bir gûna tereddüde mahal kalmamış oldu
ğu cihetle keyfiyet Umûmî Heyetin tasvibine 
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
t. Eker 

Kâtip 
tstanbul 

Reis V. 
Kastamonu 
T. Coşkan 

Bolu 
F. oyman Dr. Zihni Ülgen 
Giresun 

M. Akkaya 
Kırklareli 
B.. Denker 

Muş 
Ş. Ataman 

Tuncali 
M. Yenel 

îsparta 
R. Ünlü 

Maraş 
M. Bozdoğan 
Samsun 

M. A. Ynri'tker 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

îstanbul 
H Ülkmen 

Mardin 
R. Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 
Zonguldak 

Emin Erişirgil 

)>9<\ 
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S. Sayısı :92 
Memurin kanununun 4 ncü maddesine bir fıkra ek
lenmesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa, Ma
liye, Bütçe ve Dahiliye encümenleri mazbataları (1 581) 

T. O. 
Başvekâlet 21 .111. 1941 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1145 

Büyük Millet Mec lisi Yüksek Reisliğine 

788 sayılı Memurin kanununun dördüncü maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında Dahiliye, Millî 
Müdafaa ve Maarif vekilliklerince müştereken hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 14 . I I I . 1:941 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Mucip sebepler 

1111 numaralı askerlik kanununun birinci maddesi Türkiye Cumhuriyeti tebaası olan her- erke
ğin askerlik yapmasını mecburi kılmıştır. 41 nci madde yalnız vücut arızaları askerlik yapma
ğa mâni olanları istisna etmiştir. 

Aynı kanunun 91, 92, 93 ncü maddeleri askerlik çağma giripte ilk ve son yoklamalarını yap
tırmamış ve yoklamalarını yaptırdıklarına dair hüviyet cüzdanlarına işaret verilmemiş olanları 
hizmete alan salâhiyettar memurların ve hususi hizmete alanların cezalandırılacağını tesbit etmiş
tir.-

Şu esasa göre askerlik hizmetini yapmamış ve kanunen bundan istisna veya ertesi seneye ter-
kedilmemiş olanların resmî ve hususi hizmete kabullerini yasak etmiştir. 

Memurin kanununun dördüncü maddesi (II) fıkrasında memur olabilmek şartları arasında 
askerliğini yapmış olmak veya istisna edilmiş bulunmak kaydını esas tutmuştur. Ancak tecil 
edilenlerin de memurluğa alınabileceğine müsaade etmiştir. Memur olabilmek için ertesi seneye 
terkedilmiş olmak (tecil) kanununun 35 nci maddesine göre ahvali sıhhyeye münhasırdır. Diğer 
fıkraların buna şümulü olmamak lâzımdır. Kanunlarda buna dair müeyyideler vardır. 

Bu böyle olduğu halde lise veya yüksek mektebi bitirerek her ne suretle olursa olsun tecil ka
rarı almış olanlar memur namzetliği ile hizmete alınmakta ve altı ay sonra memurluğa t^yin 
edilerek sınıf arkadaşları daha Yedeksubay okulunda ve kıtada askerliğini yapmakta iken me
murluk hakkını iktisap etmekte ve Yedeksubay okuluna gittikleri zaman da bu hakkı maaş almak 
ve müddeti sayılmak suretiyle muhafaza ederek emsallerine haksız olarak tefevvuk etmektedir
ler. Bundan başka memur olduktan sonra bir sene müddetle askerlik hizmetine giden bir zatin 
maaşı verildiği ve yeri kapatılmadığı için Devlet hizmeti de, bütçesi de haksız yere mutazarrır 
olmaktadır. . 

Vazn kanunun tecil edilenlerin memuriyete alınmasını mahza sıhhi vaziyetinden ötürü asker
lik hizmetini o sene ve belki daha bir iki seneyapamıyacak olan gençlerin açıkta ve işsiz kalıp 
perişan olmalarına meydan vermemek gayesini istidaf etmiş olacağı şüphesizdir. 

Bu vaziyet orta mektep mezunlarından memuriyete alınanların askere gittikleri zaman memu
riyetlerine nihayet verileceği hakkındaki kanun hükmüne aykırı düşmektedir. Bundan bjaşka 



kanunda bedeli nakdi verenlerin memuriyetle alâkalarının kesılmiyeceği hakkındaki kayit da 
Cumhuriyet Hükümetimizin halkçılık prensipleriyle ve gençler arasındaki beraberliğin muhafaza 
sı vecibesiyle kabili telif görülmemektedir. 

Askerliğini yapmadan her ne suretle olursa olsun memur olan orta, lise, yüksek mektep me
zunlarının ve bunlarla beraber muameleye tâbi, ücretli memurların mecburi hizmete alındıkları 
zaman memurlukla alâkalarını kesmek ve askerlik hizmetlerini bitirip döndüklerinde evvelki kı
dem ve maaşları üzerinden memuriyete alınabileceklerini tasrih etmek suretiyle memleket genç
liği arasında mutlak bir adaletin temini ve gençliğin rekabetten ve hile yoluna sapmaktan vika
yesi maksadiyle ilişik kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

'Yedeksubay okulunda ve kıtada geçen hizmetin memuriyet hizmetinden sayılması kaydi 1702 
sayılı kanunun 15 nci maddesi hükmüne uygun ve gençliğin askerlik hizmetlerinin Hükümetçe Dev
let hizmetinden mâdut olduğunu tebarüz ettirmek maksadiyle ilâve edilmiştir. 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
M. M. Encümeni S . IV . 1941 

Esas No. 1/581 
Karar No. 20 

Yüksek Başkanlığa 

788 sayılı Memurin kanununun 4 ncü madde
sine bir fıkra eklenmesi hakkında Dahiliye, Millî 
Müdafaa ve Maarif vekilliklerince müş
tereken hazırlanan ve icra Vekilleri Hey
etince Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun âyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte gönderildiğine dair olup encümenimize 
havale edilen Başvekâletin 21 mart 1941 tarihli 
ve 6/1145 numaralı tezkeresi ve bağlı lâyiha, Da
hiliye, Millî Müdafaa ve Maarif vekilliklerinden 
gönderilen salahiyetli memurlar huzurunda okun
du ve görüşüldü. 

Hükümetin bağlı esbabı mucibede beyan eyle
diği veçhile tecile tabi olupta memur olanlarla 
tecile tabi olmayıp askerî muvazzaflık vazifesini 
ifa edip de memur olanlar arasında kıdem ile di
ğer hususlarda, daha evvel askerlik vazifesini ya
panlar aleyhine büyük farklar ve adaletsizlik 
vâki olduğu anlaşılmış olduğundan bu ikiliği ber
taraf etmek maksadiyle tanzim edilen kanun lâ
yihası encümenimizce esas itibariyle kabule şa
yan görülmüştür. 

Ancak kanun lâyihasının Memurin kanunu
nun muhtelif maddelerine taallûku itibariyle Me
murin kanununa ek olarak tanzimi münasip gö

rülmüş ve kanun lâyihasının başlığı ile iltibasa 
mevdan veren fiili hizmet tâbirinin muvazzaflık 
tabiriyle tebdili ve muvzzaflık hizmetini ifa edip 

memuriyete dönenlerin tercihan memuriyete tâyin
leri hususu hakkındaki teklif kabul edilerek 3 ncü 
fıkra ve Maarif vekilliğinden gönderilen memu
run 4 ncü fıkranın daha açık bir surette yazıl
ması hakkındaki teklifi de münasip görülerek bi
rinci maddenin tadiliyle tanzim kılman lâyiha 
encümenimizce kabul edilmiş ve havalesi mucibin
ce Maliye encümenine verilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa sunulmuştur. 
M. M. En. Eeisi M. M. Kâtip 

Diyarbakır Samsun Konya 
K. Sevüktekin M. F. Engin Vehbi Bilgin 

Bursa Çankırı Erzurum 
AT. Tınaz Dr. A. Arkan A. Akyürek 

Gümüşane Kayseri Kayseri 
Ziya Zarbun N. Toker 8. Turgay 

Malatya Manisa Muğla 
O. Koptagel K. N. Duru 8. Güney 

Samsun Seyhan Urfa 
R. Barkın Sinan Tekelioğlu Ahm,ed Yazgan 

Yozgad 
C. Arat 

( S. Sayısı: 92 ) 



Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 30 *IV. İMİ 

Esas No. 1/581 
Karar No. 41 

Yüksek Reisliğe 

788 numaralı Memurin kanununun 4 ncü 
maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Dahiliye, 
Millî Müdafaa ve Maarif vekilliklerince müşte
reken hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 14 . I I I . 
1941 tarihli toplantısında Büyük Millet Meclisi
ne arzı kararlaştırılan kanun lâyihası, havale 
edilmiş olduğu Encümenimizde, zikredilen üç 
vekilliğin mümessilleri hazır bulundukları hal
de, Başvekâletin bu baptaki 2 1 . I I I . 1941 tarih 
ve 6/1145 numaralı tezkeresine bağlı (esbabı mu
cibe) ire birlikte okunup müzakere edilerek esas 
itibariyle muvafık görüldü. 

Millî Müdafaa encümeninin bu husustaki 
mazbatasında da denildiği üzere Memurin kanu
nunun 4 ncü maddesine ek olarak hazırlanmış 
bulunan fıkralar mezkûr kanunun muhtelif 
maddelerine temas etmekte olduğundan lâyiha
nın mephus fıkraya değil, fakat Memurin kanu
nuna ek teşkil etmesi Encümenimizce de müna-

788 sayılı Memurin kanununun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında Dahiliye, 
Millî Müdafaa ve Maarif veiklliklerince müştere
ken l» s r l anan ve Başvekâletin 21 mart 1941 ta
rih ve 6/1145 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi Du
yurulmakla Millî Müdafaa ve Maliye Encümen
leri mazbatalariyle birlikte ve Dahiliye, Millî 
Müadfaa ve Maliye vekâletlerinin salahiyetli 
memurları hazır oldukları halde tetkik ve mü
zakere olunda. 

Fiili askerlik hizmetlerini ifaya çağırılanlar 

sip telâkki ve maddeler Millî Müdafaa encüme
ninin tadili veçhile kabul edildi. Yalnız, Yedek
subay okulunda ve subaylıkla kıtada geçirilen 
müddetin memurlukta hesap edileceğine işaret 
eden dördüncü fıkradaki «hizmetlerine» kelime
si - teadül derecesinin tâyini bahis mevzuu bu
lunduğuna göre - lüzumsuz addolunarak çizildi. 
Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kı
lındı. 
Mal. En. Reisi M. M. Kâtip 

İstanbul Malatya Kastamonu 
A. Bayındır Nasuhi Baydar H. Dicle 
Afyon K. İzmir Kayseri 

Haydar Çer çel K. Dursun ö. Taşcıoğlu 
Kırklareli • Manisa 

Hamdi Kuleli F. Kurdoğlu 
Tokad Zonguldak 

Cemal Kovalı Y. Ziya özençi 

hakkmda müşterek ve umumî bir hüküm vazet
mek suretiyle, tahsillerini ikmal eder etmez 
muvazzaflık hizmetlerini yapmak üzere müret-
tep bulundukları kıtalara veya Yedeksubay 
okuluna iltihak edenlerle bir memuriyete tâyin 
imkânını elde ettikcn sonra askerlik vazifelerine 
gidenler arasında tatbikatta mevcut bir ada
letsizliği ortadan kaldırmak ve silâh altına alı
nan memurların yerlerini boş ve Devlet hizmet
lerini o sahada memursuz bırakmamak maksatla
rını hükme bağlryan kanun lâyihası Encüme
nimizce de esas itibariyle kabule şayan görül-

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M. Af. 
Bütçe encümeni 9.1.1943 
Mazata No. 50 
Esas No. 1/581 

Yüksek Reisliğe 
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imiş ve ihtiva ettiği hükmün daha. ziyade Maaş 
kanununa taallûku haaebile kanun başlığında 
değişiklik yapıldıktan sonra maddelerin müza
keresine geçilmiştir. 

Birinci maddenin medlulü muhafaza edilmek 
şartiyle ibaresi kısaltılmış ve daha katî ve va
zıh bir şekle konulmuştur. 

Namzetlik ve staj, vazifenin hususiyetlerine 
uygun vaıfta elamanlar yetiştirmek için kabul 
olunmuş tecrübe devreleri addedildiğinden asker
lik hizmetinin bu müddetlere nayılmaması Eııcü-
menimizce de yerinde görülmüştür. 

Müessesat baremine tabi memurların maaş 
ve terfi bakımından Devlet memurlarına ait ah
kâma tabi bulunmaları ve bu kanunun tedvi
nine saik olan sebeplerin bu müesseseler için 
de aynen varit olması nazarı itibare alınarak 
birinci madde ile vazedilen hükmün 3659 sayılı 
kanuna tabi müessese ve teşekküllere de teşmili 
muvafık görülmüş ve bunu ifade etmek üzere 
ikinci madde ilâve edilmiştir. 

Hükümetin ve Encümenlerin tekliflerindeki 
2 nci madde (Maaş kanununun 21 nci maddesi
nin) tamamen kaldırıldığı ifade edilmek üzere 
3 ncü madde olarak yazılmıştır. 

Halen muvazzaflık hizmetini yapmakta olan 
ımünurlarm almakta bulundukları aylıkların 
kesilmesini, bunların durumlarını işkâl ede
ceği ve nihayet başlamış olan bir hakkın vatanî 
bir hizmetin ifası sırasında iptalini müeddi ola
cağı gozönüne alınarak muvakkat madde buna 
göre değiştirilmiştir. 

Diğer maddelerde esasa ait bir değişiklik 
yapılmamıştır. 

Lâyiha havalesi veçhile Dahiliye encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
/ . Eker H. Kitabet 

Kâtip 
İstanbul Antalya Bursa 

F. öymen N. E. Sümer Dr. S. Konuk 
Diyarbakır Giresun İsparta 

Rüştü Bekit M. Akkaya M. Karaağaç 
İsparta İstanbul Kayseri 

R. Ünlü 1. H. Ülkmen F. Baysal 
Kırklareli Mardin Sivas 
B. Denker R. Erten Remzi Çiner 

Tunceli Zonguldak 
Mitat Yenel E. Erişirgil 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dalıiliye encümeni 

Esas No. 1/581 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

13 . / . 1943 

788 sayılı Memurin kanununun dördüncü 
maddesine bir fıkra eklenmesine dair olup Da-
hiliyej Millî Müdafaa ve Maarif vekilliklerince 
müştereken hazırlanarak İcra Vekilleri Heyeti
nin 14 . III . 1941 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise sunulması kararlaştırılmış olan ve Millî 
Müdafaa, Maliye ve Bütçe encümenlerinde tet
kik edildikten sonra encümenimize verilmiş bu
lunan kanun lâyihası mucip sebepler mazbata-
siyle birlikte okunmuş ve encümenlerin lâyiha 
metninde yaptığı değişiklikler de gözönünde tu
tularak müzakere edilmiştir. Encümenin bu 
toplantısında Dahiliye vekili Receb Peker ve 

Millî Müdafaa ve Maliye vekilliklerinin salahi
yetli memurları da hazır bulunmuştu. 

Hükümetin mucip sebepler mazbatasında 
etraflı olarak izah edilen sebeplerden dolayı 
muvazzaflık hizmetini yapmak üzere silâh altı
na çağırılanlardan daha evvelce nasılsa bir me
muriyete geçmiş bulunanlarla hiç bir memuri-
yete geçmeden askerliğe alınanların gerek as
kerlikte geçirdikleri müddet içinde ve gerek 
terhislerinden sonra tâyin olundukları memu
riyette aralarında görülen müsavatsızlığı orta
dan kaldırmak ve bu gibiler hakkında müşterek 
ve umumî bir hüküm ikame etmek maksadını 
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güden lâyiha, esasları bakımmdan söz birliğiy
le kabul edilerek maddelerin müzakeresine ge
çilmiştir. 

Lâyihanın birinci ve ikinci ve üçüncü mad
deleriyle kanun başlığı Bütçe encümenince ka
bul edildiği veçhile kabul edilmiştir. 

Muvakkat maddeye gelince; bu kanunun 
neşrinden evvel ve bir memuriyete girmeden 
1939 yılı eylülünden itibaren muvazzaflık hiz
metini tam veya kısa olarak yapmak üzere si
lâh altına alınmış olanlardan ve bunlardan mu
vazzaflık müddetinden fazla yedeksubay olarak 
askerlikte kalmış olanlardan terhis edilenler 
hakkında tam bir müsavat tesis etmemekte bu
lunduğu cihetle bu gibilerin de kanunun birin
ci maddesinin ikinci fıkrası hükmünden istifa
de edebilmeleri yolunda bir kayit ilâve edile
rek muvakkat madde kabul edilminştir. 

Umumî Heyette müstaceliyet karariyle mü
zakere edilmek üzere mazbatamızı Yüksek Re

isliğe sunuyoruz. 
Dahiliye En. Reisi Rs. V. 

Tekirdağ 
C. Uy badın 
Kâtip 
Niğde 

C. Oral 
Balıkesir 
Y.S. Uzay 
Erzurum 

Zeki Soydemir 
Hatay 

A. Türkmen 
Konya 

Ş. Ergun 
Maraş 

Z. Kayran 
Tokad 

Çoruh 
A. T üzün 

Ankara 
F. Daldal 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
N. Elgün 
İzmir 

M. Aldemir 
Malatya 

E. Barkan 
Mardin 

Edip Ergin 
Trabzon 

M. M. 
Zonguldak 

î. E. Bozkurt 

Antalya 
R. Kaplan 
Çanakkale 
II. Ergendi 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kars 
E. özoğuz 

Maraş 
M. öker 

Sivas 
Mita Ş. Bleda 

Yozgad 
A. Galib Pekel S. Ahanozoğlu 8. Korkmaz 

Zonguldak 
Rifat Vardar 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

788 sayılı Memurin kanununun 
dördüncü maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair kanun lâyi

hası 

MADDE 1. — 788 sayılı Me
murin kanununun 4 ncü mad
desine aşağıdaki fıkra ilâve 
edilmiştir: 

Fiili askerlik hizmetini yap
madan memuriyete girmiş olan 
orta okul mezunlarının askerli
ğe davetlerinde bedeli nakdî 
verseler dahi memuriyetle alâ
kaları kesileceği gibi yedeksu-
bay yetişecek derecede tahsili 
olanlardan herhangi bir suret
le askerlik hizmetleri tecil edil
diğinden dolayı memuriyete 
girmiş bulunanların da askere 
alınmaları halinde memuriyet-
leriyle alâkaları kesilir. 

Yedeksubaylık hizmetlerini 
ifa ile dönenler evvelki derece 
ve sınıflarına muadil dereceye 
tâyin edilebilirler. 

Bunlarm ve doğrudan doğ
ruya Yedeksubay okuluna gi
dip fiili hizmetim bitirenlerden 
üç sene zarfında memur olmak 
için müracaat edenlerin Yedek
subay okulunda ve kıtada ge
çirdikleri müddet memurluk 
hizmetlerine ve kıdemlerine 
mahsup edilir. 

