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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Birinci celse 
Evkaf umum müdürlüğü 1934 bütçesine, 
Jandarma umum kumandanlığı ile, 
Nafıa vekâletile Ankara şehri İmar müdürlüğü 

1933 senesi bütçelerinde münakale yapılmasına, 
İktisat vekâleti teşkilâtına dair kanun lâyihaları 

müzakere ve kabul olundu. 
Türkiye Cümhuriyetile Bulgaristan, 
Ve Türkiye ile İtalya arasında akit ve imza edilen 

ticaret itilâflarının kabul ve tasdikîna, 
Yunan Parlâmentosu azasınnı Türkiye Devlet de

miryolları üzerinde meccanen seyahatlerine dair ka
nun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldıktan 

Lâyihalar 
t — Polis teşkilâtı kanununun bazı maddelerinin 

değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (Dahiliye ve 
Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
2 — İnhisarlar idareleri hesabatının Divanı mu

hasebatça tetkik edilin edilmeyeceğinin tefsirine dair 
3/39 numaralı Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi 
ve Maliye, Bütçe ve Divanı muhasebat encümenleri 
mazbataları (Kuznameye) 

3 — 1/335 numaralı iskân kanunu lâyihası ve İs
kân muvakkat encümeni mazbatası (Kuznameye) 

4 — İğdır ve Tuzluca kazalarının Kars vilâyetine 
ve Malazgirt kazasının Bayazıt vilâyetine bağlanma
ları hakkında 1/998 numaralı kanun lâyihası ve Da
hiliye encümeni mazbatası (Ruznameye) 

/ — Devlet demiryolları re limanları işletme 
umumî idaresi memurlarının tekaütlükleri hak
kında 1/995 numaralı kanun lâyiham ve Nafıa, 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları | 1 ] 

Reis — Ruznamenin üçüncü maddesinde 

[ i ] 171 numaralı matbua zaptın somundadır. 

sonra saat 14 te toplanmak üzere inikada nihayet ve
rildi. 

İkinci celse 
1934 senesi muvazenei umumiye kanunu lâyihası

nın heyeti umumiyesi üzerinde müzakere cereyan et
tikten sonra B. M. M., Riyaseti Cumhur, Divanı mu
hasebat, Başvekâlet, Şûrayi devlet, İstatistik umum 
müdürlüğü ve Diyanet işleri reisliği bütçeleri kabul 
edildi ve pazartesi günü saat onda toplanılmak üzere 
inikada nihayet verildi. 

Reis Kâtip Kâtip 
A. Kâzım Yozgat Denizli 

A. Doğan H. Rüştü 

5 — Muğla mebusu Nuri Beyin, nüfus kanununa 
müzeyyel 2/97 numaralı kanun teklif ile soy adı hak
kında 1/558 numaralı kanun lâyihası ve Dahiliye ve 
Adliye encümenleri mazbataları (Ruznameye) 

6 — Sivas - Erzurum hattını inşa için dahilî is
tikraz aktine dair 1/1043 numaralı kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen mazbatası (Ruznameye) 

7 — Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası kanu
nunun 8 inci maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında 
1/1027 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası (Ruznameye) 

8 — Umumî nüfus sayımı hakkında 1/927 numaralı 
kanun lâyihası, Dahiliye ve Adliye encümenleri maz
bataları (Ruznameye) 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 
idaresi memurlarının tekaütlükleri hakkında 
bir kanun lâyihası vardır. Encümen mazbatasın
da, bunun müstacelen ve tercihan müzakeresi 
teklif olunmaktadır. Müstacelen müzakeresini 
reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

B Î R Î N C Î C E L S E 
Açılma saati: 10 

REİS — Esat B. 
KÂTİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize). 

* • » — 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Tercihan müzakeresini kabul edenler ... Etme

yenler ... Kabul edilmiştir. 
Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var-

mı efendim? (Hayır sesleri). 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etme

yen 1er,.. Kabul edilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî 
idaresi memurları tekaüt sandığı kanunu 
MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman

lan işletme umumî idaresi daimî ve sicilli mah
susunda kayitli memur ve müstahdemlerine mah
sus tekaüt sandığı teşkil edilmiştir. 

Devlet demiryollan ve limanları umumî ida
resi memurları ve teşkilâtı hakkında yapılacak 
kanunda evsafı gösterilecek memur ve müstah
demler sicille mukayyet ve Türk vatandaşı ol
mak şartile işbu tekaüt sandığı kanunu ahkâ
mına tâbidir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
evvelâ bir şey anlamak istiyorum. Geçen gün 
kabul edilen teşkilât kanununda bu idarenin 
adını aynen böyle mi, kabul ettik? Devlet de
miryollan ve limanlan işletme umumî idaresi di
ye mi? 

Na, E. M. M. AZİZ SAMÎH B. (Erzincan) — 
Öyle kaldı efendim. 

REFlK ŞEVKET B. — O halde bu nokta 
tamam. Encümenden bir şey daha rica edeceğim. 
Bu maddenin birinci fıkrasında (sicilli mahsusu
na kayitli) tabiri var. Bu tabirden sarfı na
zar ederek, « Devlet demiryolları ve limanları is
letme umumî idaresi memur ve müstahdemleri» 
desek, memur ve müstahdem olunca bunların be

hemehal sicille kaydolunması lüzumu zımnında da
hil olduğu için sicilli mahsusa kayitli adam yok
muş gibi bir fikre ve zehaba meydan vermemek 
için bu kaydi kaldırırsak daha iyi olmaz mı? 
(Olmaz sesleri). 

İkinci fıkrada zaten (Türk) tabiri vardır. 
Zaten Devlet hidematma almacak memurların 

esas itibarile Türk olması memurin kanununun 
icabradandrr. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Bunlar memur değildir, o kayit maaşlı memur
lar içindir. Bunlar maaş değildir. Ücrettir. Ka
nunda derpiş ettiğimiz ücretli memurlardır. 

REFİK ŞEVKET B. — O halde bu sandık
tan istifade etmek için Türk olmak kaydi kon
muştur. Mesele yoktur. 

İHSAN B. (Bayazrt) — Söz istiyorum. 
REİS — Refik Şevket Bey itiraz etmiyorlar, 

hacet kalmadı. 
Maddeyi aynen reye arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 

olup Nafıa vekilinin nezaret ve murakabesi al
amda Devlet demiryollan işletme umumî mü

dürü ile şube âmirlerinden teşekkül edecek bir 
meclis tarafından idare olunur . 

Sandığın muvazzaf bir müdür ve muhasebe
cisi ile lüzumu kadar memuru bulunur. 

Sandığın senelik hesabı katisi ile tahsis mu
ameleleri Divanı muhasebatın tetkikine verilir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — « ... Şube 
âmirlerinden teşekkül edecek bir meclis .. »de
niliyor. Kaç âmir olduğunu yazmakta fayda 
vardır zannediyorum. Üc mü, bes mi? 

BÜTÇE E. M. M. İHSAN B.' (Bayazrt) — 
Bilâhare yaplıacak bir kanunda tasrih edilecek
tir. 

REİS — Bilâhare yapılacak kanunla tasrih 
edileceğini söylüyorlar. Başka mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Sandığın kasadarlığım Nafıa 
vekilinin mutabık kalacağı en müsait şartlar da
hilinde millî bankalardan biri ifa eder. 

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

MADDE 4 — Sandığın bilcümle mevcudatile 
alacaklan Devlet emvaline mahsus hak ve rüç-
hanlan haizdir. Mevcut parasile aidatı ve bu 
paralann kazandıracağı faiz ve temettüler bir 
gûna vergi ve resme tâbi değildir. 

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

MADDE 5 — Sandığm geliri: 
1 - Birinci maddede yazılı memurların aylık-

larmdan ve müstahdemlerin bir ayda aldıklan 
gündelikler baliğinden her ay mecburî olarak 
kesilen % 5, 

2 - Bir numaralı fıkrada yazılı memur ve 
müstahdemlerin verdikleri yüzde beşlerin bir 
senelik baliğine muadil, Devlet demiryolları büt
çesinden her sene verilecek meblâğ, 

3 - İlk hizmete alman memur ve müstahdem
lerin tam aylıklannm dörtte birile terfi eden 
veya zam gören memur ve müstahdemlerin ilk 
aylık zamları, 

4 - Sandığa ait paralarm getireceği faiz ve 
müteferrik hasılat ile inzibatî mahiyette me
murlardan alman para cezalan ve sair yardım
lardan hâsıl olacak paralar, 

5 - Vazife başmda kazaen vefat eden veya 
malûl kalanların tazminatı karşılığı olarak me
mur ve müstahdemlerin aldıklan aylık ve yev
miyelerin senelik miktan üzerinden Devlet 
demiryollan ve limanlan bütçesinden her se
ne verilecek % 1/2. 