Ancak bazı meslekler için 
muayyen olan staj müddeti bu 
vesile ile kısaltılmaz. 

MADDE 2. —1108 sayılı Ma
aş kanununun 21 nci maddesi
nin «bedeli nakdî veripte . . .» 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞiŞTİRiŞl 

788 sayılı Memurin kanununa 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Askerliğin mu
vazzaflık hizmetini yapmadan 
memuriyete girmiş olan orta
okul mezunlarının askerliğe da
vetlerinde bedeli nakdî verse
ler dahi memuriyetle alâkaları 
kesilir. 

Keza yedeksubay yetişecek 
derecede tahsilli olanlardan her
hangi bir suretle askerlik hiz
metleri tecil edildiğinden dola
yı memuriyete girmiş bulunan
ların da askere alınmaları ha
linde memuriyetleriyle alâka
ları kesilir. 

Bunlardan muvazzaflık hiz
metlerini ifa ile dönenler, ev
velki derece ve smıflarma ait 
muadil dereceye tercihan tâ
yin edilirler. 

Memur olanlardan veya doğ
rudan doğruya yedeksubay oku
luna gidip muvazzaflık hizme
tini bitirenlerden üç sene zar
fında maaşlı veya daimî ücret
li memur olmak için müracaat 
edenlerin yedeksubay okulunda 
ve subaylıkla kıtada geçirdik
leri müddet ̂ hizmetlerine ve 
kıdemlerine ilaVe olunur. An
cak yedeksubay okulunda ve 
kıtada geçen bu müddetler 
mesleklerine ait mecburi hiz
metin hesabında nazarı dikka
te alınmaz ve staj müddetleri 
bu vesile üe kısaltılmaz. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MALÎYE ENCÜMENİNİN 
DEGÎŞTIRİŞÎ 

788 sayılı Memurin kanununa ek 
kanun lâyihası 

MADDE 1. — Askerliğin mu
vazzaflık hizmetini yapmadan 
memuriyete girmiş olan orta 
okul mezunlarının askerliğe 
davetlerinde bedeli nakdi ver-
seler dahi memuriyetle alâka
lan kesilir. 

Keza yedeksubay yetişecek 
derecede tahsili olanlardan her 
hangi bir suretle askerlik hiz-
metelri tecil edildiğinden dola
yı memuriyete girmiş bulunan
ların da askere alınmaları ha
linde memuriyetleriyle alâka
ları kesilir. 

Bunlardan muvazzaflık hiz
metlerini ifa ile dönenler evvel
ki derece ve sınıflarına ait mu
adil dereceye tercihan tâyin edi
lirler. 

Memur olanlardan veya doğ
rudan doğruya Yedeksubay o-
kuluna gidip muvazzaflık hiz
metini bitirenlerden üç sene 
zarfında maaşlı veya daimî üc
retli memur olmak iç'n müra
caat edenlerin Yedeksubay oku
lunda ve subaylıkla kıtada ge
çirdikleri müddet kıdemlerine 
ilâve olunur. Ancak, Yedeksu
bay okulunda ve kıtada geçen 
bu müddetler mesleklerine ait 
mecburi hizmetin hesabında na
zarı dikkate almmaz ve staj 
müddetleri bu vesile ile kısal
tılmaz. 

MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞÎŞTİRÎŞÎ 

Maaş kanununa ek kanun lâyi
hası 

MADDE 1. —- Aslî bir vazi
feye tâyin edildikten sonra 
muvazzaf askerlik hizmetini ifa 
için silâh altına alınanların 
memuriyetleriyle alâkaları ke
silir. Bunlardan terhislerinden 
itibaren üç sene zarfında me
muriyet talebinde bulunanlar 
eski sınıf ve derecelerine mua
dil memuriyetlere tercihan tâ
yin olunurlar. 

Kısa müddete tâbi olupta as
lî bir memuriyete tâyininden 
evvel veya sonra muvazzaf as
kerliğini yapan ve yedeksubay 
olarak terhis edilenlerin terhis
lerinden itibaren üç sene zarfın
da memurluk için müracaat et
meleri şartiyle Yedeksubay oku
lunda ve subaylıkta geçirdik
leri müddet, terfi müddetlerine 
ilâve edilir. 

Ancak, bu müddet namzetlik, 
staj ve mecburî hizmetleri için 
hesaba katılmaz. 

MADDE 2. — Bu kanun hü
kümleri 3659 sayılı kanuna ta
bi müesseselere de şâmildir. 

MADDE 3. — 20 . VI . 1927 
tarih ve 1108 sayılı Maaş kanu
nunun 21 ve 22 nci maddeleriy-

— 7 — 
DAHİLİYE ENCÜMENİNİN 

DEĞIŞTİRÎŞİ 

Maaş kanununa ek kanun 
lâyihası 

MADDE 1. — Bütçe encü
meninin birinci maddesi ayniy
le. 

MADDE 2. — Bütçe encüme
ninin ikinci maddesi ayniyle. 

MADDE 3. — Bütçe encüme
ninin üçüncü maddesi ayniyle. 
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Hü. 

ibaresiyle başlryan üçüncü fık-
rasiyle 22 nci maddesi hüküm
leri mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE — 
Halen fiili askerlik hizmetini 
ifa etmekte olan memurlar hak
kında da yukarıdaki birinci 
madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. — Bu kanunun 
hükümlerini tcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

14 . III. 1941 

B§. V. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
8. Arıkan 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 

Yücel 
Ik. V. 

Uf. Çakır 
G. 1. V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

Ad. V. 
H. Menemencioğlu 

Da. V. 
Fayıh öztrak 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 
S. 1. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. Ökmen 

— 8 — 
M. M. E. 

MUVAKKAT MADDE — 
Halen muvazzaf askerlik hiz
metini ifa etmekte olan me
murlar hakkında da yukarıda
ki birinci madde hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE — 
Millî Müdafaa encümeninin mu
vakkat maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 3 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4. — Hükümetin 4 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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B. E. 

le 27 . I . 1937 tarih ve 3104 
sayılı kanun kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanunun neşri tarihinde muvaz
zaf hizmetini tam veya kısa 
olarak ifa için silâh altında 
bulunanlar hakkında eski hü
kümlerin tatbikma devam edi
lir. 

MADDE 4. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

— 9 — 
Da. E. 

MUVAKKAT MADDE — Bir 
memuriyette iken muvazzaflık 
hizmetini tam veya kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alın
mış ve bu kanunun neşri tari
hinde terhis edilmemiş olanlar 
hakkında eski hükümlerin tat
bikma devam olunur. 

Ancak bir memuriyete gir
meden ve eylül 1939 tarihin
den sonra muvazzaflık hiz
metini tam veya kısa olarak 
yapmak üzere silâh altına alın
mış olanlarla bu gibilerden mu
vazzaflık müddetinden fazla 
yedeksubay olarak askerlikte 
kalmış olanlar hakkında da bu 
kanunun birinci maddesinin 
ikinci fıkrası hükmü tatbik olu
nur. 

MADDE 4. — Bütçe encüme
ninin dördüncü maddesi ayniy
le. 

MADDE 5. — Bütçe encüme
ninin beşinci maddesi ayniyle 
kabul edilmiştir. 
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S. Sayısı: 94 
Devlet demiryollarının ihtiyacı olan muharrik ve mü
teharrik edevatın siparişi için taahhüdat yapılmasına 
dair olan 3247 ve 3319 sayılı kanunlarda değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/918) 

T.C. 
, Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/12 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanlan İşletme umum müdürlüğünce muharrik ve müteharrik edevat ve 
malzeme mubayaası için taahhüdat ve sarfiyat icrasına dair olan 3247 ve 3319 sayılı kanunlarda 
değişiklik yapılması hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 29 , XI I . 
1942 tarilıinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Kanunun mucip sebepleri 

• 1. . -peylet demiryolları ye Umanları İşletme umum müdürlüğü tarafından muhtelif seneler zarfın
da Avrupa'dan satm alınacak (16) milyon liralık malzemenin gümrük resmi ve muamele vergisi ola
rak h,er şene (300.000) lirayı geçmemek üzere idare bütçesine konacak tahsisatla mukassatan Hazine
ye ödenmesi n • VI . 1937 tarih ve 3247 sayılı kanunla hükme bağlanmıştı. 

.jHal^ki,,getirilen malzeme miktarına nazaran Hazineye verilmesi lâzımgelen gümrük resmi ve mu-
a ^ l e yergisi .kanunla tâyin olunan hadden fazla tutmakta ve bunların tediyesine de idarenin malî 
vaziyeti .müsait .bulunmakta olduğundan gerek şimdiye kadar getirilmiş tolan malzeme bedellerinden 
mjjyteyeJJ.it resim ve vergi borcu farklarının ödenebilmesi ve gerekse yeniden getirilecek olan malze
me nispetinde hesap ve tahakkuk ettirilerek mezkûr Hazine alacaklarının tesviye edilebilmesi maksadiy-
le, mezkûr^anunun tahdidi mahiyetteki hükmünün kaldırılması için birinci madde teklif olunmaktadır. 

, 2 . r32İ7sayılı,kanunun 1 nci naa^desini değiştiren 14 , I , J938 tarih ve 3319 sayılı kanunun değişik 
b i r j^ç^^a^^s i hükmüne göre 1938 senesinden itibaren her şene satm alınacak lokomotif yolcu ve 
muhtelif yük yagonları bedelinin (4) milyon lirayı geçmemek ve en geç altı senede ödenmek üzere 
(1|3)(^jlypn liraya kadar. taahhüt icrasına mezuniyet yerilmiş ise de, bahis mevzu olan malzemenin 
m^ay^aşına müteallik olup harpten evvel muhtelif Alman f irmalariyle yapılmış olan mukavelename 
h ü ^ ^ l e r i n e tevfikan teslimi taahhüt olunan malzeme bedellerinin muayyen taksitlerle ödenmesi ta
r a l ı c a ,.kahul edilmiş olduğuna göre işbu kanun mekûr mukavele şartlarına uygun hükümleri ih
tiva; e^tnjeİtfitdir. 

^ r ^ e n ş ç ş n r a beynelmilel jticari ve iktisadi münasebetlerin.icaplarına göre Hükümetimizle Alman 
H^k^metj^paşanda yapjjbmş olan yeni ticaret anlaşması üzerine Devlet .demiryolları idaresince ev
velce yapılmış olan taahhütlerin bir kısmından sarfınazar etmek mecburiyeti hâsıl olmuş ve bir kısmı 
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için de yeni arılaşma esaslan dahilinde Almanya'ya gönderilen bir heyet marifetiyle yeni mukaveleler 
aktedilmiştir. 

Bu mukavelenamelerle tâyin olunan yeni tediye şartlarına göre, sipariş edilen malzeme bedellerin
den bir kısmının peşin ve diğer bir kısmının da malzemenin vürut ve tesellümünü mütaakıp ödenmesi 
takarrür ettirilmiş olduğundan taahhütler bedelinin kanunun tâyin ettiği had dahilinde kalmasına im
kân hâsıl olmamaktadır. 

Yukarıda izah olunan şekiller dahilinde muamele ifa edilmek üzere evvelce verilmiş olan tahdidi 
salâhiyetinin kaldırılması için 3319 sayılı kanunun birinci maddesinin ona göre tadili işbu kanun pro
jesinin ikinci maddesiyle arz ve teküf olunmaktadır, 

Nafia encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/918 
Karar No. 47 

8,1.1943 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum 
müdürlüğünce muharrik ve müteharrik edevat 
ve malzeme mubayaası için taahhüt ve sarfiyat 
icrasına dair olan 3247 ve 3319 sayılı kanunda 
değişiklik yapılması hakkında Münakalât vekilli
ğince hazırlanıp îcra Vekilleri Heyetince 29 . 
X I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Başvekâletin 6/12 numaralı tezke
resiyle Yüksek makamınıza sunulup encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası ve esbabı 
mucibesi Devlet demiryolları mümessili huzu-
riyle müzakere edildi. 

Lâyihanın mucip sebeplerinden ve verilen 
izahattan Devlet demiryollarının makine, vagon 
ve malzeme ihtiyacının temini için tediyesi ge
lecek senelere sâri şartlarla 16 milyon liralık ta
ahhüde girişmesine 15 . V I . 1937 tarih ve 3247 
sayılı kanunla salâhiyet verilmiş ve bu taah
hüt ve siparişin icrası esnasında gelecek sene
lere sâri tediyeler miktarının mezkûr kanunda 
muharrer 2 milyonla temini imkânı görülemedi
ğinden 19 .1 .1938 tarih ve 3319 sayılı kanunla 
bu miktar senevi 4 milyon liraya iblâğ edilmiş
tir. Bu esas dahilinde yapılan sipariş mukave
lenamesinin yürürlüğü sırasında Avrupa harbi
nin zuhuru ve fevkalâde hallerin hudusu dolayı-
siyle bu baptaki mukavelenamenin tamamii tat
biki imkânı hâsıl olamamış ve kısmen vukubulan 
teslimat hakkında mukavelename ahkâmı tatbik 
edilerek siparişin mütebaki kısmı ahvali fevkalâ

de dolayısiyle mukavelename harici kalmıştır. 
Devlet demiryolları muharrik ve müteharrik ede
vat ihtiyacının günden güne had bir şekle gir
mesine mebni geri kalan siparişin teslimi için de 
yeniden müzakereye girişilmiş ve bu edevat ve 
malzeme, bedelinin ancak kısmen peşin ve kıs
men esnayi sevkı ve mütebakisinin de Türkiye'de 
tesliminde tediyesi- suretiyle bir Anlaşma yapı
labilmiş ve bu yüzden 3319 numaralı kanunda 
musarrah senevi 4 milyon lira tediye taksitinin 
1942 senesinde 11 milyon liraya çıkarılmasına 
zaruret hâsıl olduğu anlaşılmıştır. 

İçinde bulunduğumuz fevkalâde haller ve 
Devlet demiryolları idaresinin ismi geçen ede
vat ve malzemeye olan ihtiyacı ve bunların baş
ka bir suretle tedariki imkânı mevcut olmaması 
gibi sebepler dolayısiyle teklif edilen kanun lâ
yihası esas itibariyle Encümenimizce müttefikan 
muvafık görülmüştür. 

Diğer cihetten fiyatların artması dolayısiyle 
3247 sayılı kanunun üçüncü maddesinde muba
yaa olunacak bu edevat ve malzemenin gümrük 
rüsumu için tâyin edilen 3 yüz bin liralık had-
din kifayettsizliği anlaşılmış ve Devlet demir
yolları vaziyeti maliyesinin bugünkü müsaadesi
ne mebni gümrük rüsumunun tediyesinin tak
sitlere bağlanmasına ihtiyaç kalmadığı cihetle 
3247 sayılı kanunun üçüncü maddesindeki bu 
hükmün değiştirilmesi yerine kaldırılması teklif 
edilmiş ve bu da Encümenimizce müttefikan ka-

( S. Sayısı : 94 ) 
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bul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresinde: 
Birinci maddeye bazı kelime ilâvesi ve üçün

cü maddede kelime tashihi suretiyle .Hükümetin 
teklifi kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Nafia En. Rs. N. M. M. Kâtip 
Eskişehir Eskişehir Sivas 

İzzet arukan İzzet Arukan A. N. Demirağ 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Çoruh 
A. R. Erem 

İsparta 
H. Özdamar 

Niğde 
H. Mengi 

Ankara 
A. Baytın 

Diyarbakır 
C. Çubukçu 

îzmir 
S. Epikmen 

Tunceli 
Sami Erkman 

Ankara 
E. Demirel 

Eskişehir 
O. Işın 

Malatya 
V. Çınay 

Urfa 
Ş.Uluğ 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. BM. M. 

Bütçe entümeni 
Mazbata No.55 
Esas No. i/918 

13 . / . 1943 

Yüksek Reisliğe 

Devlet, demiryolları ve limanları işletme 
umum müdürlüğünce muharrik ve müteharrik 
edevat ve malzeme mubayaası için taahhüdat 
ve sarfiyat icrasına dair olan 3247 ve 3319 sa
yılı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında 
Münakalât vekilliğince hazırlanan ve Başvekâ
letin 4 . 1 . 1943 tarih ve 6/12 sayılı tezkeresiy
le Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası En
cümenimize tevdi Duyurulmakla Nafia encüme
ni mazbatasiyle birlikte ve Maliye vekâletiyle 
Devlet Demiryolları işletme umum müdürlüğü
nün salahiyetli memurlan hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu: 

Devlet demiryolları idaresinin muhtaç oldu
ğu muharrik ve müteharrik edevatın biran ev
vel temini maksadiyle gelecek senelere sâri ol
mak üzere 16 milyon liraya kadar taahhüdat 
icrasına salâhiyet veren 1319 sayılı kanunun bu 
taahhütlere mukabil her sene verilecek miktarı 
âzami dört milyon lira ile takyit etmekte ise 
de harbin devamı, iktisadi şart lan tamamiyle 
değiştirmiş olduğundan yapılan mukavele ahkâ
mının tamamını tatbika imkân kalmadığı ve 
bugünün icaplarına uygun yeni şartlarla anlaş
malar yapılmasına zaruret hâsıl olduğu anla
şılmaktadır. Son anlaşmalarda kabul edilen te
diye şartlarına göre siparişlerden bir kısmmın 
bedellerinin peşin ve diğer bir kısmının da mal
zemenin vürut ve tesellümü akabinde ödenmesi 
icabettiğinden 1942 malî yılında ödenecek mik
tarın 11 milyon liraya iblâğı lâzım gelmiş ve 
bunu temin için adı geçen kanunda değişiklik

ler yapılması teklif edilmiştir. 
Bundan başka 3247 sayılı kanun, taahhüt 

salâhiyetine istinaden Avrupa'dan satın alınıp 
getirilecek malzemenin gümrük ve muamele ver
gileri olarak her sene 300 bin lirayı geçmemek 
üzere idare bütçesine tahsisat konulmasını âmir 
olup halbuki, eşya fiyatlarındaki tereffü ve 
bilhassa 1942 malî yılında getirilecek eşyanın 
çokluğu dolayısiyle getirilen malların vergileri 
bu miktardan fazlaya baliğ olmakta ve bunla
rın defaten tesviyesine idarenin malî vaziyeti 
müsait bulunmakta olduğundan gerek şimdiye 
kadar getirilmiş malzeme vergilerinden henüz 
ödenmemiş kısmın ve gerek bundan sonra geti
rileceklerin tabi olacakları vergilerin ödenebil
mesi için işbu tahdidi hükmü ihtiva eden adı ge
çen kanunun 3 ncü maddesinin kaldırılması tek
lif edilmektedir. 

Her iki teklifi muvafık bulan Encümenimiz 
lâyihayı kabul ile maddelerin müzakeresine geç
miş ve Nafia encümeninin tanzim ettiği b|rinci 
madde ile Hükümetin ikinci ve dördüncü mad
deleri aynen, üçüncü madde ifade değişikliği ile 
kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Rs. Rs. V. M. M. 

Çorum Kastamonu Muğla 
T. Coskan H. Kitabet 1. Eker 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Antalya Bolu i 

İV. E. Sümer Dr. Zihni Ülgen 

( S. Sayısı : 94 ) 
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Burga 

Nemad Ayaş 
Elâzığ 

M. F. Altay 
îsparta 
R. Ünlü 

Kayseri Kırklareli 

Bursa 
Dr. S. Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 
istanbul 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kars 

Ordu 
II. Yalman 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Samsun Sivas 
M. Ali Yörüker Remzi Çiner 

H. Ülkmen C. Dursunoğlu 
Maraş Muş 

F. Baysa B. Denker M. Bozdoğan Ş. Ataman 
* • » » 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
3319 sayılı kanunun 1 nci mad
desinde değişiklik yapılması ve 
3347 sayılı kanunun 3 ncü mad-
desinm kaldırılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3247 sayılı ka
nunun 3319 sayılı kanunla de
ğiştirilen 1 nci maddesiyle veri
len taahhüt salâhiyetine müste
niden 1942 malî yılı içinde ya
pılacak tediye miktarı 11 000 000 
liraya çıkarılmıştır. 

MADDE 2. — 3247 sayılı ka
nunun 3 ncü maddesi kaldırıl
mıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 4. -- B u kanunun 
hükümlerini icraya Maliye ve 
Münakalat vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
29. XII . 1942 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ha. V. 

Da. V. 
R. Teker 
Ma. V. 

İV. Menemencioğlu F. Ağralı 
Mf. V. 
Yücel 
îk.V. 

Sırrı Day 
G. t V. 

R. Karadeniz 
Mü. V. 

F. Engn 

Na. V. 
A. F. Ceheaoy 

S. I. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Zr. V. 
S. R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

NAFIA ENCÜMENİNİN DE-
ĞÎŞTÎRÎŞl 

3319Ij&yıhkanununf 1, nei .mad
desinde değişiklik yapılması ve 
3247 sayılı kanunun 3 ncü mad
desini/n kaldırılması hakkında 

kanun lâyihası 

MADDE 1. . — 15 .VI . 1937 
tarih ve 3247 sayılı kanunun 
19 .1.1938 tarih ve 3319 sayılı 
kanunla değiştirilen birinci 
maddesiyle verilen taahhüt 
salâhiyetine müsteniden 1942 
malî yılı içinde yapılacak 4 
milyon liralık tediye mijştan 
11 milyon liraya çıkarılmıştır. 

BCADJpE 2. _ - HŞİspa^lek-
i lifi aynen. 

MADDE 3. — Bu kanun neş
ri tarihinden mer'idir. 

MADJMS 4, — H i j p m ^ n tek
lifi aynen, 

Tunceli 
M. Yenel 

Yqzş;ad 
S. îçöz 

Yozgad 
A. Sungur 

Zonguldak 
Emin Erişirgil 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞIŞTlRtŞt 

Devlet Demiryollarının ihtiyacı 
olan muharrik ye mütıfaatfldk ede
vatın siparişimin 4mhh$4&giri-
şilmesine dair%@lan?3$&7i ve §319 
sayılı kanurilqtda :i dkğİşîkUhya-
pilmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Çafia şncj)nıe-
ninin birinci njaıd((e$, aynen. 

mpmı* - ımm*** 
MADDE 3. — Bu kanun neş

ri tarihinden mer'idir. 

t J*|$GDJŞ 4, -vpüjg^e^dpr-

(S? Sapsın94) 



S. Sayısı:95 
Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindekt depremden 
müteessir olan mıntıkalarda zarar görenlere yapıla

cak yardım hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat 
encümen mazbatası (1/924) 

T. C. 
Başvekalet 12-1.1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6/75 

Büyük: Milletr Mecli si Yüksek Iteisliğiae 5 

Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki depremden müteessir olan mmtakalafda zarar gö
renlere yapılacak yardım hakkında hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 7 . I . 1943 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise" arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunul-
muştur; 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbamı mucibe lâyihası 

Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetleri dahilinde vukubulan son depremin bu vilâyetlere tabi 
bazı kaza, nahiye ve köylerde ağır hasar tevlit etmiş olması hasöbiyle; zarar görenlere yardım 
yapılması zaruri görülmüştür. 

Yapılacak yardım için (Erzincan'da ve Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mıntakada' 
zarar görenlere yapılacak yardım hakkındaki) 3773 sayılı kanun hükümleri aynen alınmıştır. 

Depremden evleri tamamen yıkılan veya^ çöir hasara uğrayan vatandaşlara icabeden yapı mal
zemesi yardımında ve icabında nakdî yardımda bulunmak üzere Nafia vekâleti bütçesinde yeniden 
açılacak bir fasla 1 000 000 liralık fevkalâde tahsisat konulmasını temin için de ilişik olarak su
nulan lâyihaya muvakkat bir madde eklenmiştir. _ 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M, M, . 
Muvakkati encümen 14\I. 194S 

Karar No, 2 
Esas No. 1/924 

Yüksek BeisKğe" 

Başvekâletin 12 .1.1943 târih ve 75 - 6/2 yihası) Nafia vekili ve Mâliye vekâleti memüTü 
sayılı tezkeresiyle Encümenimize havale buyuru- huzuriyîe tetkik ölündü. 
lan (Tokad, Çorum ve Balıkesir viîâyeflerindeki Hükümetin mucip sebeplerinde gösterildiği 
depremden müteessir olan mîntâkâîardâ zarar üzere bu lâyiha ile yapılmak istenen yârdim çök' 
görenlere yapılacak yardım hakkında kaniınrlâ- yerinde görülerek maddelerinin müzakeresine 
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geçildi. 

Deprem, yersarsmtısı, zelzele gibi kullanılan 
muhtelif tâbirlerden yersarsmtısı kabul edilerek 
lâyihada buna göre kelime değişiklikleri yapıl
mıştır. 

Birinci ve ikinci maddeler mucibince zarar 
gören memurlar ve müstahdemlere verilecek 
avansın istirdat edilmemek üzere yardım şeklin
de verilmesi düşünülmüş ise de buna mukabil 
memur ve müstahdemlere üçer ve yetimlerle te
kaütlerine dörder aylık avans verilmesi ve bu para
ların dört yılda tahsil olunması ciheti tercih edil
miş ve yersarsmtısı olan yerlerde belediyele
rin gelir kaynakları da harap olmuş ve hususi 
idareler de bununla fazla sarsılmış olduğundan 
bu müesseseler memur ve müstahdemlerine ve 
yetimlerine ve tekaütlerine verilecek avansın da 
Maliyece verilmesi münasip görülmüş ve birinci 
ve ikinci maddeler buna göre yazılmıştır. 

3, 4, 5 ve 6 ncı maddeler avnen kabul edilmiş
tir. Zarar gören halka Hükümetçe yardım ola
rak dağıtılacak inşaat malzemesinin Devlet ka
ra ve deniz vasıtalarında meccanen nakli muva
fık görülmüş ve bu yolda bir madde ilâve edil
miştir. 

YersarsmtTsmdan harap olan kasabalarda 
yıkılan belediye binalarının bu beledivelerin, 
gelir kaynakları mahvolması dolayısfvle uzun 
yıllar yanılmalarına imkân bulamıvaca"klarmdan 
yıkılan belediye dairelerinin Hükümejtçe yeni
den inşa veya tamir edilmesi ve lüzuıjnlu tesis-

HÜKÜMETÎN TEKLÎFl 

Tokar, Çorum ve Balıkesir vilâyetleririreki dep
remden müteessir olan mıntakalarda çarar gö
renlere yapılacak yardım hakkında kamum lâyihası 

MADDE 1. — Tokad, Çorum ve Balıkesir 
vilâyetlerinde vuku bulan depremde^ mütees
sir olan mıntakanm îcra Vekilleri heyetince 
tesbit edilecek olan mahallerinde; Umujnî muva
zeneden maaş ve ücret alan memur vcf müstah
demlerden yardıma muhtaç olacak derecede ma-
len veya bedenen ehemmiyetli zararlara uğra
dıkları mahallî idare heyetlerince tasdik olu
nanlara, maaş ve ücretleri tutarının iki mislini 

lerinin yapılması gerekli görülmüş ve buna göre 
bir madde ilâve olunmuştur. 

Zarar görenlerin kasabalardan 15 - 25 kilo 
çivi, 1,5 - 3 metre küp kereste ve köylerde fa
kirlerin 10 - 15 kilo çivi ve 20 - 30 lira para ol
mak üzere yardım yapılması tesbit edildiği En
cümenimize tevdi edilmiş muhtelit bir komisyon 
raporunda gösterilmiş ve Hükümet tarafından 
da bu yolda izahat verilmiştir. Bu miktarlarla 
kâfi bir yardım yapılmış olamıyacağma kanaat 
getiren Encümenimiz Maliye vekili ile de muta
bık kaldıktan sonra muvakkat maddedeki tah
sisatın bir buçuk milyon liraya çıkarılmasına 
karar vermiş ve ona göre maddeye yarım milyon 
lira ilâve edilmek suretiyle hazırlanan lâyiha, 
müstacelen ve tercihan müzakere edilmek üzere 
Yüksek Heyete sunulmuştur. 

Mu. En. Reisi M. M. Kâtip 
Sinob Tokad Bolu 

C. K. încedayt A. Galib Tekel Dr. Zihni Ülgen 
Kayseri Çorum Malatya 

ö. Taşcıoğlu S. Köstekçioğlu tmzada bulunmadı 
Tokad Balıkesir Malatya 

Cemal Kovalı S. Uzay O. Taner 
Sivas Seyhan 

A. N. Demirağ îmzada bulunmadı 
Ankara Gaazianteb 

tmzada bulunmadı Dr. A. Melek 
Tokad 

JJ. Nazmı Keşmir 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Tokad, Çorum ve Balıkesir vilâyetlerindeki yer 
sarsıntısından müteessir olan mıntakalarda za
rar görenlere yapılacak yardım hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE «1. — Tokad, Çorum ve Balıkesir 
vilâyetlerinde vukubulan yer sarsıntısından mü
teessir olan mmtakanm îcra Vekilleri Heyetin
ce tesbit edilecek olan mahallerinde, Umumî 
muvazeneden maaş ve ücret alan memur ve 
müstahdemlerden yardıma muhtaç olacak de
recede malen veya bedenen ehemmiyetli zarar
lara uğradıkları mahallî idare heyetlerince tas
dik olunanlara, maaş ve ücretleri tutarının üç 
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ve mütekait ve yetimlere maaşları tutarmın üç 
mislini geçmemek üzere îcra Vekilleri Heytince 
tâyin edilecek miktarda avans verilir. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan ye
timlere avans itasında, yetim maaşına veya ik
ramiyeye mesnet olan memuriyet maaşları esas 
tutulur. 

Bu avnslar maaş ve ücretlerden müsavi tak
sitlerle tevkif olunmak suretiyle 1 haziran 1943 
tarihinden itibaren âzami iki sene zarfında is
tirdat olunur. 

ikramiyeye müstahak olanların borçları ik
ramiyelerinden tevkif edilir. 

Tahsis muamelesi yapılmamış olan yetimler
den nüfus kayıtları ziyaa uğramış bulunanların 
istihkak iddialarının tevsiki için idare heyetleri 
mazbatları da kabul olunur. Bu maddenin tatbi
ki için nüfus dairelerinden alâkalıların talebi 
üzerine verilecek kayıt suretleriyle idare heyet
lerince verilecek mazbatalar, her türlü harç ve 
resimden muaftır. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince îc
ra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yerlerde 
mülhak bütçeli idarelerle hususi idare ve bele
diyelerden ve 3659 sayılı kanuna tâbi müesse-
lerden maaş ve ücret alan memur ve müstah
demlerle mütekait ve yetimlerden birinci mad
dede yazılı şekilde zarar gördükleri tasdik edi
lecek olanlara, aynı maddede yazılı şekil ve 
miktarda avans ita ve istifasına alâkalı vekiller 
mezundur. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan 
yetimler hakkında da 1 nci madde hükmü tat
bik olunur. 

Bu madde hükmüne tevfikan verilecek avans
ların tediyesine malî istitaatı müsait olmayan 

.belediyelerle vilâyet hususi idarelerine bu avan
sı karşılamak üzere, Hazinece kefalet edilmek 
suretiyle kredi açtırılır. 

MADDE 3. — Birinci madde mucibince îcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yerlerdeki 

muvazenei umumiyeye dahil dairelerle mülhak 
bütçeli dairelerin mefruşat, demirbaş, tenvir, tes
hin, kırtasiye, müteferrika, icar bedeli, inşa-

Muvakkat E. ' 

mislini ve mütekait ve yetimlere maaşları tu
tarının dört mislini geçmemek üzere îcra Ve
killeri Heyetince tâyin edilecek miktarda avans 
verilir. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan ye
timlere avans itasmda, yetim maaşına veya ik
ramiyeye mesnet olan memuriyet maaşları esas 
tutulur. 

Bu avanslar maaş ve ücretlerden müsavi tak
sitlerle tevkif olunmak suretiyle 1 haziran 1943 
tarihinden itibaren dört sene zarfında istirdat 
olunur. 

İkramiyeye müstahak olanların borçları ik
ramiyelerinden tevkif edilir. 
Tahsis muamelesi yapılmamış olan yetimlerden 

nüfus kayıtları ziyaa uğramış bulunanların is
tihkak iddialarının tevsiki için îdare heyetleri 
mazbatları da kabul olunur. Bu maddenin tat
biki için nüfus dairelerinden alâkalıların talebi 
üzerine verilecek kayıt suretiyle îdare heyetle-

. rince verilecek mazbatalar her türlü harç ve 
resimden muaftır. 

MADDE 2. — Birinci madde mucibince îcra 
Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yerlerde mül
hak bütçeli idrelerle hususi idare ve belediye
lerden ve 3659 sayılı kanuna tâbi müesseseler- c 
den maaş ve ücret alan memur ve müstahdem
lerle mütekait ve yetimlerden birinci maddede 
yazılı şekilde zarar gördükleri tasdik edilecek 
olanlara aynı maddede yazdı şekil ve miktarda 

.avans ita ve istifasına alâkalı vekiller mezun
dur. 

Henüz tahsis muamelesi yapılmamış olan ye
timler hakkında da birinci madde hükmü tat
bik olunur. Bu madde hükmüne göre hususi ida
relerle belediyelerce verilecek avans karşılığı 
Hazinece bu idareler namına kredi açtırılmak 

suretiyle temin olunur. 
Hususi idareler ve belediyeler verecekleri 

bu avansları tahsil ettikçe Hazineye yatırırlar 
ve bu avansları dört yıl içinde tamamen tahsil ve 
Hazineye teslime mecburdurlar. 

MADDE 3. — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir 
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at, defatir ve evrakı matbua, harcırah, ^edavi 
ve yol masrafı ihtiyaçlarına tahsis edilıjıek ü-
zere her dairenin 1942 malî yılı bütçesiıjrin ta-
sarufu mümkün olan tertiplerinden o daiı|e büt
çesinde açılacak hususi bir fasla tcra Vejkilleri 
Heyeti karariyle münakale yapılabilir. [ 

MADDE 4. — Yersarsmtısmdan zarar gören
lere yardm maksadiyle ecnebi memleketjlerden 
gönderilecek olan her türlü eşya, malzeme, er
zak ve vasıtalar deprem tarihinden itibaren 
bir sene müddetle gümrük resmiyi^ her 
türlü vergi ve resimlerden ve belediye re-
simleriyle Devletçe idare edilmekte ojlan li
manlarda liman ücret ve resimlerinden m)uaftır. 

MADDE 5. — Birinci madde mucibiij.ce tc
ra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yeklerde: 

A) Sahip ve zilyed bulunduğu veya ijira ile 
oturduğu evi yıkılmış veya içinde barmıjlmıya-
cak derecede mahıv ve harap olmuş bulujnanlar 
namma mezkûr mahaller varidat dairelerince 
423, 797, 1833, 1837, 1882,1996, 2395, 24ld, 2430, 
2728, 2729, 2731, 2897 sayılı kanunlarla z^yil ve 
tadilleri mucibince zelzelenin vukuu tarihine 
kadar tahakkuk ettirilipte henüz tahsil ejdilme-
miş olan kazanç, iktisadi buhran vergileriyle 
ruhsat ve unvan tezkeresi ve vergi karnesi borç
ları, hayvanlar, arazi, bina, bina buhranı, mua
mele, muhtelif maddeler istihlâk, veraseti ve in
tikal, yol vergileriyle bilûmum belediye! vergi 
ve resimleri ve zamları terkin olunur. 

Belediyelerle hususi idarelere ait verg^ ve re
simlerin terkini kendi usulleri dairesinde! ve di
ğer vergilerin terkini mahallî idare heyetleri ka
rariyle yapılır. 

Zelzelenin vukuu tarihine kadar olan zjamana 
ait olup henüz tarh ve tahakkuk ettirilmemiş 
olan vergiler tahakkuk ettirilmez. 

B) ikametgâhı yıkılmamış veya otıirulmı-
yaeak derecede mahrv ve harap olmamış olanlar
dan ticarethanesi veya akan yıkılmış ve^a ma
hıv ve harap olmuş bulunanların yalnız bju tica
rethane ve akarlarından mütevellit vergiler hak
kında da (A) fıkrası hükmü tatbik oludur. 

| 
MADDE 6. — 3437 sayrK kanunun, ejrici ile 

alıcı arasmda tütün alım ve satımmm de|nk ha
linde yapılacağı hakkındaki 49 ncu maddesi 
hükmü, zelzeleden zarar gören mmtakalarda 
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MADDE 4. — Yersarsmtısmdan zarar gören
lere yardım maksadiyle ecnebi memleketlerden 
gönderilecek olan her türlü eşya, malzeme, er
zak ve vasıtalar bu kanunun neşri tarihinden 
itibaren bir sene müddetle gümrük resmiyle 
her türlü vergi ve resimlerden ve belediye re-
simleriyle Devletçe idare edilmekte olan liman
larda liman ücret ve resimlerinden muaftır. 

MADDE 5. — Birinci madde mucibince İc
ra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek yerlerde: 

A) Sahip ve zilyet bulunduğu veya kira ile 
oturduğu evi yıkdmış veya içinde barmılmıya-
cak derecede mahrv ve harap olmuş bulunanlar 
namına mezkûr mahaller varidat dairelerince 
423, 797,1833, 1837, 1882, 1996, 2395, 2416, 2430, 
2728, 2729, 2731, 2897 sayılı kanunlarla zeyil 
ve tadilleri mucibince yersarsmtısmın vukuu 
tarihine kadar tahakkuk ettirilipte henüz tahsil 
edilmemiş olan kazanç, iktisadi buhran vergile
riyle ruhsat ve unvan tezkeresi ve vergi karnesi 
borçları, hayvanlar, arazi, bina, bina buhran, 
muamele, muhtelif maddeler istihlâk, veraset ve 
intikal, yol vergileriyle bilûmum belediye vergi 
ve resimleri ve zamları terkin olunur. 