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

MADDE 6 — Aylıklar ve yevmiyeler veril
diği sırada sandık aidatmı ve sair tevkifatı 
yapmayan veya tevkif edipte bir ay içinde 
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sandığa teslim etmeyen ita âmirlerile mesul 
muhasipler tevkif etmedikleri paralan yüzde 
on fazlasile beraber şahsan ödemeğe borçlu
durlar. Beşinci maddenin ikinci (A) fıkrasında 
yazılı tahsisatın her sene Devlet demiryolları 
bütçesine konulması mecburidir. 

B .E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) — Bir 
tashih var. « Beşinci maddenin ikinci (A) fık
rasında » ibaresi, « Beşinci maddenin (2) numa
ralı fıkrasında » olacak. 

REÎS — Bu tashihle maddeyi kabul eden
l e r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir . 

MADDE 7 — Memurların yaşlarile hizmet 
müddeetleri ve ecellerile veya vazife uğrunda 
vefat veya maluliyet dereceleri memur iken 
aldıkları maaşlar ve bu maaşlardan sandığa 
verdikleri aidat ve muadili yardımların ölçü
lerine göre memur ve müstahdemlere tahsis 
olunacak tekaüt maaşı veya kanunu medenî 
mucibince memurların iaşesile mükellef olduğu 
zevce ve yetimlerine tekaüt aylığı tahsisi ve 
tazminat verilmesi ve tekaüt olduktan sonra 
vefat edenlerine kanunu medeniye göre me
murun iaşesile mükellef bulunduğu veresesine 
verilecek tazminat miktarları 5 inci maddede ya
zılı gelirlerle sandığı müşkülâtsız daima yaşata
cak derecede itina ile yapılacak tahsis formülle
ri ayrıca bir kanunla tesbit edilecektir. 

Bu kanunda yazılı maaşlardan maksat Dev
let demiryolları ve limanları teşkilât kanunun
da veya teşkilât kanunu yerine maaşların tev
hit ve teadülü hakkındaki kanunun tanzimin
de tesbit edilecek maaş miktarlarıdır. Teşki
lât ve teadül kanunu yapılıncaya kadar sandık 
aidatı memurların almakta oldukları bütçe ile 
tayin edilen maaşler üzerinden tevkif edilir. 
Vefat vukuunda verilecek tazminat memurun 
vefat tarihindeki maaşına göre hesap ve tes
viye olunur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresi memurlarına ait olup 
mart 1926 tarihinde teşkil edilmiş olan ( Tasar
ruf sandığı) bilcümle hukuk ve vecaibile teka
üt sandığına devredilmiştir. 

Ancak tasarruf sandığında iştirak hissesi 
olupta bu kanunun yedinci maddesinde yazılı 
teşkilât veya tevhit ve teadül kanunile sicilli 
mahsusuna alınması icap etmediğinden tekaüt 
sandığı dışında bırakılan memur ve müstahdem
ler ile 1 haziran 1931 tarih ve 1818 numaralı 
kanunla Nafıa vekâletine raptolunup elyevm 
müstahdem bulunan ve mezkûr tarihe kadar ta
sarruf sandığı aidatını tamamile vermiş olan in
şaat memurlarının evvelce tasaruf sandığına 
vermiş olduğu iştirak hisseleri ve bu hisselerin 
temin eylediği faiz ve temettü ile bu hisselerin 
mütenazırı Devlet yardımlarından bunlara isa

bet edecek miktarı ( bu miktarlara faiz ve te
mettü hesap olunmaksızın ) iade edilerek tekaüt 
sandığından hesaplan kesilir. 

Yukanki fıkrada yazılı memurlardan tasar
ruf sandığı aidatını bu kanunun meriyeti tari
hine kadar kısmen vermiş olanlar ile yardım 
akçesini kısmen veya tamamen veripte bu kanu
nun meriyetinde işletme veya inşaat idarelerinde 
halen memur olmayanlardan tekaüt sandığı dı
şında kalanların dahi yalnız tasarruf sandığına 
şimdiye kadar vermiş olduklan yardım akçesi 
talimatnamesindeki famle beraber iade edilerek 
tekaüt sandığı ile alâkalan kesilir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun mev
kii meriyete girdiği tarihten sonra vefat eden
lerle malûl kalanlar hakkmda maaş tahsisi mik-
tarlannı tayin için yedinci maddede tanzimi 
gösterilen kanun hükmü tatbik olunur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1930 ta
rihinden muteberdir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

2 — Buğdayı konuna hakkında I/JOI.9 vuma
rak kanun lâyihası ve, iktisat. Maliye ve Fîiifrr 
encümenler inden mürekkep Muhtelit enenmen 
mazbatası [1] 

REÎS — Bunun da efendim, müstacelen ve 
tercihan müzakeresi rica edilmektedir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Müstacelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

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

HALÎL B. (îzmir) — Efendim, mali kanun 
lâyihalannı henüz aldık. Binaenaleyh iyice tet
kik edemedik. Halbuki bunun da bu gün müza
keresi lâzımdır. Bunu kabul ediyorum. Yalnız 
heyeti umumiyeleri hakkında encümenlerin iza
hat vermelerini rica ederim. Ondan sonra söz 
söyleyeceğim. 

REÎS — Efendim, encümenlerden izahat rica 
ediyorlar. Encümenin bir mütaleası yok mu? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — İzahat ver
meğe mecburdurlar. 

fi] 175 numaralı matbua zaptın sanandadır. 
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MUHTELİT En. M. M. ÎSMAÎL B. ( Şebin 

Karahisar) — Efendim, bu lâyiha, gerek hariç
ten ithal edilecek ve gerek dahilde imal olunan 
unların çuvallarından alınacak bir resim hakkın
da Hükümet tarafından tanzim ve Meclisi Âliye 
sevkedilmiş bir kanundur. Bu lâyihanın ana hat
larını arzedeyim. 

Kanunda köy değirmenleri ikinci madde ile 
istisna edilmiştir. Köy değirmenleri ve öğüt
tükleri unların vasıflan hakkında kazanç ve 
muamele vergisi kanununa hükümler kon
muştur. Köy değirmenleri tarif edilmiştir. An
cak bu köy dieğirmenlerinin şehirlere getirilip 
satılacak unlarından da bir resim alınacak
tır. Hükümetten gelen lâyihada unlar hiç bir 
tasnife tâbi tutulmamıştı. Hepsinden de (72 
kiloluk çuvaldan) 150 kuruş alınmması esasına 
göre lâyiha tanzim edilmişti Encümen, az 
çok müreffeh geçinen insanlarla bunların dunun
da kalanların ayni resmi vermesini muvafık 
bulmadı. Onun için birinci nevi ekmek ima
line mahsus olan unlarm beher çuvalından 150 
kuruş, bundan sonra gelen unlardanda 100 ku
ruş alınmasını daha muvafık buldu. 

Bunların kontrolü meselesine gelince: 5 inci 
maddede 3 parçava ayrılmış bir makbuz vardır. 
Bunun birisi değirmenci veya fabrikacıda, bi
risi müşteride, diğer üçüncüsüde kontrolü ya
pacak olan muhafaza memuruna veriliyor. Son-
*a Maliye vekâleti, değirmen ve fabrikalara 
memur koyacağı, çuvalları bir de kurşunlu mü-

ürle mühürleyeceği, mümkün olduğu kadar 
«ıçakçılıern önüne geçmesi için tedbirler ala-
3ak bu hükümler hakkında kanuna hükümler 
:oymustur. Encümen de bu esası kabul etti. 
îunlardan başka un mamulâtmdan alınan ver
eler vardır. Makarna, pisküvit, şehriye, irmik-
;en alınan resimler vardır. Hükümetten gelen 
âyihada, vergisi verilmiş undan yamlanı-
ı, yapılmayanını ayrı ayrı hükümlere tâbi tut-

justu. Encümen bunu tatbikatta bir takım 
ndî iddialara yol açacağını ve müşkül oldu-
unu nazarı dikkate aldı. Her iki halin vasa-
isini bularak mutlak olarak kilosundan iki 
ııruş alınmasını muvafık buldu. Lâvihanın 
ututu umumiyesi aşağı yukarı bunlardan iba-
3ttir. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Birinci nevi un-
.rdan 150 kuruş, diğerlerinden daha az. Bi-
Inci nevi, köy değirmenlerinde var mıdır, yok-
. bu tasnif fabrikalara münhasır mıdır? 