Belediyelerle hususi idarelere ait vergi ve re
simlerin terkini kendi usulleri dairesinde ve 
diğer vergilerin terkini mahallî idare heyetleri 
karariyle yapılır. 

Yersarsmtısmm vukuu tarihine kadar olan 
zamana ait olup henü>, tarh ve tahakkuk ettiril
memiş olan vergiler tahakkuk etitrilmez. 

B) İkametgâhı yıkılmış veya oturulmıya-
cak derecede mahv ve hara» olmamış olanlardan 
ticarethanesi veva akarı yıkılmış veya mahrv ve 
hara» olmuş bulunanların yalnız bu ticarethane 
ve akarlarından mütevellit vergiler hakkında da 
(A) fıkrası hükmü tatbik olunur. 

MADDE 6. — Hükümetin altrncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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1942 yılı mahsulü tütünlerin alım ve satımında 
tatbik edilmez. 

Bu mmtakalar îcra Vekilleri Heyetince tes-
bit edilir. 

MUVAKKAT MADDE — 1942 malî yılı Na-
fia vekâleti bütçesinde (Tokad, Çorum ve Balı
kesir vilâyetleri dahilinde yersarsmtısından mü
teessir olan mıntakalarda yapılacak işler ve yar
dımlar) adiyle açılan 784 ncü fasla 1 000 000 li
ra fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisatın sarf şekilleri İcra Vekilleri He
yetince tâyin olunur. 

MADDE 7. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 8. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7.1.1943 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu E. Menemencioğlu A. B. Artunkal 
Da. V, Ha. V. Ma. V. 

B. Peker N. Menemencioğlu F. Ağrah 
Mf. V, Na. V. Ik. V. 
Yücel A. F. Cebesoy Sim Day 

S. î. M. V. G. t V. Zr. V. 
Dr. H. Alataş B. Karadeniz Ş. B. Hatipoğlu 

[Mü. V. Ti. V. 
Ft Engin Dr, Bk Uz 
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MADDE 7. — Birinci madde mucibince tes* 
bit edilecek yerlerde yapılacak yardıma ait in* 
saat malzemesi Devlet kara ve deniz nakil vası
talarında parasız nakledilir. 

Nakledilecek malzemenin cins ve miktarı ve 
parasız nakil müddeti îcra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. 

MADDE 8. — Birinci madde mucibince tes
bit edilecek yerlerde yersarsmtısından yıkılan 
belediye binalarının yeniden inşa veya tamiri ve 
tesisleri için 1943 malî yılı bütçesinde açılacak 
bir fasla kâfi tahsisat konur. 

MUVAKKAT MADDE — 1942 malî yılı 
Nafia vekâleti bütçesinde (Tokad, Çorum ve Ba
lıkesir vilâyetleri dahilinde yersarsmtısından 
müteessir olan mmtakalarda yapılacak işler ve 
yardımlar) adiyle açılan 784 ncü fasla 1 milyon 
500 bin lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

Bu tahsisatın sarf şekilleri İcra Vekilleri He
yetince tâyin olunur. 

MADDE 9. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 10. — Bu kanun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

I S . Sayisij 95), 





S. Sayısı: 96 
Şeker istihlâk vergisine dair 1718 ve 3107 sayılı ka
nunlara ek kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1914) 

T. G. 
Başvekâlet 30 . XII. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı:6/4767 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Şeker istihlâk vergisine ait 1718 ve 3101 sayılı kanunlara ek olarak Maliye vekilliğince ha
zırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 30 . XII . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Memleket şeker istihsalâtmın bu sene elli bin tona kadar düşmesi ve geçen seneden müdevver 
stokların sarfedilmiş olması sebebiyle istihlâkin tahdidi zarureti karşısında Hükümetçe 2/18940 
sayılı ve 14 . XI . 1942 tarihli kararnameye bağlı koordinasyon heyeti kararma tevfikan fabrika
larda şeker satış fiyatlarının küp şeker için 500, kristal için 480 kuruş olarak tesbitine, şu ka
dar ki Hükümetçe 2/18887 ve 2/18952 numaralı kararnamelerle mer'iyete konulan talimatname
ler hükmüne göre kendilerine gıda maddeleri dağıtılacak memur, müstahdem, mütekait ve aile
lerine tevzi olunacak şeker ile müstahsillere prim olarak verilecek şeker fiyatlarının 140 ve 120 
kuruş olarak tahdidine lüzum görülmüş, fiyatın yükselmesinden mütevellit farkın şeker şirketi 
tarafından Ziraat bankasında Millî korunma kanununun muaddel 29 ncu maddesine göre açılan 
fona yatırılması, şekerin maliyet unsurlarındaki tereffüden mütevellit ve iktisat vekâletince tes-
bit edilecek farkların îcra Vekilleri Heyeti karariyle şeker şirketine fondan ödenmesi bu ka
rarname icabından bulunmuştur. 

Bundan başka 10 . XI . 1942 tarihli ve 2/18941 sayılı kararname ile kabul edilmiş olari 401 
sayılı koordinasyon kararma göre, 1942 kampanyası için; pancar fiyatlarına kiloda 2 kuruş zam 
yapılması müstahsillere getirecekleri pancarın % 1 ine kadar prim olarak şeker verilmesi, pancar 
zammından mütevellit farkın fondan şeker şirketine ödenmesi, prim olarak verilecek şeker bedel
lerinin şirket hesabına masraf kaydedilmesi Hükümetçe kabul edilmiştir. 

Bu suretle şeker satış fiyatlariyle pancar mubayaa bedellerinde hâsıl olan değişikliğin ve 
köylüye prim olarak verilecek paranın baliğine göre Hazineye kalması lâzımgelen vergi ^mikta
rının tâyin ve tahsili, şirkete terettüp eden hususların tesbiti icabetmekle buna göre bir kanun 
lâyihası hazırlanmıştır. 

Şeker istihlâk resmine ait 1718 numaralı kanunla, istihsal miktarına nazaran vergiyi göste
ren 3101 numaralı kanundaki esas hükümler mahfuz tutularak, bu lâyihanın birinci maddesiyle 
bugünkü satış fiyatlarına göre 1942 senesi ve mf taakıp senelere ait vergi miktarı, üçüncü madde
siyle memur ve müstahsillere tenzilâtlı fiyatla verilecek şekerden mütevellit vergi farkı tâyin 
olunmuş, dördüncü madde ile âtiyen fevkalâde haller icabı olarak şeker maliyet fiyatlarındaki 
muhtemel tezayüdün ne suretle karşılanacağı gösterilmiş, şeker fiyatlarının artmasiyle glikoz is-



tihlâk vergisine yapılması lâzımgelen zammm, iptidai maddesi ve istihsal maliyetindeki temev-
vüçlere göre miktarı tâyin ve tadil edilebilmek üzere icra Vekilleri Heyetince tesbiti imkân ve sa
lâhiyeti istenilmiştir. 

Muvakkat maddelerde, kararnamelere göre Ziraat bankasında şeker stoklarından tablana» ve 
şeker şirketince bankaya verilmiş olan mebaliğin Hazineye devrini temin eden hükümler konul
muş, ve müteakip hükümlerle meriyetten kaldırılması lüzumlu görülen kanun ve maddelerine işa
ret olunmuştur. 

İktisat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 11.1.1943 

Esas No. 1/914 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisine 
ait 3101 sayılı kanuna ek olarak Maliye vekâleti 
tarafından hazırlanıp icra Vekilleri Heyetince 
30 . X I I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle 
birlikte Encümenimize havale buyurulmuş ol
makla Maliye vekâleti mümessili hazır olduğu 
halde tetkik ve mütalâa olundu. 

Mucip sebeplerde ileri sürülen mütalâalara ve 
verilen izahlara göre kanun lâyihası heyeti 
umumiyesi itibariyle kabule şayan görülmüştür. 

Lâyiha ihtiva ettiği hükümler itibariyle şeker 
ve glikozdan alınacak istihlâk vergisine ait bu
lunan 3101 numaralı kanuna ek bir kanun oldu
ğundan kanun başlığında ona göre değişiklik 
yapılmıştır. 

3101 sayılı kaunun birinci maddesinde yazılı 
tezyit veya tenzile ait hüküm konulmakla kon
muş olan ve beş kuruştan ibaret bulunan is
tihlâk vergisi aslı hakkında tatbik edilebilecek 
bir hükümdür. Şekerden alman istihlâk resmine 
bilâhara muhtelif kanunlarla yapılan zamlara 
şümulü bulunmadığı gibi bugüne kadar olan 
tatbikat da bu merkezde olduğundan birinci 
maddenin #son fıkrası zait görülmüş ve tatbikat 
itibariyle tereddüt ve teşevvüşü mucip olabile
ceği mütalea olunarak tayyedilmiştir. 

ikinci maddede yazılı olan gümrük kapısın
daki maliyetleriyle ibaresi teknik bir tabir olma
ması ve tatbikatta tereddüt husule getirebileceği 

mütalâaniyle aynı maksadın tieari bir tabir olan sif 

fiyatla denmek suretiyle ifade olunması ve sif tâbi
rine giremiyecek olan ve limanda ihtiyar edilecek 
bazı masrafların da açıkta kalmaması için ayrı
ca dizbarko masrafı yapılmış ise bunun da ilâ
ve olunacağının metinde ifadesi Encümen ekse
riyetiyle muvafık görülmüştür. Rize mebusu 
Fuad Sirmen tarafından, bundan evvel şeker 
istihlâk vergisine yapılan zamlara ait kanunlar
da aynen (Gümrük kapısındaki maliyetleri) iba
resi kullanılmış olmasına ve bu ibareye tatbikat
ta bugüne kadar muayyen bir mâna verilerek 
ona göre hareket edilmiş bulunmasına binaen 
ileride herhangi bir değişik muameleye mahfil 
vermemek için bundan evvelki kanunlarda da 
kabul edilmiş olan gümrük kapısındaki maliyet
leriyle ibaresinin Hükümet teklifinde olduğu gi
bi aynen kabulü muvafık olacağı mütâîâasaö&a 
bunlunulmuştur. 

Üçüncü maddedeki talimatnamesine tevfikan 
kelimeleri yerine kanunların verdiği salâhiyet
lere dayanarak denilmesi uygun görülerek mad
de o şekilde düzeltilmiştir. 

Beşinci maddede glikozdan alınacak olan 
munzam istihlâk resminin miktarını tâyin salâ
hiyetinin Hükümete bırakılması Eneümenîmizce 
tecviz edilmemiş ve bu miktarm kanunda tesbît 
edilmesi zaruri görülmüştür. Alman izahattan 
sonra bu miktarın kilo başına 155 kuruş olma
sında Hükümetle Encümen mutabık kalmış ve 
madde o şekilde düzeltilmiştir. 

Şeker ve glikozdan bu kanun hükümlerine 
göre alınacak olan munzam istihlâk vergilerinin 
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indirilmesine lüzum hâsıl olduğu takdirde Hü
kümetçe bunun yeni bir kanun çıkmasına intizar 
edilmeksizin yapılabilmesi halin icaplarına uy
gun görülmüş ve bu sebeple dört ve beşinci mad
delere konulan hükümlerle şeker ve glikozdan 
olınacak olan munzam istihlâk vergilerinin mik
tarını indirmeğe îcra Vekilleri Heyeti salahi
yetli kılınmıştır. Ancak bu takdirde keyfiyetin 
üç ay içinde Büyük Millet Meclisinin tasdikı-
na arzedilmesi esası kabul edilerek bu hususu 
temin için yeni bir madde tanzim edilmiştir. 

Glikozdan alınmakta olan istihlâk resmine 
yapılacak zam miktarı bu kanunda tesbit edil
miş olduğundan ellerinde yüz kilodan fazla gli
koz bulunanların beyanname vermelerine ve 
bunlardan munzam vergi farkının ne suretle alı
nacağına dair bir hüküm de muvakkat maddeler 
araşma ayrı bîr madde olarak konulmuştur. 

4225 numaralı kanunun beşinci maddesiyle 
kabul edilmiş olan kimsesiz çocuklara, muhtaç 
kimselere bedelsiz şeker verilmesini teminen her 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisine 
ait 3101 sayılı kanuna ek olarak Maliye ve
killiği tarafından hazırlanıp îcra Vekilleri 
Heyetinin 30 . XII . 1942 tarihli toplantı
sında Yüksek Meclise arzının kararlaştırıl
dığı Başvekilliğin 6/4767 ve 30 . XII . 1942 
tarihli tezkeresinde bildirilen kanun lâyiha-
sryle mucip sebepler mazbatası iktisat encüme
nisin bu husustaki mazbatasiyle birlikte havale 
edilmiş olduğu encümenimizde Maliye vekilliği 
vasrtah vergiler umum müdürü hazır olduğu 
fcaMe tetkik ve müzakere orundu. 

Lâyiha kabule şayan görülerek İktisat encü
menini» tadilleri bir madde müstesna olarak ay-
nen tasvip edildS. 

Bahse mevzu maddeye gelince: iktisat encü
meni, Hükümetçe dış memleketlerden getirilecek 
veya getirtilecek şekerlerin ithal mevkilerin
de sîf fiyatla Türkiye şeker fabrikaları 
Anonim şirketine devrolunmasmı muvafık 

sene Sıhhat ve içtimai muavenet vekâleti büt
çesine tahsisat konulmasına dair olan esasın 
muhafazası muvafık görülerek ilgadan bahis o-
lan 7 nei maddede ona göre değişiklik yapılmış
tır. 

Diğer maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi 

buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
iktisat En. Es. 

Giresun 
/. Sabuncu 

Ankara 
M. Eriş 

Erzincan 
S. Başotaç 
istanbul 
A. Daver 

Kastamonu 
M. Celâl Bayar 

Manisa 
F. Kurdoğlu 

M. M. 
Rize 

Fuad Sirmen 
Denizli 

Tahir Berkay 
Eskişehir 

Emin Sazak 
izmir 

Benal Anman 
Konya 

H. Dikmen 
Niğde 

Dr. B. F. Talay 

Kâtip 
Bilecik 

K. Gülek 
Edirne 

T. Göksel 
Gazianteb 

N. Pazarbaşı 
Kars 

K. ArtkU 
Konya 

Kâzım Okay 
Zonguldak 

E. Karabacak 

görmüşsede .şeker istihlâk vergisine evvelce 
yapılan zamlara ait kanunlarda, Hükümet tek
lifinde olduğu gibi, bu şekerlerin ithal mevkile
rinde gümrük kapısındaki maliyetleriyle fabrika
lara devrinin - taamülü tağyir mahiyetinde görül
memesini teminen - Hükümetçe teklif olunduğu 
veçhile kabulü daha uygun görülmüş ve bu mad
denin aynen kabulü cihetine gidilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii 
Yüksek Reislikten rica olunur. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 
istanbul Malatya Tokad 

A. Bayındır Nasuhi Baydar G. Kovalı 

Bursa izmir Kastamonu 
Dr. G. Kahraman K. Dursun H. Dicle 

Kayseri Kırşehir Kırşehir 
ö. Taşcıoğlu t. Özkan M. Seyfeli 

Malatya 
M. Nedim 

Maliye encümeni mazbatası 
U. &. M. M. 

Malim encümmi 11 . 7 . 1943 
Esm Nv. 1/914 

Koran No. 13 
Yüksek Reisliğe 

( S. Say** : 9İ ) 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 14 .1.1943 
Mazbata No. 59 
Esas No. 1/914 

Yüksek Reisliğe 

Şeker ve glikozdan alman istihlâk vergisi hak
kındaki 3101 sayılı kanuna ek olarak Maliye ve
killiğince hazırlanıp İcra Vekilleri Heyetinin 
30 . X I I . 1942 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan ve Başvekâletin 6/4767 
sayılı ve 30 . X I I . 1942 tarihli tezkeresiyle gön
derilen kanun lâyihası ve mucip sebepleri iktisat 
ve Maliye encümenleri mazbatalariyle birlikte 
Encümenimize havale Duyurulmakla iktisat veki
li ve Maliye vekilliği Vasıtalı vergiler umum 
müdürü hazır oldukları halde Encümenimizde 
müzakere edildi. 

Mucip sebeplerde ileri sürülen mütalâalara ve 
Encümende verilen izahlara göre kanun lâyiha
sı heyeti umumiyesi itibariyle kabule şayan gö
rülerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir. 

Birinci maddenin müzakeresinde şeker fiyat
larının arttırılmasından sonra bazı mahallerde 
şeker bulunamaması vaziyeti üzerinde tevakkuf 
edilmiş ve Encümende verilen izahatta, bir ta
raftan belediyelerce tâyin olunan perakende sa
tış fiyatlarında bayilere az kâr bırakılmış olma
sının, bir yandan da fevkalâde haller dolayısiy-
le nakliyat işlerinde husule gelen teahhurların 
buna sebep olduğu beyan edilmiş ise de bayiler 
tarafından şekere yatırılacak sermaye miktarının, 
fiyat tezayüdü dolayısiyle artmış olmasının da 
bu vaziyette âmil olduğu Encümende cereyan 
eden müzakerelerde ileri sürülmüş ve Türkiye 
Şeker fabrikaları Türk anonim şirketi tarafın
dan uzak yerlerde bayilikler ihdası temenni edil
miştir. Bayilere gönderilen şekerlere ait vergi
nin, şekerler fabrikalardan çıkarıldığı tarihte ta
hakkuk ettirilmiyerek bayilerce satıldığı tarihte 
tahakkuk ettirildiği takdirde Encümen temen
nisinin husulü mümkün olabileceği anlaşılarak 
Hükümetçe de bu tarzı tahakkuka muvafakat edil
miş olduğundan lâyihaya bunu temin edecek 
bir hüküm ilâve edilmesi muvafık görülerek İk
tisat encümeninin birinci maddesi bu değişiklik
lerle kabul edilmiştir. 

ikinci madde hakkında Maliye encümenince 

ileri sürülen mütalâalara Erıcümenimizce de işti
rak olunarak mezkûr madde Hükümetin teklifi 
ve üçüncü madde İktisat encümeninin tadili veç
hile kabul olunmuştur. 

Şeker fiyatlarının arttırılmasının şeker is
tihlâkine yapacağı tesirler ve fiyat arttırılma-
dan beklenen gayenin elde edilip edilemiyeceği 
üzerinde ehemmiyetle tevakkuf eden Encüme-
nimiz^ yapılan uzun müzakerelerden sonra, Hü
kümetçe arttırılan fiyatların eldeki lâyiha ka-
nuniyet iktisap ettiği takdirde sabitleştirilmiş 
olacağını ve ileride görülecek iktisadi ve malî 
zaruretler karşısında fiyatların indirilmesine 
tevessül edilmek istenildiği takdirde bunun ye
ni bir kanunla vergi miktarları tenzil edilme
den icrası mümkün olamıyacağmı ve bunun ta
hakkukuna kadar, şekerin yüksek fiyatla satıl
masına devam edilmesi zarureti karşısında ka
lınacağım nazara alarak Hükümetçe icabı ha
le göre fiyat indirilebilmesini mümkün kılmak 
maksacliyle, dördüncü maddeye, satış fiyatla
rının indirilmesine zaruret görüldüğü takdirde 
dahi vergi miktarlarından tenzilât yapmak sa
lâhiyetinin îcra Vekillerine verilmesini faydalı 
telâkki etmiş ve lâyihanın dördüncü maddesini 
bu yolda bir hüküm ilâvesiyle kabul eylemiştir. 

iktisat encümeninin beşinci maddesi, ufak 
bir ibare düzeltmesijde ve altıncı maddesi de 
aynen kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında, Hükümet
çe, şeker ambalaj fiyatlarının halihazır vaziyet 
dolayısiyle çok mütebeddil bir mahiyet aldığı 
ve istihlâk vergisinin tahakkukuna esas tutulan 
siklete ambalaj sıkletinin dahil edilmesi, satış, 
fiyatları üzerinde mühim tesirler husule geti
receği beyan edilerek bu kanunun devamı müd-
detince vergilerin safi siklet üzerinden hesap ve 
tahakkuk ettirilmesi yolunda bir hükmün lâ
yihaya ilâvesi teklif edilmiş, vâki izahat encü-
menimizce de muvafık görülerek lâyihaya ye
dinci madde ile bu maksadı temin edecek bir 
hüküm konulmuştur. 

( S. Sayısı : 96 ) 
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1718 sayılı kanunun yedinci maddesi hük

münün, Muamele vergisinde 4290 sayılı kanun
la kabul edildiği veçhile, fevkalâde hallerin 
devamı müddetince tatbik olunmamasını teminen 
tanzim edilmiş olan Hükümetin yedinci madde
si, aynı mahiyette bulunan 2785 sayılı kanunun 
dördüncü maddesinin de tatbik olunmaması hük
mü ilâve edilmek suretiyle sekizinci madde ola
rak kabul olunmuştur. 

Hükümetin muvakkat birinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. Muvakkat ikinci ve üçüncü 
maddelerin hükümleri yekdiğerleriyle alâ
kalı ve bir birini itmam eder mahiyette görül
müş ve fiyat farklarından elde edilecek hası
lat ile 1942 yılı pancar mubayaa fiyatlarına 
zammolunan iki kuruşun tutarını karşılamağa 
imkân hâsıl olamıyacağı Hükümetçe verilen iza
hattan anlaşılarak, geri kalan miktarın da fiyat 
arttırıldığı tarihte fabrikalarda bulunan şeker 
stoklarından alınacak vergi ile karşılanması 
yolunda Hükümetçe teklif edilen tarzı tesviye 
Encümenimizce de muvafık görülerek ikinci ve 
üçüncü muvakkat maddeler ikinci muvakkat 
madde olarak ve bu esaslar dairesinde yeniden 
kaleme alınmıştır. 

İktisat encümeninin dördüncü muvakkat 
maddesi, üçüncü muvakkat madde olarak kabul 
edilmiştir. 

İktisat encümeninin yedinci maddesi, doku
zuncu madde olarak kabul edilmiştir. 

Bu kanunla vazedilen munzam istihlâk ver
gisi fevkalâde ahvalin icabından mümbais olup 

bu hallerin izalesini mutaakıp kaldırılacağı 
tabii bulunduğundan, bu maksadı temin için 
evvelki kanunlara konulmuş ve bu lâyihaya 
alınmadığı görülmüş olan bir hüküm de onuncu 
madde olarak lâyihaya derccdilmiştir. 

Hükümet teklifinin sekizinci ve dokuzuncu 
maddeleri on bir ve on ikinci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmck üzere 
Yükesk Reisliğe sunulur. 
Bütçe En. Es. Rs. V. M. M, 

Çorum Kastamonu Muğla 
1. Eker Tahsin Coşkan II. Kitaba 

Kâtip 
İstanbul Antalya Bolu 

F. Öymen N. E. Sümer Dr. Zihni Ülgen 
Bursa Bursa Diyarbakır 

Dr. S. Konuk A. Nevzad Ayaş Rüştü Bekit 
Elâzığ Giresun İsparta 

M. F. Altay M. Akkaya M. Karaağaç 
İsparta İstanbul Kayseri 
R. Ünlü II. Ülkmen F. Baysal 

Kırklareli Maraş Mardin 
B. Denker M. Bozdoğan R. Erten 

Muş Ordu Samsun 
Ş. Ataman H. Yalman M.' Ali Yörüker 

Sinob Sivas Tokad 
C. K. încedayı Remzi Çiner H. N. Keşmir 

Tunceli Yozgad Yozgad 
M. Yenel A. Sungur S. Içöz 

Zonguldak 
E. Erişirgil 

( S. Sayısı : 96 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Şeker istihlâk vergisine ait 1718 ve 3101 numaralı 
kanunlara ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Memleket içinde istihsal olu
nan şekerlerden 25 . 1 . 1937 tarih ve 3101 sayılı 
kanuna müsteniden alınmakta olan istihlâk ver
gisine, kilo başına küp şekerde (417,5) ve kris
tal şekerde (400,5) kuruş zammedilmiştir. Bu 
vergi, 1718 sayılı kanunun 6 ncı maddesi muci
bince tahsil olunur. 

Munzam istihlâk vergisi, dahilî istihsal mik
tarına göre, 3101 sayılı kanunun 1 nci maddesin
de yazılı tezyit veya tenzile tabi değildir. 

MADDE 2. — Hükümetçe yabancı memle
ketlerden getirilecek veya getirtilecek şeker
ler, ithal'mevkilerinde gümrük kapısındaki ma
liyetleriyle Türkiye şeker fabrikaları Anonim 
şirketine devrolunur. 

ffchal mevkilerinden memleket içindeki satış 
yerleri olan Eskişehir, Alpullu, Uşak ve Turhal 
fabrikalarına nakledilmeleri lâzımgelen şekerle
rin devir, maliyet fiyatına, ithal mevkilerinden 
bu mahallere kadar olan nakliye masrafları da 
ilâve edilir. 

Mezkûr şekerler satıldıkça, bu maliyetlerle 
satış bedelleri arasındaki fark adı geçen şirket 
tarafmdan Hazineye verilir. 

MADDE 3. — Hükümetçe talimatnamesine 
tevfikan kendilerine gıda maddeleri dağıtılacak 
olanlara tevzi ve tahsis edilecek şekerlerle Tür
kiye şeker fabrikaları Anonim şirketi tarafm
dan pancar müstahsillerine prim olarak verile
cek şekerlerden birinci maddeye müsteniden 
alınacak zam kilo başına küp şekerden (57,5) 
ve kiristal şekerden (40,5) kuruş olarak tah
sil olunur. i 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎSÎŞÎ 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisine ait 3101 sayılı 
kanuna eh kanun lâyihası, 

MADDE 1. — Memleket içinde istihsal olu
nan şekerlerden 3101 sayılı kanuna müsteniden 
alınmakta olan. istihlâk vergisine kilo basma 
küp şekerde 417,5 ve kristal şekerde 400,5 ku
ruş munzam istihlâk vergisi konulmuştur* Bu 
vergi 1718 sayılı kanunun & ncı maddesi mu
cibince tahsil olunur. 

MADDE 2 — Hükümetçe dış memleketler
den getirilecek veya getirtilecek şekerler it
hal mevkilerinde sif fiyatla Türkiye Şeker fab-
rikalan Anonim şirketine devrolunur, Ancak 
bu. fiyata dizbarko masrafı yapılmış ise bu 
da ilâve edilir. 

tthal mevkilerinden memleket içindeki sa
tış yerleri olan Eskişehir, Alpulht, Uşak ve 
Turhal fabrikalarına nakledilmeleri lâzımgeten 
şekerlerin devir maliyet fiyatma, ithal mev
kilerinden bu mahallere kadar olan nakliye 
masrafları da ilâve edilir. 

Mezkûr şekerler satıldıkça, bu maliyetlerle 
satış bedelleri arasındaki fark adı geçen şirket 
tarafından Hazineye verilir. 

MADDE 3. — Hükümetçe kanunların ver
diği salâhiyete dayanılarak kendilerine gıda 
maddeleri dağıtılacak olanlara tevzi ve tahsis 
edilecek şekerlerle Türkiye Şeker fabrikaları 
Anonim işrketi tarafmdan pancar müstahsille
rine prim olarak verilecek şekerlerden birinci 
maddeye müsteniden alınacak munzam istihlâk 
vergisi kilo basma küp şekerden 57,5 ve kris
tal şekerden 40,5 kuruş olarak tahsil olunur. 

( a Sayısı : 96) 
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MALÎYE ENCÜMENDİN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisine ait 3101 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. 
maddesi aynen 

— İktisat encümeninin 1 nci 

MADDE 2. 
nen 

Hükümetin 2 nci maddesi ay-

MADDE S. — İktisat 
maddesi aynen 

encümeninin 3 ncü 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ 

Şeker ve glikoz istihlâk vergisi hakkındaki 3101 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1. — Memleket içinde istihsal olu
nan şekerlerden 25.1.1937 tarihli ve 3101 sa
ydı kanuna müsteniden alınmakta olan istih
lâk vergisine, kilo başına kesme şekerde döut 
yüz on yedi buçuk kuruş ve toz şekerde dör yüz 
kuruş yirmi/para munzam istihlâk vergisi kon
muştur. 

Bu vergi 1718 sayılı kanunun altmcı mad
desi hükmüne tevfikan tahsil olunur. Şu ka
dar ki Türkiye şeker fabrikaları Türk anonim 
şirketinin satış yerlerinde ihdas edeceği ve 
fabrikaların bulundukları mahal varidat daire
sine bildirecekleri kendi bayilerine fabrikalar
dan veresiye gönderilen şekerlerin vergisi mez
kûr bayilerce satılmasını mütaakıp tahakkuk 
eder ve satışın vukubulduğu tarihi takip eden 
ayın on beşinci günü akşamma kadar, şekeri 
göndermiş olan fabrika tarafından, bağlı ol
duğu malsandığma ödenir. 

MADDE 2. — Hükümet teklifinin ikinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İktisat encümeninin üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

( 8 . Sayısı : 9 6 ) 
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Hü. 

MADDE 4. — 1943 ve mütakıp senelerde 
pancar mubayaa fiyatlarının arttırılması zarureti 
hâsıl olduğu veya fevkalâde haller icabı olarak 
şeker maliyet fiyatında tezayüt husule geldiği 
Maliye ve İktisat vekâletlerince müştereken yap
tırılacak tetkikat ile tebeyyün ettiği takdirde 
1 ve 3 ncü maddelerde yazılı vergi miktarını mü
nasip hadde indirmeğe İcra Vekilleri Heyeti sa
lahiyetlidir. 

MADDE 5. — 3101 sayılı kanunla gligozdan 
alınmakta olan istihlâk vergisine yapılacak olan 
zam miktarının tâyinine icra Vekilleri Heyeti 
salâhiyettardır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetçe şe
ker fiyatlarının arttırıldığı 16 . XI . 1942 tarihin
de Türkiye şeker fabrikaları Anonim şirketi 
elinde mevcut olan 1942 kampanyasına ait şeker
ler tamamen satılmcıya kadar birinci madde
de yazılı zam, kilo başına küp şekerde (426,5) 
ve kristal şekerde (409,5) kuruş ve 3 ncü mad
dede yazılı zam kilo basma küp şekerde (66,5) 
ve kristal şekerde (49,5) kuruş olarak alınır. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetçe şe
ker fiyatlarının arttırılmasından mütevellit ve 
T. C. Ziraat bank şubeleriyle mal sandıklan 
tarafından tahsil edilip me2kûr bankada top
lanmış olan fiyat farkları Hazineye devrolunur. 

MADDE 4. 
aynen. 

îk. E. 

Hükümetin 4 ncü maddesi 

MADDE 5. — 3101 sayılı kanunla glikoz
dan alınan istihlâk vergisine kilo basma 155 
kuruş munzam istihlâk vergisi konmuştur. 
îcra Vekilleri Heyeti halin icabma göre bu 
vergi miktarını münasip hadde indirmeğe sa
lahiyetlidir. 

MADDE 6. — 4 ve 5 nci maddelerin verdiği 
salâhiyetlere istinaden şeker ve glikozdan alı
nan munzam istihlâk vergisinin indirilmesine 
Hükümetçe karar verildiği takdirde keyfiyet 
üç ay içinde Büyük Millet Meclisinin tasdikma 
arzolunur. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümetin 1 
nci muvakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin 2 
nci muvakkat maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 96 ) 
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MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 5. 
maddesi aynen. 

iktisat encümeninin 5 nci 

MADDE 6. — İktisat 
maddesi aynen. 

encümeninin 6 ncz 

MUVAKKAT MADD& 1. 
nci muvakkat maddesi aynen 

—• Hükümetin 1 

MUVAKKAT MADDE 2. 
nofc ınıı?ak!fcat maddesi aynen 

— Hükümetin 2 

B. E. 

MADDE 4. — Bu kanunun mer'iyete gir
diği tarihten sonra pancar mubayaa fiyatları
nın arttırılmasına zaruret hâsıl olduğu veya 
fevkalâde haller icabı olarak şekerin maliyet 
fiyatında tezayüt husule geldiği Maliye ve İk
tisat vekâletlerince müştereken yaptırılacak 
tetkikatla tebeyyün etiği veya şeker satış fi
yatlarının indirilmesine zaruret görüldüğü tak
dirde birinci ve üçüncü maddelerde yazılı ver
gi miktarlarını münasip hadlere indirmeğe İc
ra Vekilleri Heyeti salahiyetlidir. 

MADDE 5. — 3101 sayılı kanunla glikoz
dan alman istihlâk vergisine kilo basma yüz 
elli beş kuruş munzam istihlâk vergisi kon
muştur. Zaruret görülen hallerde İcra Vekil
leri Heyeti bu miktarı münasip hadde indir
meğe salahiyetlidir. 

MADDE 6. — İktisat encümeninin beşinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Yabancı memleketlerden ithal 
veya memleket içinde istihsal olunan şekerler
den alınacak istihlâk vergisinin tahakkukunda 
safi sıklet esas ittihaz olunur. 

MADDE 8. — 1718 sayılı kanunun yedinci 
maddesiyle 2785 sayılı kanunun dördüncü mad
desi hükümleri 3780 sayılı kanunun mer'iyeti 
müddetince tatbik olunmaz. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Hükümet tek
lifinin muvakkat birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetçe şe
ker fiyatlarının artırılmasından mütevellit olup 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasında toplan
mış oîan fiyat farkları Hazineye devrolunur ve 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununun 

(& -Saya»: 96) 
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Hü. 

MUVAKKAT MADDE 3. — 1942 senesi şe
ker kampanyası için Hükümetçe pancar fiyat
larına kilo başına iki kuruş olarak kabul edil
miş olan ve Şeker şirketince müstahsillere ve
rilmesi lâzımgelen zam tutarı muvakkat ikinci 
maddede yazılı ve Hazineye devri muktazi meb
lâğdan mahsup edilir. 

tk. B. 

MUVAKKAT MADDE 3. 
ncü muvakkat maddesi aynen. 

— Hükümetin 3 

MUVAKKAT MADDE 4. — GMközün alım, 
satımı ile iştigal edenler ve glikozu iptidai 
veya tâli madde olarak imalâtında kullanan sı
nai müesseseler (Bununla 3843 numaralı kanu
nun 5 nci maddesinde yazılı müesseseler kas-
tolunmuştur). Bu kanunun neşrini takip eden 
gün akaşmına kadar, ticarethane, mağaza, 
depo, fabrika ve imalâthanelerinde, şube, acen
te ve komisyoncuları nezdinde bulunan malla
rının cins, miktar ve sikletleriyle bulunduk
ları yerleri gösteren bir beyannameyi bağlı 
oldukları varidat dairesine vermeğe mecbur
durlar 

Bu kanunun neşri tarihinde ellerinde yüz 
kilodan az glikoz bulunanlar beyanname ver
mek mecburiyetine tabi değildir. 

Bu beyannameler varidat dairelerince tetkik 
ve mükelleflerin kayıtlariyle tatbik olunduk
tan sonra, bulunacak miktar üzerinden beher 
kiloda (135) kuruş munzam vergi tarholunur. 

Müddeti içinde beyanname vermiyen veya 
mevcutlarını noksan gösterenler namına be
yannamesi verilmiyen veyahut noksan gös
terilen malların varidat dairelerince tesbit olu
nacak miktarı üzerinden vergi tarholunur ve 

(S. Şayia : 96). 
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Mal. E. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Hükümetin 3 
neti muvakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4. — İktisat encü
meninin 4 ncü muvakkat maddesi eynen 

B. E. 

29 ncu maddesi mucibince varidat bütçesinde 
açılmış olan hususi fasla irat ve mukabili Maliye 
bütçesinde (pancar fiyat farkı karşılığı) namiy-
le açılacak hususi bir fasla tahsisat kaydedilir. 

1942 yılı pancar mubayaa fiyatlarına Hükü
metçe kilo başına iki kuruş olarak kabul edilmiş 
ve Türkiye şeker fabrikaları Türk Anonim şir
ketince müstahsıllara ödenmekte bulunmuş olan 
zam tutarı, yukarıki fıkra mucibince Maliye 
bütçesinde açılacak hususi fasıldan adı geçen 
şirkete tediye olunur, fiyat farklarından hâsıl 
olan meblâğ kifayet etmediği takdirde bakiyesi 
işbu kanunun muvakkat birinci maddesi muci
bince almacak vergiler tahsil olundukça mukabili 
hususi fasla tahsisat kaydedilerek ödenir. 

MUVAKKAT MADDE 3. -r İktisat encü
meninin muvakkat dördüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. i> 

(S. Sayısı: 96) 



MADBE e. — 3828 sayılı kamuma 5 nci 
maddesi üiknaiyle 29 .V. 1941 tarih ve 4041 
sayüı ve 27 . V . 1942 taıih ve 4225 sayılı ka
nunlar mülgadır. 

MADDE 7. ~~ 1718 atunaFiâı IffrTmntıtn 7 mâ 
maddesi 3780 numaralı kanunun meriyeti müd-
detince tatbik olunmaz. 

MADDE 8. — Bu kanun neşri 
itibaren mer'idir. 

tarihinden 

MADDE 9. — Bu kanun hükümlerini tat-
bika icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

80 . XH . 1942 
Bş. V. Adi v: 

£'. Saraçoğlu H. Menemencioğlu 
Da. V. Ha. V. 
B. Pekâr 
Mİ V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. T. M. V. G. t. V. 
Dr. H. Alataş R. Karadeniz 

Mü. V. 
F. Engin 

w. M: t. 
A. & Avkmütâi 

Mâ, V. 
F. AğraU 

îk. V. 

Zr. V. 
Ş. B. Sfatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

buna beş kat zam yapılır. 
Mükellefler beyannamelerinde gösterdikleri 

miktara ait vergiye itiraz edemezler. 
Bunun haricindeki miktar 3692 numaralı 

kanunun hükümlerine tabidir. 
Tahakkuk eden vergi, kanunun neşrini takip 

eden 15 gün zarfında ödenir. Zamanında ve-
rilmiyen vergiler % 10 zam ile ve Tahsili 
emval kanununa tevfikan tahsil edilir. 