M. M. ÎSMAÎL B. (Şebin Karahisar) — Köy 
ağirmenlerinde elek olmadığı için birinci nevi, 
evzubahs değildir. 

HALİL B. (îzmir) — Arkadaşlar, dün büt-
min heveti umumiyesi esnasında bu kanuna da 
ımas ederek, bunun hakkmda da bazı fikir-
* dermeyan etmiştim. Fakat bilâhare bir çok 
•kadaşlarla o mevzu üzerinde vukubülan gö-
tşmelerimden anladım ki, fikirlerimi iyice izah 

edememişim. Onun için kanunun bu gün mü
zakeresi esnasında fikirlerimi daha sükûnetle 
izah etmek üzere söz aldım. 

Her millet, kendi evinin düzenini, kendisi 
kurmak mecburiyetine düşünce, nazara aldığı 
meselelerden en mühimlerinden birisi de, buh
ranın memleketin faaliyet sahaları arasmda hu
sule getirdiği muvazenesizliği izale etmek ol
muştur. Dün bütçenin heyeti umumiyesi mü
zakeresinde rakamlarla izah ettiğim veçhile, 
memlekette ziraî kiymetler büyük mikyasta düş 
müş ve binaenaleyh buhrandan evvelki kivmet-
lere göre ve bu gün de para, müstakir olarak 
devam ettiği için, çiftçinin eskiden muayyen 
bir parayı tedarik için vermiş olduğu kıymetin 
bir kaç mislini verip o parayı tedarik etmesi za
ruretinde bulunduğunu izah ettim. Bizde bilhas
sa sanayi hayatı, yeni inkişaf ettiği için himaye 
resmi ve muafiyet usulleri gibi müstehlik ağır 
yükü altında bulunuyor ve dışardaki masnuatın 
ucuz fiate memlekette sarfettirilmesi imkânı bu
lunmadığı için sanayi kıymetlerile çiftçinin mah
sulü kıymetleri arasmda büyük farkı tediye 
olduğu için tedbir alamıyoruz. 

Şimdi müteselsilen kabul edeceğimiz lâyiha
larda filhakika doğrudan doğruya çiftçiyi ver
gi kuvveti tarhetmiyoruz. Ama vergilerin (re-
perksiyonu) vardır, vergilerin (ensidans) hâdi
seleri vardır. Vergi veren mükellef, hakikî mü
kellef değildir. Asıl mükellef, verginin geri
ye doğru sirayetinde, varıp dayandığı adam
dır. Binaenaleyh istihlâk resmi deyip vazeder
sek, memleketin yüzde 70 müstehlik sınıfımı 
çiftçi teşkil ettiği için o vergiden gene bu sınıf 
müteessir olacaktır. Muamele vergisini arttı
rarak fabrikalardan 2,5 milyon lira kadar bir 
vergi alacağız. Bu parayı verecekler, fakt ni
hayet müstehlike, çiftçiye dayanacaktır. Hatta 
tüccara yüklettiğimiz paranın bir kısmını gene 
(reperksiyon) dolayısile çiftçi verecektir. Bu 
suretle çiftçinin düşen kiymetlerile ihtiyacı ol
duğu eşyanın kıymetleri arasındaki muvazene
sizliği binnetice bu kanunlarla arttırmaktayız. 

Dün de dediğim gibi bu böyle olmakla bera
ber ben millî müdafaa tahsisatının arttırılma
sını bilâtereddüt kabul ediyorum. Fakat çift
çinin gerek eşya kıymetleri arasındaki muva
zenesizlik, gerek vergi mükellefiyeti nisbeti 
ile olan muvazenesizlik gerek borç itibarile 
düştüğü muvazenesizliğe tesir edecek tedbirleri 
bir an evvel düşünmeliyiz. 

Dün memleketin bütün faaliyet mesnedinin 
çiftçi olduğunu söylemiştim. Biz buhranı nis-
beten hafif geçirdik. Bunun sebebi de çiftçi
nin yüksek bon şansıdır. Çiftçi, düşen kıymet
lerini, bana kâr getirmiyor, neye devam edeyim 
demeyerek, bunların miktarını arttırmak sure-
tile alacağı mahsulün yekûnunu arttırarak kıs
men ziyanını tazmin yoluna gitmiştir. 
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ihracat tonajları artmaktadır. Fakat arkadaşlar 
bu, şiddetli bir mücadeledir. Bu mücadele esna
sında çiftçiyi düşünmek ve bu mücadele zevkini 
kaybettirmemek için tedbir almak mecburiyetin
deyiz. Çünkü o da uğraşa uğraşa tedbirlerin
de fayda görmediğini anlayarak işini bırakmak 
tehlikesine düşebilir, yahut gevşetebilir. Hal
buki onun gösterdiği yüksek bon şansı sayesin
de buhrana karşı bulduğu bu çareyi mümkün 
olduğu kadar sağlam tutmak lâzımdır. Sonra 
memlekette her şeyi faaliyete getirebilmek için 
onun iştira kabiliyetini de mümkün olduğu ka
dar yükseltmek için tedbir almak lâzımdır. 
Binaenaleyh ben, şu müstehlikten aldığımız pa
ralan umum çiftçinin bir kısmına prim vermek 
suretile değil, bu günkü prim alanları da istifa 
de ettirmek üzere, umum çiftçinin bu muvaze
nesizlikteki vaziyetini ıslah edecek surette kul
lanalım diyorum. Bu yolun, bu gidişin benim ka
naatimce, buhranın ne vakit duracağını kimse 
tahmin edemediği için, dün de arzettiğim veçhi
le beynelmilel vaziyet henüz sürprizler sakla
makta olduğu için, yani buğday alıcıları için anî 
düşüşler, sarsıntılar ihtimallerini sakladığı için 
bu yolun biraz uzayarak gerek çiftçinin ve ge
rek Hazinenin çok müşkül vaziyete gireceğini 
tahmin ediyorum ve bunu diğer memleketlerde 
revolizasiyon üzerinde memleketlerin gösterdi
ği misaller göz önündedir ve buhran devam et
mektedir. Dün de arzettiğim gibi, arpa, yulaf 
gibi bazı mahsulâtın, fiatleri adeta % 80, % 90 
düşmektedir. Siz yalnız buğdaya prim ver
mek suretile buğdayla meşgul olanları himaye 
etmiş oluyorsunuz. Memlekette diğer mahsulâtın 
fiatleri de düşmüş ve henüz durmadığı için 
buğday sahası, diğer mahsulâtın sahasını işgal 
edecektir. Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında 
1932 ye nisbetle 1933 ün ziraat sahası tevessü et
tiği ve bundan dolayı Hükümetin 3 milyon lira
lık buğday almak zaruretinde bulunduğu zikre
dilmektedir. Bu da gayet tabiidir. Buğday sahası 
yalnız arpa ve yulafa değil, susam gibi masarifi is-
tihsaliyesi ağır olan sahalara da sirayet edecek 
tir. Nohut ta böyledir. Nohut piyasasında istikrar 
bulunmadığına göre, nohut sahası da buğday sa
hası olacaktır ve büyük sürprodüksiyon karşı
sında kalacağız. Ziraat bankasının elinde 120 000 
ton kadar buğday vardır. Memleketin muhtelif 
sahalarında buğday satışları devam ettiğine gö
re halkın elinde de - resmî membadan aldığım 
malûmata göre - 100 - 120 000 ton buğday bu
lunduğu anlaşılıyor. Fikrim şudur: Dün de ar
zettiğim veçhile yiyecek ve içecek noktai naza
rından 1929 a nisbetle % 40 tenezzül etmiştir. 
Bunları dün rakamlarla izah ettim. 

Hane ve mağaza icarları da Evkaf müdüri
yetinden aldığım vesikalara nazaran % 30 - 60 
arasında düşmüştür. Binaenaleyh hayat ucuzla-
mıştır. Bu da yiyecek eşya üzerindedir. Binaena-

— O 

leyh müstehlike biraz daha fazla yük yükletmek, 
bu mevzuda, mevzubahs olsa dahi, çiftçinin 
yükünü hafifleterek onda mesai zevkini artır
mak, ayni zamanda iştira kabiliyetini tezyit et
mek, dolayısile yine şehirli, yani müstehlik hal
kın diğer kısmını netice itibarile müstefit kıl
maktır. Maahaza benim düşündüğüm kombine
zonda müstehlike fazla yük yükletmek maksadı 
da yoktur. Bu, mevzu resimden alınacak para, 
Hükümetin esbabı mucibesinde gösterdiği raka
ma göre 6 milyon lira kadar bir paradır. Bu 6 
milyona bir 6 milyon daha koyalım diyorum. Fa
kat buğdaya prim vermek suretile - ki tehlikeli 
bir yoldur - buğdayı dahilde beynelmilel fiatın 
dununa düşürmemek için yine Ziraat bankasının 
mahreçlerde murakabe ve nâzımlık rolünü ka
bul edelim. Fakat bunu beynelmilel fiatte tuta
lım. 

Bu altı milyonu bir misli daha artırdığımız 
halde hâsıl olacak yekûn ile çiftçinin yükünü 
hafifletelim. Hayvan resmini indirelim, arazi 
vergisinden indirelim, bilhassa münakalât tarife
lerinden indirelim. Çünkü münakalât tarif eleri-
le çiftçinin düşen kıymetleri arasındaki muva
zenesizlik, hakikaten tahammülfersadır. Meselâ 
hakikaten Devlet Demiryolları tarifelerini hafif
lettiği halde izmir taraflarındaki hatları işle
ten ecnebi şirketler, hafifletmek cihetine yanaş
mamışlardır. Orada tarifeler çok ağırdır. 
Maamafih Hükümetin indirdiği tarifede de bu
radan tstanbula kadar olan mesafede buğdaya 
kiloda 50 para biniyor. Binaenaleyh münakale 
fiatlannda ağnam resmi ki geçen senedenberi 
Bütçe encümeninin nazarı dikkatini celbediyor, 
Hepimizde alâkadarız ve meselenin memleketin 
hayatı iktısadiyesindeki ehemmiyeti malûmdur. 
Fakat bir şey yapamıyoruz. Onun için bu parayı 
arzettiğim gibi hayvan resminin tenzili, müna
kalâtın tenzili - ki bundan en ziyade istifade 
edecek, buğday mıntakasıdır - uzak olduğu için 
fazla para vermektedir. Arazi vergisinden de bir 
nisbeti muayyene dahilinde tenzilât yapmak 
suretile çiftçinin vaziyetini biraz hafifletmeğe 
çalışalım. Bir mahsule prim vermenin ilerde ge
tireceği tehlikeden, hem doğrudan doğruya 
müstahsili, hem Hazineyi kurtaralım. Teklifim 
budur. Bunun için bir takrir de veriyorum. 
Ufak bir ciheti daha izah etmek istiyorum. 
Efendiler, bunun tatbikatı, mahdut mmtakada-
dır. Masarifi gayet ağır geliyor. Elbette Büt
çe encümeni bunu da düşünmüştür. Masarifin 
% 20 - 25 i bulduğu söyleniyor. Binaenaleyh 
büyük bir kısmı da masarife sarf ediliyor. Bu 
parayı da o suretle İktisat etmiş olacağız. 

RÎFAT B. (Zonguldak) — Efendim, bendeniz 
kanunun aleyhinde bulunacak değilim. Kanu
nun lehindeyim. Yalnız okuduğum maddelerin 
ciheti tatbikıyesi noktai nazarından, oldukça in
sana düşünce verecek bir mahiyette olduğunu 
gördüm. 
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un üzerinden alınacak bu verginin çiftçiye rücu 
etmesi ihtimaline de kanaatim yoktur. Çünkü 
esasen memleketimiz çiftçi memleketidir. Kıs
mı azamı, kendi gıdasını kendisi tedarik ediyor. 
Valssiz ve eleksiz olan su değirmenlerinde ken
di unlarını üğütenler zaten müstesnadır. Bina
enaleyh çiftçiyi mutazarrır edecek bir cihet yok
tur. Yalnız lüks un yiyenler ve şehirlerde lüks 
hayat sürenler bu un vergisini vereceklerdir ki, 
bunlar da oturdukları memleketin müdafaasını 
temin eden bir cihete tahsis edilen bu vergiyi 
vermekle tamamen o hakka müstahak olmuş
lardır. Bunun için kendi muhitinde yüksek un 
yiyemiyenler mahlut unlan veya pazara çıka
rılan diğer unları yemek suretile daha az ver
gi verebilirler; Binaenaleyh bendeniz bu vergi
nin tekrar çiftçiye rücu edeceğine kani deği
lim. 

Şimdi birinci maddesinde un mutlak olarak 
zikrediliyor. Birinci fıkrasında yalnız buğday 
ve çavdar vardır. Malûmu âliniz memleketimiz
de sarfolunan unlar, yalnız bunlardan ibaret 
değildir. Bunlardan başka arpa unları vardır. 
Bilhassa arpa ununa işaret etmek isterim. Ma
lûmu âliniz, değirmenciler mahlut yaptıkları un
ların rengini ağartmak için arpa unu katarlar 
ve bu suretle unun rengini beyaz yaparak sa
tarlar. Halbuki burada arpa unu zikredilme-
miştir. 

Sonra yulaf unlan vardır. Hariçten kutu içe
risinde ithal edilir ve kutular içinde gayet yük
sek fiatlarla satılır. Bunlar hakkında bir şey 
denmemiştir. 

Sonra deniliyor ki, su değirmenlerile yel de
ğirmenlerinde üğütülenler, eleksiz, valssiz olan
lar müstesnadır deniliyor. Fakat pazara çıkarıl
dığı saman bunlar resme tâbi tutulacak mı? 
Bizim köylümüz kışa girmezden evvel, kışın 
suyun donmasından ve yolsuzluktan değirmen
lere gidemeyeceğini hesaba katarak 8 -10 aylık 
unlarını bu gibi değirmenlerde birden üğütür-
ler. Yaza çıkacakları vakit, eğer mahsulâtın gö
rüşe fföre eyi olacağı anlaşılırsa, yağmurun baş
ladığını görürse, unlarının uzun müddet kalma
sından acınacağını nazan itibara alarak icap 
ettiği kadar unlanın çuvala kor ve pazara ge
tirip satar. Bu unlar da mahluttur, bu unlar da 
resme tâbi tutulacak mıdır? Bunun için birinci 
maddenin birinci ve ikinci fıkralarında çavdar
lardan başka diğer unların da zikredilmesini is
teyeceğim. 

Pazarda satılacak olan bu unlar, kaçıncı 
derecededir? Çünkü biz yalnız 4 üncü maddede 
iki derece gösteriyoruz. Birinci dereceyi 150, ikin
ci dereceyi 100 kuruş tesbit ediyoruz. Üçüncü 
gösterdiğimiz nevi de ayrıca bir dereceye to„bi 
tutmalıyız. 

Sonra malûmu âliniz, bir takım ecnebi unlar 
vardır. Meselâ, Amerikan unlan, şu ve bu unlar 

memlekete geliyor. Bunlar bizim unlanmızın 
iki üç misli fazla fiatle satılıyor, bunları da aca
ba yine 150 kuruş üzerinden mi, mükellef tuta
cağız? Bunlar için ayrıca bir derece açılmamış 
mıdır? 

Sonra nevilere gelelim, birinci, ikinci nevi
ler... Malûmu âliniz, İstanbulun birinci nevile, 
ikinci nevi yekdiğerine gayet yakın olup birbi
rinden tefrik etmek müşküldür. Fakat Samsun
dan ihraç edilen, arka taraflardan çıkan unla
rın birincisi İstanbulun birincisinden yüksektir, 
hatta ikincisi İstanbulun birincisine muadildir. 
Bu nisbetler de nazan itibara alınmamıştır. Aca
ba burada 150 kuruş alınacak olan birinci derece 
ekstra ekstra una mı münhasırdır? Yoksa bun
lar için ayrıca bir şey mi vardır? Ben bunları 
görmüyorum. 