MADDE 7. — 3828 sayılı kanunun 5 noi 
maddesiyle 4041 sayılı kanun ve 4225 sayılı ka
nunun 5 nci maddesi müstesna olmak üzere di
ğer maddeleri kaldırılmıştır. 

MADDE 8. — Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 9. — Hükümetin 8 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 10. — Hükümetin 9 ncu maddesi 
aynen. 

•'••( & 8t®m<: my 
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Mal. E. 

MADDE 7. — tkttart encümeninin 7 nci 
maddesi aynen» 

MADDE 8. — Hükümetin 7 noi maddesi 
aynen 

MADDE 9. — Hükümetin 8 noi maddesi 
aynen 

MADDE 10. — Hükümetin 9 nou maddesi 
aynen. 

B. E. 

MADDE 9. — İktisat encümeninin yedinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10, — Bu kanun 3780 sayılı kanu
nun tatbikine lüsum kalmadığının Hükümetçe 
.ilân edildiği malî yılı takip eden yıldan itiba
ren meriyetten kalkar. 

MADDE 11. — Bu kanun neşri tarihinden 
meridir. 

MADDE 12. — Hükümet teklifinin dokuzun
cu maddesi aynen kabul edilmiştir. 

»-o« ~4**H 

'(t âayısı : §Û )] 





S. Sayısı: 97 
Askerî ve mülki tekaüt kanununun ikinci maddesinin 
değiştirilmesine dair olan 3066 sayılı kanunun tadili 
hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/896) 

t T.'C. 
Başvekâlet 4 . XII. 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4487 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Askerî ve mülki tekaüt kanununun ikinci maddesinin tadiline dair olan 3066 sayılı kanunun 
ikinci maddesinin üçüncü fıkrasının değiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğince hazırla
nan ve.îcra Vekilleri Heyetince 27 . X I . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

3066 sayılı kanunun birinci maddesinin üçüncü fıkrasında veteriner subayların tekaüde istih
kak müddetlerinin mebde tarihleri Veteriner fakültesindeki tedrisatın dört sene olduğuna göre 
subay nasıplarından üç sene evvel olarak kabul edilmiştir. Halbuki 1939 senesinde Fakülteye gi
renlerle bundan sonra girecekler beş sene tahsile tabi bir program takibine başlamışlardır. Eski 
hükümler dahilinde veterinerlerin tekaüde mebde tarihlerinin tahsillerini ikmalden üç sene evvel 
hesap edilmesi mağduriyetlerini mucip olacaktır. 2509 numaralı kanunla talebenin istifaları te
kaüt hakları başladıktan sonra kabul edilemiyeeeğine göre veteriner talebelerinin mekteplerde iki 
senelik tahsil sonuna kadar da istifa hakkı muhafaza etmeleri ordu ihtiyacı bakımından muva
fık görülmemektedir. 

Askerî adli hâkim ve askerî öğretmenler ile askerî mühendislerin tekaüde istihkak müddetle
rinin mebde tarihleri kanunda yoktur. Gerçi askerî memurlar için memur nasbedildiklerinden iti
baren başlıyacağına dair kayıt mevcut ise de askerî okullardan emsalleri gibi tefrik edilen bu ta
lebelerin dahi istifa ile ordu hizmetlerinden ayrılmalarına fırsat. bırakmamak ve tekaüt haklarının 
da emsalleriyle birlikte başlamasını nazarı dikkate almak icap etmektedir. 

Balkan harbiyle Umumî harbde görülen lüzum ve ihtiyaca binaen Askerî tıbbiye, Veteriner 
ve Eczacı okulları talebesinin yüksek sınıflan kıtalara tevzi edilerek istihdam edilmiş ve harbden 
sonra tahsilleri, ikmal ettirilmiş olduğundan subay nasıplarr gecikmiş ve bu hizmet yüzünden 
mağdur olmuşlardır. Bunu telâfi etmek için hizmette geçirdikleri bu müddetlerin tekaüt müdde
tine zam ve ilâve edilmesine dair muvakkat bir madde eklenmesine lüzum hâsıl olmuş ve bu se
beplerle işbu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. Encümeni' 12. MI. 1942 
Esas No. 1/896 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Askerî ve mülki Tekaüt kanununun ikinci 
maddesinin tadiline dair olan 3066 sayılı ka
nunun birinci maddesinin ikinci ve üçüncü fık
ralarının değiştirilmesi hakkında Millî Müda
faa vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri He
yetince 27 . X I . 1942 de Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılıp Başvekâletin 4 . X I I . 1942 tariiı 
ve 6/4487 sayılı tezkeresine bağlı olarak mucip 
sebepleriyle birlikte Encümenimize havale bu-
yurulan kanun lâyihası Millî Müdafaa ve Ma
liye vekillerinin huzuriyle müzakere olundu. 

Alâkadar vekillerin izahatı ve Hükümetin mu
cip sebepler lâyihamndaki esaslar muvafık gö
rülerek kanun lâyihası tamamı Encümenimizce 
kabul olunmuştur. 

Ancak kanun lâyihasının birinci maddesinde 
değiştirildiği tesbit olunan ikinci, üçüncü fıkra
lar muhtevası evvelki tahsil müddetlerine göre 
tahsillerini bitirip halen orduda vazife başında 
olan yardımcı sınıf subaylarının tekaütlükleri
nin hangi esaslar dahilinde icra edileceği ev
velki tahsil müddetlerine göre tanzim edil
miş fıkraların değiştirilmesi doiaysıiyle anla-

Askerî ve mülki tekaüt kanununun ikinci 
maddesinin tadiline dair olan 3066 sayılı ka
nunun ikinci maddesinin üçüncü fıkrasının de
ğiştirilmesi hakkında Millî Müdafaa vekilliğin
ce hazırlanan ve Başvekâletin 4 birincikânun 
1942 tarih ve 6/4487 sayılı tezkeresiyle Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize 
tevdi buyurulmakla Millî Müdafaa encümeni 
mazbatasiyle birlikte ve Millî Müdafaa ve Ma-

şılamadığından bir taraftan bu gibilerin teka
ütlük esaslarını da cami olmak ve diğer taraf
tan da bu sınıfları yetiştiren okul tahsil müd
detlerinin ileride çoğaltılıp azaltılması halinde 
yeniden kanun tadiline yol açmamak maksa-
diyle ikinci ve üçüncü fıkralar Encümenimizee 
yeni baştan tanzim edilmek suretiyle kabul 
olunmuştur. Encümenimize vâki teklif üzerine 
muvakkat madde daha vazıh bir şekle sokulmak 
suretiyle kabul edilmiş ve havalesi mucibince 
Bütçe encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 
M. M. En. Ha. M. M. Kâtip 

Diyarbakır Tekirdağ Erzincan 
K. Sevüktekin R. Apak S. Sökmcnsüer 

Ağrı Bursa Çankırı 
'K. Doğan Gl. N. Tınaz Dr. Akif Arkan 

Edirne Erzurum Gümüşane 
Fuad Balkan A. Akyürek Ş. Erdoğan 

Gümüşane İstanbul Kayseri 
Y. Ziya Zarbun $. Âli ögel N. Toker 

Kayseri Muğla Seyhan 
AV, Turkay tf. Güney tfinan Tekelioğlu 

üye vekâletlerinin salahiyetli memurları hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bu lâyiha ile, 3066 sayılı kanunda aşağıda 
yazılı esasların tadili teklif olunmaktadır. 

Veteriner subayların tekaüde istihkak müd
detlerinin mebdei Veteriner fakültesindeki ted
risatın dört sene olduğuna göre bir senenin 
tenzili ile nasıplanndan üç sene evvel olarak 
başlamakta ise de bilâhara tahsil müddeti be§ 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
}e encümeni 14 . / , 1943 

Mazbata No. 56 
E san No. 1/896 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 97 ) 
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seneye çıkarıldığından bu müddetin dört sene 
evvele bağlanması ve askerî adli hâkimlerle 
askerî mühendislerin ve askerî öğretmenlerin 
de nasıplarmda' ve tekaütlük müddetlerinin 
mebdeinih tâyininde emsalleri için gözetilen 
esasların cari olması ve bir de Balkan harbi 
ve Umumî harb dölayısiyle silâh altına alınmış 
ve yarım kalan yüksek tahsillerini harb bittik
ten sonra tamamlamış askerî doktor, eczacı 
ve veterinerlerinin askerlikte geçirdikleri müd
detlerin tekaüt müddetlerine zam ve ilâvesini 
temin edecek bir hükmün tedvini maksatla-
riyle hazırlandığı anlaşılan lâyiha esas itiba
riyle kabule şayan görülerek maddelerin mü
zakeresine geçilmiştir. 

Lâyihanın başlığı ile ikinci maddesinde ya
zılışa ait tashih' yapılmış ve Millî Müdafaa en
cümeninin, tahsil müddetlerinin yeniden de
ğişmesi halinde kanunun tekrar tadiline mahal 
vermemek üzere birinci madde olarak hazır
ladığı metin tercih edilmiş, ancak her ne su
retle olursa olsun bir sınıfta bir seneden fazla 
geçirilen müddetlerin tekaütlük müddetine it
hal edilmesi, doğru görülmediğinden (ilmî ki
fayetsizlikten dolayı) kaydı çıkarılmıştır. 

Millî Müdafaa encümeninin 1 nci madde
siyle muvakkat maddesi ve Hükümet teklifi
nin 3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üze-
Yüksek Reisliğe sunulur. re 

Reis 
Çorum 
t. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
F. öymen 

Bursa 
i)r. S. Konuk 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 
Kayseri 
F. Baysal 
Mardin 

R..Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 
Yozgad 

A. Sungur 

Reis V. 
Kastamonu 
Tahsin Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Bursa 
A. Nevzat Ayaş 

Giresun 
M. Akkaya 
İstanbul 

H. Dikmen 
Kırklareli 
B. Denker 

Ordu 
H. Yalman 

Tokad 
/ / . iV. Keşmir 

Yozgad 
S. îçöz 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kars 
C. Dursunağlu 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Samsun 
M. A. Yörüker 

Tunceli 
M. Yenel 

Zonguldak 
Emin Erişirgıl 

mmm* 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3066 sayılı kanunim ikinci mad
desinin üçüncü fıkrasının tadili

ne dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3066 sayılı 
kanunun ikinci maddesinin ikin
ci ve üçüncü fıkraları aşağıda 
yazıldığı gibi değiştirilmiştir: 

Üniversitede altı senelik tah
sile tabi talebeler subay nasıp» 
larmdan beş ve dört senelik tah
sile tabi askerî eczacılar, kim
yagerler, diştabipleri, subay 
nasıplarmdan ve ordu hesabına 
yetiştirilen askerî adli hâkim
lerle askerî öğretmenler fakül
te tahsillerini ikmalden üç se-

MİLLÎ M ÜD A FA A ENCÜ
MENİ Nİ N DEĞ İSTİRİŞİ 

3066 sayılı kanunun birinci 
maddesinin ikinci ve üçüncü 
fıkrasının tadiline. dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3066 sayılı ka
nunun birinci maddesinin ikin
ci ve üçüncü fıkraları aşağıda 
7/azıldığı gibi değiştirilmiştir: 

2) Fıkra: Birinci fıkrada 
gösterilen membalardan yetişen 
subaylardan gayri diğer yar
dımcı sınıf subayları ile askerî 
\emurlarin lise ve muadili tah
sillerini ikmal ederek meslek
lerine mahsus fakülte, okul ve 
müesseselere girdiklerinden bir 
sene sonraki tarihten bâşler; 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DE&İŞTİRİŞÎ 

Askerî ve mülki tekaüt kanu
nunun 2 nci maddesinin değiş
tirilmesi hakkındaki 3066 sayı
lı, kanunun 2 nci ve 3 ncü fık
ralarının tadiline dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1. — 3066 sayılı 
kanunun birinci maddesinin 
ikinci ve üçüncü fıkraları aşa
ğıda yazıldığı gibi değiştiril
miştir : 

2. Birinci fıkrada gösteri
len membalardan yetişen su

baylardan gayri diğer yardımcı 
sınıf subayları ile askerî memur
ların Ese ve muadili tahsillerini 
ikmal ederek mesleklerine mah
sus fakülte, okul ve müessese
lere girdiklerinden bir sene son-

(8.-Bayisi : 97 ) 
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ne evvelki tarihten. 
Beş sene tahsile tabi vete

riner subayları tahsillerini ik
mal ederek subay nasıpların-
dan dört sene evvelki tarihten. 

Askerî mühendislerin lise 
tahsillerini tamamlıyarak mü
hendislik tahsiline başladıkla
rından bir sene sonraki tarih
ten başlar. 

MUVAKKAT MADDE — 
Henüz talebe iken harp dolayı-
siyle görülen ihtiyaca binaen 
kıaata tevzi edilip talebe olarak 
ordu hizmetinde çalıştırılan ve 
harpten sonra tahsilleri ikmal 
ettirilen ve bu sebeple subay 
nasıp tarihleri geciken askerî 
tıbbiye, veteriner, eczacı, okul
ları talebelerinin (Hizmette ge
çirdikleri bu müdetler tekaüt 
müddetlerine zam ve ilâve edi
lir). 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini tatbika tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

27 . XI . 1042 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu 

M. M. V. Da. V. 
A. B. Artunkal R. Peker 

Ha. V. Ma. V. 
N. Menem&MBİâğlu F. Ağrdh 

Mf.V. Na.V. 
Yücd A. F. Cebesoy 

îk. V . ' ' • • • S. t M. V. 
8%m Vay Dr. H. Alata-ş 
G. î. V. Zr. V. 

B. Karadeniz Ş. B. Hatipoğlu 
Mü. V. Ti. V. 

F. Engin Dr. B. Vt 

M. M. E.. 

3) Fıkra: Bunlardan tekaüt 
hakkı başladıktan sonra ilmî ki
fayetsizlikten dolayı sınıf terfi 
edemiyenlerin geçirdikleri fazla 
tahsil seneleri tekaütlük müd
detinden indirilir; 

MUVAKKAT MADDE — 
Bu kanunun neşrinden evvel 
henüz talebe üten harp dolayı-
siyle görülen ihtiyaca binaen 
kıtaata tevzi, edilip talebe ola
rak ordu hizmetinde çalıştırılan 
ve harpten sonra tahsilleri 
ikmal ettirilen ve bu sebeple 
subay nasıp tarihleri geciken 
askerî tıbbiye, veteriner, eczacı 
okulları talebelerinin (hizmette 
geçirdikleri bu müddetler teka
üt müddetlerine zam ve ilâve 
edilir). 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini tatbika tcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

. . B.E. ,-..,, T-,; 
raki tarihten başlar. 

3. Bunlardan tekaüt hakkı 
başladıktan sora sınıf terfi ede
meyenlerin geçirdikleri fazla 
tahsil seneleri tekaütlük müdde
tinden indirilir. 

MUVAKKAT MADDE — 
Millî Müdafaa encümeninin mu
vakkat maddesi aynen. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden meridir. 

MADDE 3. — Hükümetin 8 
ncü maddesi aynen. 

( S. Sayıcı : 97 ) 



S. Sayısı: 98 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında 1 925, 
1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) 
cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 1/926, 1942 
malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işa
retli catvelde değişiklik yapılması hakkında 1/928 sa
yılı kanun lâyihalariyle İdare Heyetinin, Büyük Millet 
Meclisi 1942 malî yılı Bütçesinde değişiklik yapılma
sına dair 2 75 sayılı kanun teklifi ve Bütçe encümeni 

mazbatası 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/925) 

T.C. 
Başvekalet 13 . i" . 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/85 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı «A» işaretli cetvelin Maliye vekâleti kıs
mına munzam tahsisat verilmesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 12 . I . 1943 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı înu-
cibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebeb 1er lâyihası 

İkinci teşrin 1942 den muteber olmak üzere Orman muhafaza genel komutanlığı fiili kadro
suna ilâvesi teklif olunan 1750 erin yedi aylık taymat, mahrukat, melbusat, sıhhi malzeme ih
tiyacı ile nakil işleri için 500 000 liranın Umumî muvazeneden tahsisine lüzum hâsıl olmuş ve 
ilişik kanun lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. , 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelin Maliye vekâleti kıs
mına munzam tahsisat verilmesi hakkında ka-

nun lâyihası 

^^Wm 1. — 1042 maK yıl* Muvasençi 
umumije kanunun^ bağlı (A) işaretli cetvelin 
Maliye vekâleti kısmındaki 275 nci « Orman 
bütçeline yardım » faslına (500 000) lira. mun
zam tahsisat verilmiştir. f 

MADDE 2, — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'i(|ir,. 

MADDÎÎ 3, — Bu kannnun hötaiiaüi ibraya 

Maliye vej^li mem»rdur>. 
Bş. V. Adr V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu 
Da, V. 

R, Peker 
Mf. V. 

S..1-. M. V. 
Dr. II. Alataş 

MİUV. 
F. Engin 

B&,% 

Na. V. 
A, F, Cûbesoy, 

Q. 1. V. 
R. Karadeniz 

*% 

A 

Ş-

. I . 104Ş 
MAM^V. 

. R. Artunkal 
M | . ^ t 

F, Ağf^li 
Ik. T. 

Süm Bmh 
^r ,y. 

R. Hatipoğlu 
T 4 ¥ . 

Dr. B. Uz 

1942 mali yılı Muvazene! umumiye kanununa bağlı D cetvelinde değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası (1/926) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/83 

U , / . 1943 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1942 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı (D) cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
Ticaret vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12... 1.1943 tarihinde Yüksek M^ejise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiği cetvelle birlikte sunulmuştur* 

Başvekil 
Ş.MaraeoglUt 

Mucip sebepler lâiyihası 

Toprak mahsulleri ofisinin hububat alım merkezlerinden mühim bir kısmi iskele ve istasyonlar
dan uzakta bulunduğundan bu alım merkezlerinde yapılan mübayaat hususi nakil vasıtalariyle iskele 
ve istasyonlara nakil edilmektedir. 

Halihazır vaziyet, bu işde Ofisi, benzin,,ve lâstik temini hususunda gösterilmekte •: olan âzamiKmüza-
harete rağmen, iktihamı hemen heme^ kabil olacak derecede mühim müşküllere maraz bır^ı$pj?i ta$kff 
hüt suretiyle işin temini ekseriyetle, mümkün olamadığı gibi imkân bulunabüen haUefıdê  de^yük^;v 
ücret tediyesi zorunda kalınmaktadır^. 

Diğer taraftan alım faaliyetinin tanzim ve kontrolünde de, hat güzergâhında bulunmıyan yerlerde 
Ofis aynı müşküllerle karşı karşıyadır. 

Bu müşkülleri izale maksadiyle, mezkûr teşekkülün iştigal mevzuuna dahil maddeleri ve inşaat 
malzemesini nakil hususunda taşıt kollan teşkil etmesi lüzumlu görülmüş kendisine ilişik proje ile 
45 kamyon ve 5 kamyonet tahsisi cihetine gildimiştir. 