Diğer bir cihet daha vardır: Beşinci madde 
mükelleflerin vergiyi değirmende vereceğini 
gösteriyor. Bunlar Ziraat bankasından alınacak 
üç parçalı bir kuponla, birisi değirmenci, yahut 
fabrikacıya, diğeri memura verilecek, üçüncü 
parça da sahibi elinde kalacaktır. Halbuki 
istanbul, Eskişehir, İzmir, Ankara gibi meva-
kideki değirmenler, fabrikalar, yani mahsulü
nü kendi muhitinde derhal pazara çıkaranlar 
için bu kanun çok güzel yapılmıştır. Fakat Ana-
dolunun içinde bulunup ta uzakİara gönderilen
ler için bu madde çok elimdir. Zira bunlar dahil
de çıkardıklan unlarını sehile sevkederler, uzak 
iskelelere bunları sevkettikleri için tabiî orada 
da satamazlarsa başka iskelelere götürecekler
dir. Ezcümle Samsunu ele alalım. Bendeniz Ka
radeniz muhitini pek iyi tanıdığım için Samsun 
iskelesine gelen unları, ta Rus hududundan baş
layınız, her şehirde, her kasabada bunlann birer 
acentası, depoları vardır. Un fabrikadan he
men çıktığı gün satılmaz. Evvelâ Samsuna gön
derirler. Samsunda kendisinin satabileceği her 
hangi bir vilâyet veya kaza merkezine gönderir
ler. Orada on beş, yirmi gün kalır. Fırıncı depo
dan yevmiye sarfedeceği üç, beş çuval unu gi
dip alır. Onu işler, satar, ondan sonra getirip 
parasını verir. O da topladığı paraları aldığı ye
re, Samsuna gönderir. Bu hesap üzerinde bir de
ğirmencinin, bir fabrikatörün çıkardığı unu 
nakte tahvil olunup geldiği zaman arasında yir
mi gün, bir ay, bir buçuk ay gibi bir zaman geçer. 
Bu fabrikatör her çuvala bir buçuk lira verirse 
ve onun mukabilini de böyle bir ayda, bir bu
çuk ayda alırsa o fabrikatör yaşayamaz. Çünkü 
elindeki sermayesinin mühim bir kısmını buraya 
bağlamış olur. Binaenaleyh bunda iki türlü za
rar olacak. Hem fabrikatör zarar gerecek, hem 
de Hükümetin cibayet etmesini tahmin ve bu ka
nunla tahsiline mezuniyet vereceğimiz verginin 
istediğimiz şekilde ele g-eçmesine imkân olmaya
caktır. Bunun için, bu gibi haklar için acaba bir 
müddet kendilerine kredi açmak esası düşünül 
müş müdür, düşünülmemiş midir? 
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ğirmende, birisi kontrol memurunda, birisi de 
mal sahibinde kalacaktır Bu gün 300 çuval 
öğütmüş olan her hangi bir değirmenin veya
hut hariçten buğdayını getirmiş her hangi bir 
tüccarın ununu aldığı zaman elinde bir vesika 
bulunuyor. Bununla, öğüttüğü unları nakle
decektir. Bunun defaten şevkine imkân yok
tur, parça parça sevkedecektir. Her rastgelen 
Hükümet memurunun bunları kontrol etmeğe 
salâhiyeti bulunduğuna göre bu adamın, unların 
vergisini vermiş olduğunu ancak bir vesika ile 
ispat edeceğine göre, diğer kısımları için eline 
ne gibi bir vesika verilecektir? Diğer resimler
de, meselâ, tuz resminde olduğu gibi ifraz tez
keresi gibi bir şey verilmesi düşünülmüş mü
dür? 

Hulâsa olarak şunu arzetmek isterim ki, bu 
cihet nazarı itibare alınmadan şu kanun, olduğu 
gibi çıkacak olursa, beklenilen faydadan bel
ki mazarrat, tamamen değilse de kısmen, hâ
sıl olacaktır. Arzettiğim bu cihetin Maliye ve
kili Beyefendiden ve encümenden izahını rica 
ederim. Bundan başka bir de birinci madde
nin, birinci fıkrası ile ikinci fıkrasıa rasmda, 
arzettiğim esbaptan dolayı, mısır unlarile di
ğer unlar hakkında bir sarahat konmayacak 
olursa köylümüzün su değirmenlerine getirdiği 
bu mahlut hububat öğütüldüğü zaman memur
lar tarafından bir çok müşkülât gösterilmesi 
muhtemeldir. Bu cihetler hakkında sarahat ve
rilmesini ayrıca rica ederim. 

REİS — Müsaade buyurunuz, şimdi heyeti 
umumiye müzakeresidir. Maddeleri tasrih ede
rek kanunun heyeti umumiyesinde müzakere 
edecek olursak, bu kanunu bu gün çıkarama
yız. Tensip buyurursanız, heyeti umurniyesi 
hakkında olan mütaleaları zikir buyurursunuz, 
maddelere geçildiği zaman da hangi madde hak
kında söz söyleyecekseniz sırası gelince söylersi
niz. 

ZİRAAT VEKÎLI MUHLİS B. (Kütahya) — 
Reis Bey! söz istiyorum, müsaade ederseniz ce
vap vereyim. 

REİS — Efendim, tensip buyurursanız iki 
arkadaş daha söz almıştır, bunlar da söylesin
ler. Belki söyleyecekleri sözler, zati âlinizin 
söyleyeceği hususlara tesir yapar. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. — Peki efen
dim. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Efendim, ben
deniz de kanunun heyeti umumiyesine ait ba
zı mütalea serdederken ister istemez bazı madde
lere temas etmek mecburiyetinde kalacağım. Bu 
kanunun muhtelif maddelerine temas etmek, o 
kanunun maddelerinin müzakeresi demek olmaz, 
yine heyeti umumiyesinin müzakeresi demektir. 
Reis Beyden, bu hususta müsamaha ve müsaa
delerini rica edeceğim. Maruzatımın bir kısmı
nı Rifat Beyefendi vuzuhla ifade buyurdular. 
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I Ben tekrar onlara dönmeyeceğim. Bir sual sor

muştum: Birinci nevi im fabrika unlan mıdır, 
yoksa değirmen unları dahil midir? ve yine Ri
fat Beyefendinin buyurdukları gibi buğday, ar
pa, çavdar, yulaf, mısır gibi unların hepsi ayrı 
ayrı zikredilmemiş olmasına göre bunlarda da 
yine ayrı ayrı nevi aramak lâzım mıdır? Bun
lar maddeden anlaşılmadığı gibi bazı noktasının 
tatbikatını müşkülleştiren vaziyet vardır: Elek-
siz ve valssiz değirmenler mamulâtının, çıkar
dıkları unların vergiden müstesna olduğu hak
kında bir hüküm vardır. Ondan sonra ikinci 
maddenin ikinci fıkrası bu değirmenler mamu-
lâtı satılığa çıkarılırsa vergiye tâbi tutulur di
ye de bir kayıt koymuştur. 3 üncü maddeyi eli
mize aldığımız zaman bu iki madde arasındaki 
tezat, tatbik noktasından çok müşkül vaziyet 
alıyor, yahut bendeniz anlamıyorum. Vergi, 
mütşeriye aittir. Bu ,doğrudur. Kendi ununu 
öğüten değirmenci veya malını fabrika veya de
ğirmenlerde öğüten şahıslar, bu kanunun tat
bikatında müşteri vaziyetindedir. Köylü, şe
hirli bir rençber, kendi malını değirmene götü
rüp öğüttüğü zaman, müşteri mahiyetinde gö
rülüyor demek oluyor. Bu istisna ile yukardaki 
madde arasında bir tezat vardır. Bir değirmenci 
pazarda satmak için un yapar, pazara sevke-
derse, bunu tefrik kolaydır. Fakat kendi ma
lını değirmende üğüten adamı, müşteri mahi
yetinde tutunca eleksiz, valssiz değirmenlerin 
çıkardıkları unların vergiden muafiyeti nerede 
kaldı? Sonra köy değirmenlerinin onu satışa 
çıktığı zaman, vergi alınacaktır. 5 inci mad
deyi okuduğumuz zaman görürüz ki bu hususta 
müşkülât karşısında kalacağız. « Un vergisi mü
kellefleri, mahallî mal dairesinden veya Ziraat 
bankası şubelerinden bedel mukabilinde alacak
ları üç parçalı makbuzu, fabrika ve değirmen
lerde ibraz, bir parçasını değirmencilere, ikin
cisini muhafaza memuruna tevdi ve kalan parça
yı da nezdinde hıfzeder. Mal sahiplerince bun
ların naklinde bu üçüncü parça makbuzun 
icap edenlere iraesi fabrika ve değirmen sahip
lerince de birinci parça makbuzların defter ka-
yitlerinin evrakı müsbitesi olarak saklanması 
mecburidir.... » diyor. Bir köy değirmenine, ya
ni eleksiz, valssiz köy değirmenine bir buğ
day gelmiştir. Bunu öğütmek için getiren adam 
evinde mi yiyecektir, pazara mı götürecektir . 

Bunu nereden anlayacağız da mühürleyece-
ğiz? Bütçe encümeninin 6 ncı madde yaptığı 
Hükümetin 7 nci maddesinde defter tutmak me
selesi vardır, Her fabrikacı ve değirmenci öğüt
tüğü unların kayitlerini tutacak, vergisini bu
na göre verecektir. Fakat gelen buğdayın ver
giye tâbi olandan mı, vergiye tâbi olmayandan 
mı olduğunu tayin etmek imkânı olmayacaktır. 
Malûmu âliniz, değirmenler biraz su akıntısı 

I olan arızalı noktalarda bulunur. Bunların her 
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birinin başına bir muhafaza memuru mu dike
ceğiz? Un, değirmenden kurşun mühürle mühür
lendikçe çıkmayacağına göre im sahipleri bu
nun mühürlenmesi için günlerce bekleyecekler 
midir? Defter tutmayanlar hakkında cezaî mü
eyyideler vardır. Bunların tatbiki nasıl müm
kün olabilir? 

Bütün fabrika unları ve değirmen unlan da 
satışa çıkarıldığı takdirde vergiye tâbidir. 
Eleksiz, valssiz değirmenlerde öğütülüp pazara 
getirilen unlar vergiye tâbidir. Öğütülen un
lar için değirmenlerde makbuz alınması müm
kün olmayabilir. Bu, teşevvüşleri mucip ola
caktır. Binaenaleyh kara değirmenlerinde öğü
tülen unlar satışa arzedildiği zaman vergiye 
tâbidir. Birisi değirmene buğday götürecek, 
evim için öğüteceğim diyecek... Buna karşı, ha
yır sen satmak için götüreceksin, ver makbu
zu, yoksa öğütmem mi denecektir? Makbuzsuz 
öğütürse, un mühürlenmeyecek. Sonra, dağ 
başındaki bir değirmende muhafaza memuru 
gelmemiş, un mühürlenmemiş, dışarıya çıkacak, 
çıkmayacak diye, vukua gelecek ihtilâfların hal
ledilmesine imkân bulunmayacaktır. Günlerce 
ve aylarca köylü bekleyecektir. Sonra bir kasa
balı veya şehirli kendi tarlasında istihsal ettiği 
buğdayını kendi evinde ekmek yapıp yemek 
için değirmene getirip öğütürse bundan vergi 
alınacak mıdır, alınmayacak mıdır? 

KÂZIM Pş. (Diyarbekir) — Alınmayacaktır. 
SAİT AZMÎ B. — Bunlar vazıh değildir, bu 

kanundan tamamile anlaşılamıyor. 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde? 
SAİT AZMÎ B. — O halde, gerek Rifat Be

yefendinin izah buyurdukları noktaların, gerek 
bendenizin anlatmağa çalıştığım - bilmem anla
tabildim mi, anlatamadım mı? - bu hususların 
daha iyi derpiş edilmesi ve kanunun daha derli 
toplu çıkarılması, tatbikatta müşkülâtı badi ol
maması için encümence bir defa daha tetkikine 
lüzum vardır. Lütfen encümen bir daha geri 
alsın. Bir daha tetkik buyursun. Bu kanun, 
halkm % 80 ini alâkadar eden bir kanundur. 
Maahaza memurları gibi tahsil ve görgü sevi

yesi bir az olan insanlar elinde tatbik edilecek 
ştı kanunu biz bile anlamakta müşkülât çekiyo
ruz, her halde, onlar da müşkülât çekecektir
ler. Memlekette bir çok şikâyet ve ıstıraplara ba
di olacaktır. Ona göre ıslah edilsin. 

REŞÎT B. (Gazi Antep) — Bendeniz zannedi
yorum ki arkadaşlarımızın sözleri, hakikaten 
köy değirmenlerinde veyahut değirmenlerde 
köylüler kendileri yemek için mi, öğütüyorlar, 
satmak için mi, bu, malûm olmayan bir şeydir. 

Bunun için bu maddenin bu şekilde düzel
tilmesi lâzımdır. 

Çiftçilere mazarratından bahsettiler. Böyle 
bir şey yoktur. Çünkü zaten köy değirmenlerin
de öğütülen unlar müstesnadır. Elektrikle, mo-

I törle işleyen değirmenlerdeki unlardan vergi 
alınacaktır. Bunu zaten fabrikacılar, fırıncılara 
tahmil edeceklerdir. Binnetice müstehliklerin 
kesesinden bu para çıkacaktır. Ekmek 7 kuruşa 
ise 8 kuruşa satılacaktır. Çiftçi meselesi yok
tur. Zaten köy değirmenleri bu vergiden istisna 
edilmiştir. Fabrikalar ve belediyeler tarafın
dan işletilen değirmenlerden alınacak bu vergi 
halkın kesesinden çıkacaktır. Çiftçilere mazar
ratı yoktur. Fakat bazı maddelerde şekil itiba-
rile bazı yanlışlıklar vardır. Bunların düzeltil
mesi doğru olur. Meselâ, köylüye bu buğdayı 
satmak için mi öğütüyorsun, yoksa yemek için 
mi öğütüyorsun, diye sorup anlamak biraz güç 
olacaktır. Bunları düzeltmek doğrudur. Bu ver
gi, müstahsilden alınacak bir vergi değildir, 
müstehlikten alınacak bir vergidir. Çiftçiye ma
zarratı yoktur. Yalnız şekil itibarile arkadaş
lara iştirak ederim. Söyledikleri doğrudur. Son
ra, dan unlan .. Zaten köy değirmenlerinde 
öğütülür. Kasabalarda fırıncılar bunlardan ek
mek yapmazlar. Darı unu yiyen köylülerdir. 
Yalnız arzettiğim gibi, sen bunu satmak için mi, 
yemek için mi üğütüyorsun diye, bu mesele hal
ledilirse iyi olur. Yoksa kanunun heyeti umu-
miyesi çok yerindedir. Aynen kabulü muvafık
tır. Arzettiğim gibi, meselâ Ankara fabrikaları, 
İstanbul fabrikalan, darı unlannı, mısır unla
rını üğütmezler. 

MUHTELİT E. M. M. İSMAİL B. ( Şebin 
Karahisar) — Efendim; kanunun heyeti umu-
miyesi üzerinde bazı hükümlere temas eden ar
kadaşların sözlerinden anladım ki lâyihanm bi
raz yeni tevzi edilmesinden dolayı nazarlardan 
kaçmış noktalar vardır. Bir kere burada arpa 
ve mısır unlarını söylüyorlar. Birinci madde ga
yet sarihtir. Doğrudan doğruya buğday ve çav
dar unlan kastedilmiştir, mısır ve arpa unları 
kastedilmemiştir. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Niçin onlar is
tisna ediliyor? 

İSMAİL B. — Hükümet onlardan vergi al
mak istemiyor. Diğerlerinden alınacak vergiyi 
kâfi görüyor. Vergi alınmak istenmeyen unlar 
daha ziyade köylünün yediği unlardır. 

Birinci ve ikinci neviden bahsedildi. Bun
lar hakkında da lâyihanın heyeti umumiyesi sı
rasında izahat arzetmiştim. Birinci nevi unun 
evsafını belediyeler tayin etmişlerdir. Birinci 
nevi bu suretle teayyün ettikten sonra, ondan 
sonra gelenler, arpa ve mısır hariç olmak üzere, 
buğday, çavdar unlarına maksurdur. 