( S. Sayısı : 98 ) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı D cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 

kanun Wytltas% 

MADDE 1. —1942 malî yılı Muvazenei umu
miye kanununa bağlı D cetvelindeki nakil va-
«rta&n kadrölannm Ticaret vekâletine ait kıs
mına, ilişik cetvelde yazılı nakil vasıtaları ilâ
ve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 

Maliye vekili memurdur. 12.1.1943 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu B, Menemencioğtu A. B. Artunkal 
Da. V. 

B. Peker 
Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr. H. Alaiaş 

Mü. V. 

Ha.V. Ma. V. 
İV. Menemencioğlu F. Ağralı 

Na. V. Ik. V. 
A. F. Cebesoy Sırrı Bay 

G. I. V. Zr. V. 
B. Karadeniz S. B. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

İ9İ2 malî yıh Muvazenei umumiye kanununa bağlı A işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası (1/928) 

T. V. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/87 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 13 .1.1943 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı ihucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler lâyihası 

Madde 1 
F. M. 

85 

m 2 m 

m 3 

Lira 

Başvekâlet 
350 000 Tahsisatı mesture tertibine bü miktar munzam tahsisat verilmesine lüzum 

hâsıl olmuştur. 

Maliye veMteti 
1 500 Vekâlet otomobilinin müstacel ve zaruri bazı tamiratı temin oİunâcaktir. 
3 000 Satın alınmasına lüzum hâsıl ölâri yöfii bazı kitap ve mecmuaların bedel

leri ödenecektir. 

Maarif vekâleti 
100 000 Fen fakültesinin yatak, kitap ve dei-s âletlerinin kısmen temin ve ikmali ve 

ders levazımı fiyatlarındaki yükselmenin karşılanması için teklif edilmekte
dir. 

( S. Sayısı : 98) 
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F. M. Lira 

Madde 2 : 
325 120 000 Millî Müdafaa istikrazı tahvillerine ait ikramiyej komisyon ve sair mas

rafları karşılanacaktır. 

Madde 3 : 
Millî Müdafaa hizmetleri için şimdiye kadar verilenlere ilâveten 64 000 000 lira daha tah

sisine lüzum hâsıl olmuştur. 
İlişik kanun lâyihası bu maksatlarla hazırlanarak takdim edilmiştir. 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine (454 500) li
ra munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Düyunu umumiye kısmındaki 316 ncı faslın 2 
nci (25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa 
mürettebatı) maddesinden 120 000 lira tenzil 
edilerek aynı kısımda (Millî Müdafaa istikrazı 
ikramiye, komisyon ve sair masrafları) adiyle 

yeniden açılan 325 nci fasla fevkalâde tahsisat 
olarak konulmuştur. 

MADDE 3. — 4228 sayılı kanunun 1 nci 
maddesiyle Millî Müdafaa vekâleti kara kısmı 
1942 malî yılı bütçesinde (Muhtelif müdafaa 
hizmetleri) adiyle açılan fasla (64 000 000) 

lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 4. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye vekili memurdur. 

13 . I 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
R. Peker 
Mf. V. 

Yücel 
S. t M. V. 

Dr. H. Alataş 
Mü. V. 

F. Engin 

Ad. V. 
H- Menemencioğlu 

Ha. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

1943 
M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağralt 

Ik. V. 
Sırrı Vay 

Zr. V. 
Ş.R. Hatipoğlu 

Ti. V. 
Dr. B. Uz 

CETVEL 

P. M. 

85 

Muhassasatm ncv'i Tenzil edilen Zammedilen 

Başvekâlet 
Tahsisatı mesture 350 000 

Maliye vekâleti 
225 2 Tamir 
248 Kitap, mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masrafı 

Maarif vekâleti 
719 3 Üniversitenin merkez masrafları ile fakültelerin ve bunlara 

bağlı bütün müessese ve teşekküllerin masrafları 

1 500 
3 000 

100 000 

( S, Sayısı ; 98 ) 

Yekûn 454 500 
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îdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 1942 malî yıjı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 

teklifi (2/75) 

14.1.1943 
Yüksek Reisliğe 

Büyük Millet Meclisinin yenilenmesi kararlaştırılmış olmasından dolayı yedinci seçim Devresi
nin birinci fevkalâde toplantısmda kullanılmak üzere lüzumu olan mebaliğ ve yeni Meclis binası 
inşaatı için Büyük Millet Meclisi bütçesinin bazı fasıl ve maddelerine zam ve ilâvesi icabeden 
tahsisata ait aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare Âmiri İdare Âmiri idare Âmiri 
İrfan Ferid Alpaya Avni Doğan 

İDARE HEYETININ TEKLIFI 

MADDE 1. — 1943 malî yılı Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin birinci faslının birinci Riya
set tahsisatı maddesine 2 415, ikinci âza tahsisatı 
maddesine 516 810, üçüncü Divanı Riyaset âzası 
tazminatı maddesine 6 210, dördüncü muvakkat 
tazminat maddesine 128 400, beşinci murakıp 
hakkı huzuru maddesine 518, ikinci harcırah 
faslının birinci âza harcırahı maddesine 429 000 

lira ve 24 ncü 4090 sayılı kanuna müsteniden 
yeni yapılacak Meclis binası inşaat masrafları 
ve istimlâk bedeli faslma 150 000 lira tahsisat 
zam ve ilâve olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmü Büyük 
Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/4603 

14. XII. 1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mebus seçimi masrafı karşılığı olarak Dahiliye vekâleti bütçesinde yeniden açılacak bir tertibe 
250 000 lira fevkalâde tahsisat konulması Maliye vekilliğinden istenilmektedir. 

Mevzuubahis tahsisatın 11 . XII . 1942 tarihli ve 6/4591 sayılı tezkere ile arzedilmiş olan kanun 
lâyihasının müzakeresinde nazarı dikkate alınmasını rica ederim. 

Paşvekîl^ 
Ş. Saraçoğlu 

( S. Sayısı : 98 ) 
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Bütçe encüm 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 57 

E&as No. 1/925, 926, 928, 
2/75 

Yüksek 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl
ması hakkında Maliye vekilliğince ve (D) işa
retli cetvelde değişiklik yapılması hakkında da 
Ticaret vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 
13 . I . 1943 tarih ve 6/83, 6/85, 6/87 sayıh 
tezkereleriyle Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihalariyle, mebus seçimi masrafı karşılığı 
olarak Dahiliye vekâleti bütçesinde yeniden 
açılacak bir tertibe (250 000) lira fevkalâde 
tahsisat konulmasına dair, 14 ikincikânun 
1942 tarih ve 6/4603 sayılı Başvekâlet tezke
resi ve İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi 
1942 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması
na dair olan kanun teklifi Encümenimize tevdi 
buyurulmakla Maliye vekili Fuad Ağralı ve Mil
lî Müdafaa vekili Ali Rıza Artunkal hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Bütün bu lâyihalarla tezkerenin 1942 malî 
yılı Muvazenei umumiye kanununa müteallik bu
lundukları görülmekle tevhiden müzakeresi karar
laştırılmış ve yapılan tetkiklere göre Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
muhtelif masraf tertiplerine munzam tahsisat 
olarak ayrı ayrı lâyihalarla (2 211 853) ve fev
kalâde tahsisat olarak (250 000) lira ve aynea 
Millî Müdafaa vekâleti bütçesinin kara kısmı 
(muhtelif müdafaa hizmetleri) tertibine yine mun
zam tahsisat olarak (64 000 000) lira verilmesi 
ve aynı kanuna bağlı (D) işaretli cetvelin Tica
ret vekâleti kısmına, Toprak mahsulleri ofisinin 
ihtiyaçları için 45 kamyonla 5 kamyonet ilâvesi 
teklif olunmaktadır. 

Cereyan eden müzakereler neticesinde encü
menimiz; fevkalâde hallerin doğurduğu pahalılığı 
ve eşya, erzak ve malzeme tedarikinde karşılaşı
lan güçlükleri nazarı itibara almış ve muhtelif 
Millî Müdafaa hizmetleri için (64 000 000), yeni 
seçim dolayısiyle Büyük Millet Meclisi Riyaset 

Divanı ve âza tahsisatlariyle harcırahı ve yeni 
Meclis binası inşaat ve istimlâk bedeli ile diğer 
masraf tertiplerine (1 233 353), Başvekâlet büt-

( S . Say 

i mazbatası 

14 .1 . 1943 

Reisliğe 

çesinin tahsisatı mesture tertibine (950 000), Ma
liye vekâleti bütçesinde (Orman umum müdür
lüğü bütçesine yardım) faslına (500 000) lira 
munzam tahsisat konulması ve müzakere sıra
sında vâki olan teklif veçhile mebus seçimi mas
rafları karşılığının (350 000) liraya iblâğı ve yi
ne müzakere sırasında yapılan teklif veçhile 
Çocuk esirgeme kurumuna yardım faslına 
(25 000) lira munzam tahsisat verilmesi teklif
lerini ve Maliye vekâleti bütçesinin iki masraf 
tertibine yekûnu (3 500) liradan ibaret bir ilâve 
yapılmasını ve Maarif vekâleti bütçesinin Üni
versite merkez masrafları faslına (ÎÖ0 ÖGÖ) lira 
munzam tahsisat konulmasını yerinde görmüş ve 
aynen kabul eylemiştir. 

Toprak mahsulleri ofisi için «D» cetvelinin 
Ticaret vekâleti kısmına ilâve olunan kamyon ve 
kamyonetler ayrıca tahsisat ilâvesini icabettir-
memekte ve bu tahsisat Millî korunma kanunu
nun verdiği salâhiyete istinaden teşkilâtın mü-
tedavil sermayesinden temin olunmaktadır. 

Birleştirilmek suretiyle yeniden kaleme alman 
lâyiha ile merbutu cetveller Umumî Heyetin tas
vibine arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
/. Eker 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Bursa 

A. Nevzat Ayaş 
İsparta 

M. Karaağaç 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 

B. Erten 
Sivas 

Remzi Çiner 

Rs. V. 
Kastamonu 

Tahsin Coşkan 

Antalya 
N. E. Sümer 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
İsparta 
R. Ünlü 
Kırklareli 

B. Denker 
Muş 

Ş. Ataman 
Tokad 

H. N. Keşmir 

M. M. 
Muğla 

H. Kitaba 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Yozgad 

A. Sungur 
Zonguldak 

Emin ErişirgÜ 

: 98) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİMBE&IŞTÎRÎŞÎ 

1942 malî yılı Muvazenei umumiye kanunu
na bağlı (A) ve (D) işaretM cetvellerde de

ğişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDEİ. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 2 211 853 li-
rş* munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Düyunu umumiye kısmındaki 316 ncı faslm 
2"nci (25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve it
fa mürettebatı) maddesinden 120 000 lira ten-
zil^edHerek aynı kısımda (Millî Müdafaa istik
razı, ikramiye, komisyon ve sair masrafları) 
adiyle yeniden açılan 325 nci fasla fevkalâ
de tahsisat olarak konulmuştur. 

M^PPJZ 3. —' 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin 
Daiu^e„ vekâ ]^ kısmında (Mebus seçimi mas
rafları) adiyle yeniden açılan 428 nci fasla 

300 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. 

MADDE 4. — 4228 sayılı kanunun 1 nci 
maddesiyle Millî Müdafaa vekâleti kara kıs
mı 1942 malî yılı bütçesinde (muhtelif müda
faa hizmetleri) adiyle açılan fasla 64 000 000 
lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 5. — 1942 malî yılı Muvazenei 
umumiye kanununa bağlı (D) cetvelindeki na
kil vasıtaları kadrolarmm. Ticaret vekâletine? 
ait kısmma, ilişik cetvelde yazılı nakil vasıta
ları ilâve edilmiştir. 

MADDE 6. — Bu kanun 
menidir, 

neşri tarihinden 

MADDE 7. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 
(Nakil vasıtaları hakkındaki D cetveli aynen) 

F. M. 

Sütçe ençümenmin değijstirişine bağlı 

emsim** 
Muhassasatm nev'i 

B&mmJ^ÛLET MEGMSt 

Tahsisat 
Riyaset tahsisatı 
ÂzaT tahsisatı 
Divanı Riyaset âzası tazminatı 
Muvakkat tazminat 
Murakıp huzur ücreti 

2 1 Âza harcırahı 

24 3090 sayılı kanuna mösfeefiidftnıyenk yapılacak Meclis binasının inşaat mas
rafları ve istimlâk bedeli 

Li^a 

Fasıl yekûnu 

ı inşaat mas-

2 415 
51Ö 810 
0 210 

128 400 
518 

m 353 

429 000 

150 000 

(S^Sayıstt: 98^ 



F. M. 

85 Tahsisatı mesture 

— 8 - > 
Muhassasatın nev'i 

BAŞVEKÂLET 

Lira 

350 000 

MALİYE VEKÂLETİ 

225 2 Tamir 

248 Kitap, mecmua bedeli ve Maliye mecmuası masrafı 

260 Çocuk esirgeme kurumuna yardım 

275 Orman bütçesine yardım 

MAARİF VEKÂLETİ 

719 3 Üniversitenin merkez masrafları ile Fakültelerin ve bunlara bağh bütün 
müessese ve teşekküllerin masrafları 

500 

3 000 

25 000 

500 000 

100 000 

YEKÛN 2 211 853 

Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Aded Nev'i Markası 

45 Kamyon 

5 Kamyonet 

Tahsis edilen 
Motor No. işin mahiyeti 

Toprak mahsulleri ofisi 

Ofise ait nakil işle
rinde kullanılmak 
üzere 

Kamyonlardan mü
teşekkil nakliye kol-
lariyle alım merkez
leri faaliyetlerinin 
tanzim ve kontro
lünde kullanılmak 

Miadı 

4 

4 

Mubayaa 
bedeli 
Lira 

6 500 
beheri 
takribi 

6 500 
beheri 
takribi 

Mubayaa 
tarihi 

üzere 

• • * • mmm 

( S. Sayısı : 98 ) 



S. Sayısı: 99 
Orman umum müdürlüğü 1942 malî yılı Bütçesinde 
değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 

encümeni mazbatası (1/927) 

Başvekâlet 
Kayarlar dairesi müdürlüğü 13 .1. 1943 

\ı.::.$im • $/84 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1942 malî yılı Orman umum müdürlüğü Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yspınıası hakkında Ziraat vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 12 . I . 1943 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
t^r- ^ ^ $• Saracoğlu 

Mucip sebepler 

Orman koruma genel komutanlığının 1942 malî yılı bütçesinin tanzimi sırasında teşrin 1942 cel
binde yeni erat verileni iyeceği dolayısiyle mezkûr bütçeye ithal edilmediği halde bu kere Millî Mü
dafaa vekâletinin 19 . IX . 1492 tarih ve Ordu dairesi I II . Ş. 6/49740 sayılı yazılariyle 339 doğumlu 
celp erlerinden (1750) er bu celpte Orman koruma genel komutanlığı emrine yeniden verilmiş ve işbu 
erat 1 . ikinci teşrin 1942 de fiilen Orman koruma talimgah taburlarına iltihak etmiş olduklarından 
mezkûr komutanlığın 1942 malî yılı bütçesine konmamış olan bu erlerin masraflarını karşılamak ve 
keza bütçe tanzimi sırasındaki rayiçler ile bugünkü rayiçler arasında bir hayli fiyat farkları husule 
gelmiş bulunduğundan umumî masraflar için evvelce genel komutanlık bütçesine konulmuş olan tah
sisatın da bir kısmı şimdiden bitmiş ve bir kısmı da bitmek üzere olduğundan malî yıl sonuna kadar 
ihtiyaçları karşılamak ve aynı zamanda kazandan beslenmeleri mümkün olmıyan koruma eratının 
aylık maktu bedellerinin de 12 liradan 25 liraya çıkarılması mukarrer olduğundan ilişik cetvelde 
müfredatı arzedilen masraf tertiplerine ceman (bir milyon liralık) munzam tahsisat ilâvesine katî 
ihtiyaç hâsıl olmuş ve bundan beş yüz bin lirasının Maliye bütçesinden Orman umum müdürlüğüne 
yardım yapılmak suretiyle ve beş yüz bin lirasının da Orman umum müdürlüğünün varidat fazlasın
dan karşılanmak üzere temini mümkün ve zaruri görülmüştür, 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.Ü.M.M. T 

bütçe encümeni 14.1.1943 
Mazbata No. 60 
Esas No. 1/927 

Yüksek Reisliğe 

1942 malî yılı Orman umum müdürlüğü Bütçe ve 6/84 sayilı tezkeresiyle Yüksek Meclise su-
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik nulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi bu-
yapılması hakkında Ziraat vekilliğince hazır- yurulmakla Orman umum müdürü Fahri Bük 
lanan ve Başvekâletin 13 ikinci kânun 1943 tarih ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kon-



— 2 — 
trol umum müdürü hazır olduklan halde tetkik 
ve müzakere olundu. 

Orman koruma genel komutanlığı fiili kad
rosuna yeniden ithal olunan erlerin maaş, 
iaşe ve ilbas masraflariyle tayın bedellerinin 25 
liraya çıkarılması bu fasıllara yeniden tahsisat 
konulmasını icabettirmiş ve bazı masraf ter
tiplerine konulan tahsisatın da fevkalâde hal
ler dolayısiyle malî yıl nihayetine kadar kifa
yet etmiyeeeği anlaşıldığından Umum müdür
lük bütçesinin muhtelif masraf tertiplerine mun
zam tahsisat olarak (1 000 000) lira ilâvesi za
rureti hâsıl olmuştur. 

Beş yüz bin lirası Maliye vekâleti bütçe
sinde (Orman umum müdürlüğü bütçesine yar
dım) adı ile mevcut fasla muvazenei umurai-
yeden yardım yapılmak, (500 000) lirası da 
Umura müdürlük bütçesinin varidat fazlalariyle 
karşılanmak suretiyle mezkûr Umum müdürlük 
bütçesinin muhtelif masraf tertiplerine 
(1 000 000) lira munzam tahsisat verilmesi En-

cümenimizce uygun görülmüş ve lâyiha aynen 
kabul olunmuştur. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

Bütçe En. Rs. 
Çorum 

1. Eker 
Kâtip 

İstanbul 
P. öymen 

Bursa 
A. Nevzad Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Mardin 
R. Erten 

Sivas 
R. Çiner 

Rs. V. 
Kastamonu 

Tahsin Coskan 

Antalya 
N, Sümer 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
B. Denker 

Muş 
Ş. Ataman 

Tokad 
H. N. Keşmir 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabet 

Bursa 
Dr Sadi Konuk 

Giresun 
M. Akkaya 
İstanbul 

H. Ülkmen 
Maraş 

M. Bozdoğan 
Samsun 

M. Ali Yörüker 
Zonguldak 

Emin Erişirgü 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İ942 malî yılı Orman umum müdürlüğü Bütçe 
kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1942 malî yılı Orman tunum 
müdürlüğü Bütçe kanununa bağlı A işaretli 
cetvelin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine bir 
milyon lira munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. 
mer'idir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

12 .1 .1943 
Bş. V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu II. Menemencioğlu 
Da. V. Ha. V. 