Rifat Bey arkadaşımız dediler ki kutularda 
satılan unlar vardır. Bunlardan neye vergi alın
mıyor? Bunlan büyük adamlar yemez, ancak 
hastalar ve çocuklar yer. Büyük bir adam kutu 
ile un alıpta ekmek yaptırmaz. • 

Sonra köylünün pazara getirip te satacağı 
I un, yine arzettiğim şartlara uygun olarak eğer 
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buğday veya çavdar unu ise pazara getirildikten 
sonra resim alınacaktır. Bunu encümen düşün
müştür. Esasen köylü bu unlan 72 kiloluk stan-
darize edilmiş çuvallarla pazara getiremeyece
ğinden 72 kiloluk çuvallardan 100 kuruş alın
dığına göre bu nisbet dahilinde onun getireceği 
unlardan resim alınacaktır. 

Köy değirmenlerinde öğütülüp pazara geti
rilen un çuvallannnınn mühürlenme muamelesi 
yoktur. Ancak bu fabrika değirmenlerine mah
sus bir kayittir. Bunların adedi de memleketi
mizde 120 yi geçmez. Vekil Bey, bu değirmenle
rin başına birer memur ikame edeceklerini encü
mende ifade ettiler. 

Ecnebi unlarından resim almak meselesi bu 
gün için mevzubahs değildir. Esasen bu unlar 
kontenjana tâbi tutulduğu ve bunlar üzerindeki 
resimler, pek ağır olduğu için bunların memle
kete girmesine maddeten ihtimal yoktur. Arzet-
tiğim gibi böyle hastaların ve çocukların yeme
si için bunların geldiği varittir. Onlar da yine 
resim vermek noktai nazarından, kanunun hük
münden hariç kaldığı mevzubahs değildir. 

Rifat Bey, piyasa mevkilerinden uzak değir
menlerin, istenilen resimleri hemen veremeye
ceklerinden bahis buyurdular. Bu nokta da en
cümende mevzubahs oldu. Vekil Bey, idareten 
temin edeceklerini vait ettiler. Maamafih, mad
delerin müzakeresine geçildiği zaman bu gibi 
teklif vaki olursa onun üzerinde düşünürüz, 
yoksa hatıra gelmemiş değildir. 

Sonra Sait Azmi Bey arkadaşımız dediler ki, 
bir rençper, kendi buğdayını fabrikaya götürür
se resim verecek mi, vermeyecek mi? Tabiî vere
cektir. 

İkinci madde, sarih olarak bir istisnaiyet 
hükmü koymuştur. Bu istisnaiyetin haricinde 
kalan bir değirmene götürürse bu resmi verecek
tir. 

SAÎT AZMÎ B. ( Kayseri ) — Kendi evine 
götüreceği un için de verecek mi? 

MUHTELİT En. M. M. ÎSMAÎL B. ( Şebin 
Karahisar) — Velev ki kendi evine götürsün. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Bir adam ken
di buğdayım eleksiz bir değirmene götürecek 
olursa? 

MUHTELİT En. M. M. İSMAİL B. ( Şebin 
Karahisar) — O vakit vermeyecektir. 

ZİRAAT VEKİLİ MUHLİS B. (Kütahya) — 
Halil Beyefendi dün buğdayı koruma kanunu
nun tatbikma temas ettiler. İyi kavrayabildim-
se; yalnız buğdayı korumanın doğru olmayaca
ğına, bunun sürprodüksiyon yapacağına işaret 
ettiler ve undan alınacak vergiyi artırarak buna 
mukabil bazı vergileri azaltmak ve nakliye ver
gilerini indirmek suretile bütün mahsuller üze
rine bir genişlik vermeği, yalnız buğday üzerine 
dünya piyasası üzerinde bir nâzrmlık yapmak
la iktifayı tavsiye buyurdular. Fakat Halil Be
yefendinin temas buyurdukları bu mesele ile 

buğday koruma kanunu arasında bazı farklar 
vardır. İki sene evvel buğday koruma kanununu 
çıkardığımız zaman uzun uzadıya mazbatasında 
sebeplerini izah etmiştik. Orada rakkama isti
nat etmiş olan esasları burada tekrar ederek kıy
metli vakıtlannızı işgal etmek istemem. Ancak 
bir hulâsa olmak üzere şöyle ifade edilebilir: 
Buğday koruma kanununun başlıca maksadı, 
müstahsilin de, müstehlikin de zararına olan 
fiat düşüş ve çıkışlarını önlemektir. Gaye bu
dur. Hakikaten çiftçi mahsulünü idrak ettiği 
zaman da vergi borçlarını ödemek ve ihtiyaç
larını karşılamak için elinde bulunan buğdayı
nı bir an evvel paraya kalbetmek mecburiyeti 
karşısındadır. Piyasanın isteyeceğinden fazla bir 
mal sürümüne karşı Hükümet bu fiat inişini 
tanzim ediyor. Netekim kanunun tatbik edilme
diği senelerde, meselâ kanunun tatbiki 1932 - 33 
senelerinde başladığına göre 931 senesinin beş 
aylık buğday vasatisi 3,75 olduğu ve bu aylar 
içinde bilhassa harmanı takip eden ilk aylar
da fiat 1,66 paraya kadar indiği halde müstah
silin buğdayını piyasaya çıkardığı ayları takip 
eden ve tamamile mutavassıtlar ellerine geçmiş 
olduğu zamanlardaki fiat vasatisi beştir. (7) ye 
kadar çıktığı da çoktur. 7,75 ile 5 arasında bü
yük bir fark vardır. Yalnız beşle de kalmamış
tır. Bazı zamanlar buğdayın fiatı 7 kuruşa ka
dar çıkmış hatta onu geçmiştir. Bir tarafta as
garî fiat 1.66, öbür tarafta 7 dir. Bu, ayni za
manda hem müstahsilin, hem de müstehlikin za
rarını mucip bir düşüş ve çıkıştır. Halbuki buğ
dayı koruma kanununu tatbik ettiğimiz zaman
larda hemen hemen bütün sene buğday fiatı tama
mile müstakar bir halde kalmış, piyasada Ziraat 
bankasının alım fiatının altında ve üstündeki pek 
az dalgalar yapmıştır. Bu kanunun gayesi ma
dem ki müstahsil doğrudan doğruya piyasaya 
malım arzetmiş olduğu zamanlarda bir muta
vassıtla karşı karşıya geliyor, piyasa düşüyor. 
Yalnız kalmış olan bu müstahsilin karşısına kuv
vetli ve emin bir alıcı çıkaralım dedik. Bu da 
Ziraat bankası olabilirdi. Eğer silolarımız tama
men yapılmış olsaydı, varant muamelesi yapı
labilmiş olsaydı, köylü o zaman ihtiyacını kar
şılamak için malını hemen satmak mecburiye
tinde bulunmaz ve fiat te bu suretle korunmuş 
olurdu. Kanunun tatbikinden diğer bir fayda da 
dar senelerin sıkıntısını bol senelerin genişliği 
ile karşılamaktır. Bunları kanunun esbabı mu
cibe mazbatasında istatistiklere atfen söylemiş
tik. Bu istatistikleri söylerken Halil Beyefen
dinin istatistikler hakkındaki dünkü beyanat
larına arzı cevap edeceğim. Dediler ki, buğday 
ekim miktarları ve sairesi hakkmda Ziraat ve
kâletinden malûmat alamadım. Nihayet zahire 
borsasına gittim. 2056 numaralı ve 1932 tarihli 
buğdayı koruma esbabı mucibe lâyihasında 1927, 
28, 29, 30 seneleri ekim miktarları rakam-
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lara istinat ettirilmiştir. Amma bu rakamlar 
tamamen doğru mudur? Bunu esasen biz de 
iddia etmiyoruz, esbabı mucibe mazbatamızda 
söylediğimiz veçhile muntazam istatistiklerimiz 
olmadığı için bunları ihtiyatla telâkki etmek 
icap eder. 1926 senesinde 35 milyon dönüm ekim 
miktarına karşı 24 milyon kental alınmıştır. 1927 
senesinde 22 milyon ekilmiş 13 milyon almmış-
tir. Sırasile 16 milyon, 27 milyon, 24 milyon, 30 
milyon kental alınmıştır. 5 - 6 sene gribi kısa bir 
zaman zarfında buğdaym ekim ve alım miktarı 
arasmda büyük farklar vardır. Kurak senelerin 
sıkıntısını daha unutmadık. 928, 29 seneleri gibi 
bu sene mart, nisan ayları çok kurak git
miştir. Bu avlar içerisinde bazı haftalar tem
muz sıcağı gibi şiddetli geçmiştir. Bir çok yer
ler - şimdi zail olduğu için açıkça söyliyeyim -
kuraklık tehlikesi karşısında kalmıştı. Evvelce 
Ziraat bankasında ne kadar buğday vardır, de
dikleri zaman, benim 120 000 ton cevabıma kar
şı, o ... ne çokmuş diyen arkadaşlar, kuraklık 
tehlikesi karşısında aman ne kadar azmış, keşke 
daha fazla olsaydı demişlerdir. Elimizde buğ
day bulundurma ehemmiyetinin çok büyük bir 
kıymeti vardır. Bu buğdaylar böyle bir vaziyet 
karşısında ne kadar mühim bir emnivet kuvve
tidir. Bu kuraklık yalnız biz de değil, gazete
lerde okumuş olacağınıza göre diğer yerlerde de 
vardır. Romanya buğday ihraç eden bir mem
leket olmasına rağmen ihracatını bir müddet 
durdurmak mecburiyetini hissetmiştir. Buğdav 
koruma kanunu, Halil Beyefendinin dedikleri gi
bi, bir kıymetlendirme kanunu değildir. Eğer 
silolarımız yapılmış, istihsal kooperatifleri ya
pılmış ve binaenaleyh mevsim düşüklükleri 
üzerinde fiat tanzimleri kendi kendilerine hâ
sıl olmuş olursa o zaman bu kanunun tatbiki 
kendiliğinden kalkar. 