R. Peker N, Menemencioğlu 
Mf. V. Na. V. 

Yücel A. E. Cebesoy 
S. 1. M. V. G- 1. V. 

Dr. H. Aldtaş R. Karadeniz 
Mü. V. 

M. M. V. 
A.R. Artunkaî 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Sırrı Day 
Zr. V. 

Ş. R. Hatipoğtu 
Ti. V. 

Dr. B. Uz. 

( S. Saywı : 99 ) 



Hükümetin teklifine bağh 
CETVEL 

Bİ Muhassasatın nev'i Lira 

1 

4 İcar bedeli 

2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
3 Müfettişler harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme bedeli 

1 Tayınat ve tayın bedeli 
'3 Mahrukat, tenvir ve teshin 

1 Melbusat 
2 Teçhizat 

Nakliyat 

1 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 
2 Levazımı sıhhiye 

Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

Fasıl yekûnu 

14 219 

7 000 

5 000 
2 000 

7 000 

600 

775 000 
25 000 

800 000 

115 681 
20 000 

135 681 

30 000 

2 000 
2 500 

4 500 

1 000 

YEKÛN 1 000 000 

• ,ı.. i, n . 4m* i i 
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Sr^ayısı: |0Û 
Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı ve iki arkada
şının, İnhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb malûlle
rine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hakkındaki 
1485 saytte kanunun dördüncü maddesine bir fıkra ek
lenmesine dair kanun teklifi ve Mîllî Müdafaa, Güm

rük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe en^ömenJerr 
mazbataları (2/$4) v;;f--r:;̂  

„ Yüksek Reisliğe 

inhisarlar beyiyeleri üçte birlerinin:, harp malûllerini ve ş^hit yetimlerine tahsis ve tevzii hakkın
da 30 mayıs 1929 tarihli ve; 1485 sayılr kanunun 4 ricü maddesine bir fıkra eklenmesine dair kanun 
teklifi ile mucip sebepleriyüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Konya Gazianteb Malatya 
. .._ Dr. O. Ş.Uludağ B. Kaleli M, Nedim Zabc% 

Mucip sebepler lâyihası 

Yüksek Meclisin, Ordu harp malûllerinin terfih ve tesriri yolunda gö^ter^iği yakın ilginin enbâpiz 
tezahürü; hâlen mer'iyet mevkiinde bulunan muhtelif kanunlardır, iktisadi teşekküllerin tekştüt 
esaslarını tesbit eden kanunda, malûllerin tekaüt maaşlarının kesilmemesi hükmünü taşıyan fıkra ise 
bu hassasiyetin en yeni bir misalini teşkil eder. Bubakimdan hrap malûllerinin iyi ve minnet dolu duy
gularına tercüman olmağı bir vazife addetmekle beraber, bütün bu hükümlerin yalnız hayatta bulun
dukları zamana hasr ve tahsis edilmiş olması ve ölümleri halinde geride bıraktıkları yetimleri ve" aile
si için ayrı bir kaydı taşımaması bizleri bu kanun teklifini yapmağa sevketmiş bulunuyor. Bununla 
beraber, şu noktayı derhal tehiri!.ettirmek, isteriz, ki, b.ıı husus, b.ütçeye/.-en ufak bir yük tahmil etmi-
yecek ve sırf kendilerine hayatlariyle mukayyet olmak üzere 1485 numaralı kanunun bahşettiği tütün-
ikramiye tutarından ayırmak suretiyle temin yoluna gidilecektir. Harb mâlûrünim 'hayatta 
bulunduğu zamana maksur olmak üzere aldığı gerek terfih zammı .v&geîîek. tütün. ikramiyesi; lai1-
tarları şahsını olduğu kadar ailesini ve çocuklarını da terfih ve ikdar eylemekte böhınduğuna 
ve bu maksat güdüldüğüne göre o harp malûlünün vefatiyle zaten büyük bir felâkete, kaaffı kar
şıya kalan geride bıraktığı bikeslerin bir .defaya mahsus olmak üzere alacakları bu paranın - ki 
yine ölünün arkadaşları tarafından kendi taklarından ayrılmış bir meblâğ olacaktır - ne derece 
bİF kıymet olacağı arzda» müstağni' olacak derecede' ayatidır.v * • • . ' . i:--:..:... 

• Bu mülâhazailedir ki, 1485 numarak kanfcnün dördüncü maddesine (şu-kadar ki ha rp .« j i l e 
leri hisselerinden , bir evvelki sene dağıtımından sonra ölöri- harp malûlü su&ayiardan her -blri-
nin-dul ve- yetim maaşına müsta te£ ailefei efradına bin ve ölen haı^ 'malûlü erattan her biriı^îi 
dul ve yetim maaşına- müstahak ailesi efoadmâ yüz litfa ..;)" ye lmes in in yerinde bir harekat 
elduğiuna ve buntın Yüksek Meclisle memnuniyetle kabul edileceğine hükmetmiş bulunuyorum 



MÜH Müdafaa encümeni mazbatası 

f. B. M. M. 
M. M. Encümeni üt,Vtİİ,iH2 

Esas No. 2/64 
Karar No. 42 

Yüksek Reisliğe 

inhisarlar beyiyeleri üçte birlerinin harp 
malûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii 
hakkında 30 mayıs lj929 tarihli ve 1485 sarılı 
kanunun dördüncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair olup Ensümenimize havale edilen 
Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı ve iki 
arkadaşnım kanun teklifi ve mucip sebepleri, 
Millî Miîâafaa, Maliye ve inhisarlar vekillikle
rinin salahiyetli memurları huzuriyle okundu 
ve icabı görüşüldü. 

Esbabı mucibede serdolunan mülâhaza En-
cümenimizce yerinde görülmüş ise de ölen 
harp malûlü subayların maluliyet derecelerine 
bakmryarak hepsinin seyyanen dul ve yetim 
maaşına müstahak ailesi efradına bin ve era
tın ailesi efradına da yüz lira verilmesi yerine 
kanunlarımızın taamülüne göre hak ve adaletle 
kabili telif olmak üzere her ölünün maluliyet 
derecesine göre son senede aldığı hisseye isa
bet eden miktarın beş misli beyiye üçte birleri 
yekûnundan bir defaya mahsus olmak üzere dul 
ve yetim maaşına müstahak ailesi efradına 
ikramiye olarak verilip tasfiye edilmesi En-

înhisarlar beyiyesi üçte birlerinin harb ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii 
hakkındaki 30 mayşıs 1929 tarih 1485 numa
ralı kanunun dördüncü maddesine bir fıkra 
ilâvesine dair Malatya mebusu Mahmud Nedim 
Zabçı ve iki arkadaşının teklifi kanunisi ve 
Millî Müdafaa encümeni mazbatası Encümeni
mde de Çayale buyurulmuf olmakla 340111 

cümenimizce muvafık görülmüştür. 
Ancak seneler geçtikçe inhisarlar beyiyelerinin 

artması ve malûller miktarının azalması sebebiyle 
verilecek tasfiye ikramiyelerinin çoğalması ta
bii olduğundan bu ikramiyelerin 1943 de ta
ayyün edecek miktarların iki mislini geçmemesi 
ittifakla karara almmış ve havalesi mucibince 
Gümrük ve inhisarlar encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

M. M. En. Rs. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Bursa 

Gl. N. Tınaz 
Erzincan 

A. Akyürek 
içel 

B. Komitan 
Kayseri 

S. Turkay 

M. M. 
Samsun 

B. Barkın 
Çankırı 

Dr. A. Arkan 
Gümüşane 

Ş. Erdoğan 
istanbul 

Ş. Âli ögel 
Manisa 

K. N. Duru 

Kâtip 
Konya 

Vehbi Bigin 
Çorum 

E. 8. Akgöl 
Gümüşane 

Y. Ziya Zarbun 
Kayseri 

İV. Toker 
Muğla 

S. Güney 
Seyhan Urfa 

Sinan Tekelioğlu Gl. Ahmed Yazgan 

Müdafaa, Maliye vekilliklerinin salahiyetli 
menıurları da hazır oldukları halde keyfiyet 
tetkik ve müzakere edildi: 

Encümenimiz Millî Müdafaa encümenince 
derpiş edilen noktai nazara iştirake, karar ver
miş ve Millî Müdafaa encümenince yeniden tan
zim okunan maddei kantmiyeyi aynen kabul 
etmiştir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve inhisarlar encümeni 21 . XI . 1942 

Esas No. 2/64 
Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

(&.flûyna: i£)Q) 



Havalesi mucibince Maliye encümenine hava- Çorum Denizli Eskişehir 
le buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe - takdim 8. Köstekcioğlu F. Akçakoca Âkça t. özdamar 
olunur. 
Gümrük ve în. En. Reisi M. M. 

Mardin Erzurum 
Gl. Seyfi Düzgören Münir ffüsrev Göle 

Kâtip 
Seyhan Amasya Çanakkale 

Şernsa îşcen Nafiz Aktın A, Kamçıl A. K. Tecer 

Kocaeli 
A. Dikmen 

Samsun 
S. Necmi Selmen 

Seyhan 

Konya 
1. Erdal 

Tekirdağ 
iV. Trak 

Malatya 
O. Tançr 

Trabzon 
D. Eyiooğlu 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 2/64 
Karar No. 12 

11 . I . 1943 

Yüksek Reisliğe 

inhisarlar beyiyeleri üçte birlerinin harp ma
lililerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii hak
kındaki 30 mayıs 1929 tarihli ve 1485 sayılı ka
nunun 4 ncü maddesine bir fkıra eklenmesine da
ir Malatya mebusu Mahmud Nedim Zabcı ile iki 
arkadaşı tarafından teklif olunan kanun lâyiha-

siyle Millî Müdafaa ve Gümrük ve inhisarlar encü
menlerinin bu husustaki mazbataları encümeni
mize de havale edilmiş olmakla teklif sahipleriyle 
Millî Müdafaa vekilliği mümessili hazır bulun
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Kanun lâyihasının hazırlanmasını mucip se
bepleri mütalâasından ve alâkalılarca verilen 
izahlardan teklifin esas itibariyle muvafık oldu
ğu mütalâa edilmiş ise de içinde bulunduğumuz 
şartlar gözönüne alınınca memleketimizde bu 
harbe iştiraki takdirinde bahse mevzu malûllerle 
şehit yetimlerinin ikdarlarma tahsis edilmiş olan 
beyiye hisselerinin lâşey hükümde kalacağı, harp
ten kaçınılıp sulha kavuşulduğu takdirde ise yu
karıda zikredilen 1485 sayılı kanun hükümlerine 
göre inhisar maddeleri beyiyeleri üçte birlerinin, 
gitgide, çok mahdut adette müstehikler arasında 
tevzii zaruretine binaen bunlara âdeta büyücek 
servetler temin olunacağı ve her iki halde de ka

nun vaznnm asıl maksadından inhiraf edilmiş ola
cağı fikri ileri sürülmüş ve harp mâlûlleriyle şer 
hit yetimlerine istikballerinin tereddüt ve şüphe
den daima azade bulunduğu emniyetini telkin ede

cek ve kalabalık oldukları zaman ihtiyaçlarını 
lıakkiyle tatminden uzak kaldıkları zaman'içti
mai vaziyetleriyle telif edilemiyecek kadar 
yüksek ikramiyeler değil, haklarında adalet ve 
nısfet kaidelerinin seyyanen tatbik olunduğu 
kanaatini verecek müessesat ve mevzuata lü
zum bulunduğu hususunda mutabık kalınmış, 
ancak bu lâzimenin Devletçe iktiza ettiği veç
hile tetkikiyle icabının ifası temennisinin ger
çekleştirilmesine intizaren vâki teklifin inta
cında harb malûlleri için yine ciddi faydalar bu
lunduğu mülâhaza olunarak Millî Müdafaa encü
meni mazbatasına istinaden lâyihanın müzakere
sine geçilerek maddeleri Millî Müdafaa encüme
nince tadil edilmiş oldukları veçhile aynen ka
bul olunmuştur. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdii 
Yüksek Reislikten rica olunur. 
Maliye En. Reisi M. M. 

İstanbul Malatya 
A. Bay dar Nasuhi Baydar 

Bursa Gazianteb 
Dr. G. Kahraman A. Aksu 

Kastamonu 
H. Dicle 
Kırşehir 

/ . Özkan 
Zonguldak 

Y. Ziya Özengi 

Kâtip 
Tokad 

Cemal KovaU 
lzfflûiîf 

K. Dursun 
Kayseri Kırklareli 

Ömer Taşçioğlu ffamdi Kuleli 
Kırşehir Malatya 

M. Seyfeli M. Nedim Zabcı 

(S . -Saj^ı .-.100) 



"* Bütga eneümem m a k t a s ı 

T. B. M. M. 
Bilice encümeni 14,1.1943 
Mazbata No. 61 

Esas. No. 2/64 
Yüksek Reisliğe 

inhisar beyiyeleri üçte birlerinin harb ma
lûllerine ve şehit yetimlerine tahsis ve tevzii 
hakkında 30 mayıs 1929 tarih ve 1485 sayılı 
kanunun 4 ncü maddesine bir fıkra eklenme
sine dair Malatya mebusu Mahmud Nedim Zab-
cı ve iki arkadaşının hazırladıkları kanun tek
lifi Encümenimize tevdi buyurulmakla Millî 
Müdafaa, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye en
cümenleri mazbatalariyle birlikte re teklif sa
hibi ile Maliye ve Millî Müdafaa vekâletleri
nin salahiyetli memurları hazır oldukları hal
de tetkik ve müzakere olundu. 

Alman izahlar neticesinde : Harb malûlleri
nin vefat ederek seneden seneye azalmakta ol
maları geride kalanların hisselerine isabet eden 
inhisar beyiyeleri üçte birlerini mütemadiyen 
arttırmakta olduğu ve bu hisselerin gittikçe 
yüksek rakamlara baliğ olacağı cihetle burma 
tahdidinde zaruret bulunduğu, şehit yetimle
rine isabet eden hisselerin nazarı dikkati cel-
bedecek derecede noksan olduğu cihetle bu 
mağdur' zümrenin vaziyetini ıslah edecek ted
birler alınması lâzımgeldiği ve inhisar madde
leri beyiyeleri üçte birlerinden bir fon tesisi 
ve bir sandık teşkili suretiyle şehit: yetimleri
ne verilecek ikramiyelerin bu fondan ödenme
si ve midûllerle, onların yetimleri ve aileleri 
arasında yardım sandığı teşkili suretiyle iç
timai tesanüdün takviyesi ve bunun esaslara 
bağlanması mevzuları etrafında müzakereler 

cereyan etmiş ve ancak bugünün ihtiyaçlarına 
uygun görülen teklif Encümenmüzce de esas 
itibariyle kabul olunmuştur. 

Millî Müdafaa encümeninin birinci madde
sinde er yetimlerinin de ikramiyeden istifade
lerini temin edecek surette ve şehit yetimleri
ne verileeekş ikramiyenin inhisar beyiyeleri 
üçte birlerinin malûllere ait kısmından ayrıla
cağını da tavzih maksadiyle değişiklik yapılmış 
ve ikinci madde yazılışa ait bir tashihle ve 
üçüncü madde Millî Müdafaa encümeninin 
tadili veçhile kabul olunmuştur. 

Lâyiha Umumî Heyetin tasvibine arzolun-
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis 
Çorum 
1. Eker 
Kâfeip 

İstanbul 
F. Öymen 

Bursa 
A. N. Ayaş 

İsparta 
M. Karaağaç 

Kayseri 
F. Baysal 

Mardin 
R. Erten 
Sivas 

Reis V. 
Kastamonu 
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MALATYA MEBUSU MAH-
MUD NEDİM ZABCI VE İKİ 

AKKADAŞININ TEKLİFİ 

inhisar beyiyeleri üçte birleri
nin harp malûllerine ve §ehit 
yetimlerine tahsis ve tevzii hak
kında 30 mayıs 1929 tarih ve 
1485 sayılı kanunun 4 ncü mad
desine bir fıkra eklenmesine 

dair kanun teklifi 

MADDE 1. — inhisar beyi
yeleri üçte birlerinin harp ma
lullerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevzii hakkında 30 ma
yıs 1929 tarih ve 1485 sayılı 
kanunun dördüncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

Şu kadar ki, harp malullerine 
hisselerinden, bir evvelki sene 
dağıtımından sonra ölen harp 
malûlü subaylardan her biri
nin dul ve yetim maaşına müs
tahak ailesi ^iradına bin ve 
ölen harp malûlü erattan her 
birinin dul ve yetim maaşına 
müstahak ailesi efradma yüz 
lira verilecek ikramiyelere ye
tecek miktar verildikten sonra 
arta kalanı hayatta bulunan 
harp malûllerine dağıtılır. 

Harp malûlü ailesine verilen 
bu ikramiyeler harp malûl
lerine yapılan tevziatın haiz ol
duğu hükümlere tabidir. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren muteber
dir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

— 5 — 
MİLLİ MÜDAFAA ENCÜME

NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

İnhisarlar beyiyeleri üçte birle
rinin harp malûllerine ve §ehit ye
timlerine tevzii hakkındaki 1485 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — İnhisar beyi
yeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevzii hakkında 1485 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine 
aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Şu kadar ki, vefat eden harp 
malûllerinin son senede hisse
lerine isabet eden miktarın beş 
misli, mutaakıp senedeki beyi
ye üçte birlerinden maaşa müs
tahak ailesi efradma bir defa
lık olmak üzere ikramiye veri
lir. 

Ancak bu ikramiyeler 1943 
de taayyün eden miktarların 
iki mislini geçemez. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren muteber
dir. 

MADDE 3. — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Millî Mü
dafaa ve Maliye vekilleri me
murdur, 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
GİŞTİRİŞİ; 

İnhisarlar beyiyeleri üçte birle-
rinin harp malûllerin^ vv şehit 
yetimlerine tevzii hakkında 1486 
sayılı kanunun 4 ncü maddesine 
bir fıkra eklenmesine dair ka

nun lâyihası 

MADDE 1. — İnhisar beyi
yeleri üçte birlerinin harp ma
lûllerine ve şehit yetimlerine 
tahsis ve tevzii hakkında 1485 
sayılı kanunun 4 ncü maddesi
ne aşağıdaki fıkra eklenmiştir; 

Şu kadar ki, vefat eden harp 
malûllerinin son senede hissele
rine isabet eden miktarın beş 
misli, mutaakıp senedeki be
yiye üçte birlerinin malûllere 
ait kısmından mahsup edilmek 
ve bir defalık olmak üzere ölen 
subay ve erlerin 1683 sayılı ka
nunun 48 nci maddesinde gös
terilen yetimlerine ikramiye 
olarak verilir. 

MADDE 2. — Bu kanun nef-
ri tarihinden mer'idir. 

MADDE 3. — Millî Müda
faa encümeninin 3 ncü madde
si aynen. 
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