Meselâ silolar yapıyoruz. Ankarada, Konva-
da, Eskişehirde ve Sıvasta olmak üzere dört bü
yük silo yaptırdık. Altı tane de muhtelif yer
lerde ambar inşa ettirdik. Önümüzdeki sene 
de yine yeni silolar ve ambarlar yaptırmak isti
yoruz. Bu silolar bize buğdayı iyi muhafaza im
kânını verdiği gibi tipleştirme, bu tipleştirme 
de bize buğdayın harice sürülmesi için imkân ver
miş olacaktır. Memnuniyetle arzedebilirim, 
muhtelif tipler yaptık ve Avrupa piyasaların
da rağbetini gördük. Evvelce piyasalarımıza 
rağbet gösterilmemesinin sebebi buğdaylarımı
zın temizlenmemiş olması, tiplerinin muayyen 
bulunmaması ve istenilen tipte, istenilen mik
tarda buğday çıkaramamak vaziyetidir. Onun 
içindir ki buğday koruma kanununa muvazi su
rette yürüyen silo ve sair teşkilât yapıldığı tak
dirde harice buğday ihracına imkân bulacağımı
zı kuvvetle tahmin ediyorum. Bizde yetişen sert 
buğday gloter. itibarile çok zengindir ve bu iti
barla bir çok mamulât için aranmakta olan bir 
metadır. 

I Buğday koruma kanununun tatbikatı nokta
sından bazı mahzurlardan bahsettiler. Dediler 
ki, buğday kanunu bazı yerlerde tatbik olu
nuyor, tatbik olunmadığı yerlerde tesiri olmu
yor. Buğday koruma kanununu ilk sene 11 
yerde tatbik ettik ve 22 000 000 kilo aldık, bu 
sene 22 verde tatbik ettik ve 137 000 000 kilo 
aldık. 22 yerde yapmış olmanm tesirini daha 
fazla gördük. Fakat bu işlerle meşgul olan ar
kadaşlarla bütün müracaatleri tetkik ve şu 
neticeye vardık ki bu kanun tatbik edildiği 
yerlerde çok feyizli tesiri görülüyor, tatbik 
edilmediği yerlere de faydası var, fakat daha az. 
Hiç faydası olmayacağını anlamıyorum. Çün
kü bir memlekette mahsulün 137 000 000 orta
dan kalkar ve 5 - 6 milyon lira köylünün ce
bine para girerse bunun tesirinin öbür tarafa 
aksetmemesinin imkânı olmaz. Biz esbabı mu
cibe mazbatasında uzun uzadıya bunu izah ettik. 
Aynen okuyorum. 

Bu ?eri alınan ekmekten resim alma kanu
nunun esbabı mucibesidir. Bunda buğday ko
miserinin buğday kanununun tatbikatta çok 
iyi neticeler vermekte olduğunu, hatta daha 
fazla umumileştirmek ve genişletmek yolundaki 
mütaleasını kaydettikten sonra diyordu ki: 

Avnen okuyorum: (Filhakika alım yerleri 
mahdut ve birbirinden uzak olunca geniş bir 
sahanın buğdayları bir yerde toplanmakta, 
banka alım ve muhafaza hususunda bir çok 
müşküller karşısında kakmakta, müstahsiller 
uzak yerlerden buğday taşıma külfet ve masra
fına katlanmakta, arada farklı fiatler meyda
na çıkmaktadır.) Binaenaleyh bazı arkadaşları
mızın temas ettikleri mahzurları biz esbabı 
mucibede ifade etmiştik. Fakat arkadaşlar, alım 
yerlerinin g-enişletilmesi fazla bir masrafı mu
ciptir. Siloları yapmak ve bu suretle buğday 
koruma kanununu teşmil etmek için daha fazla 
bir paraya ihtiyaç vardır ve bu ihtiyaçladır ki 
şimdiki kanunu huzuru âlinize şevkettik. 

Halil Beyefendi prim meselesine temas etti
ler. Dediler ki, bu prim meselesinde sürpro-
düksiyona gideriz. Arkadaşlar tekrar ediyorum 
mesele buğday fiatini tanzimden ibarettir. Yok
sa bir kıymetlendirme yoktur ve müstahsile ver
diğimiz bir fiatle onu hakikî manasında kıy
metlendirmekten çok uzaktır. Bir çok yerlerde 
verdiğimiz fiat okka başına beş kuruştur. Bunun 
içinden çavdar ve saire payı ayrıldıktan sonra 
kilosu 3, 40; - 3, 50 arasmda düşmektedir. Bu 
itibarla kıymetlendirmek manasının nazarlarda 
tecessüm ettirdiği manzara yoktur. Bu sürpro-
düksiyon meselesi belki biraz varittir, fakat bu 
şimdiki halde yoktur. Bizde ekim miktarı ve 
alman mahsul miktarı çok değişiyor. Geçen se
ne buğdayı koruma kanununun tatbikatmdan 

I çok faide bulduk. Bu sene daha ziyade ekim ol-
I ması lâzımdı. Halbuki bizim aldığımız malûma-
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ta göre bu sene geçen seneye nazaran ekim mik
tarı fazla değildir. Memleketimizde havalar 
başka başka gitmektedir. Buğday ekim miktarı
nı ve alınacak mahsul miktarını tanzim eden 
tamamile ahvali havaiyedir. Memleketimizin ik
liminde ittırat yoktur. Hepiniz biliyorsunuz; ge
çen sene teşrinievvel, teşrinisani aylarında 8 mi
limetre yağmur yağdığı halde hu sene ayni ay
larda 108 milimetre yağmıştır. Geçen sene mart 
ve nisan aylarında bol bol yağmur yağdığı halde 
bu sene bir çok yerlerde yağmamıştır. Bilhassa 
Trakya, Karadeniz havalisi, İstanbul mıntakası, 
garp mıntakası halâ yağmursuzluktan mütees
sirdir, vakıa kuraklık oralarda da zaildir, fakat 
mahsulün bereketli olacağını ümit etmiyoruz. 
Çiftçinin ekmiş olduğu mahsul, böyle icap etti
ği zamanda yağmur alamazsa, intaş edemez, in-
taş etmiş olsa dahi icap ettiği zamanda yağmur 
yağmayacak olursa alınacak olan mahsul çok 
az olur. Onun içindir ki muhtelif senelerde 30 
milyon kental ile 13 milyon arasındaki fark gi
bi büyük bir fark göstermiştir. Maahaza bir 
sürprodüksiyon olsa dahi bundan korkmuyorum. 
Bir taraftan ıslah istasyonlarımızın almış olduğu 
tedbirler, diğer taraftan silolarda istandardasi-
yon sayesinde buğdaylarımız için de kıymetli 
mahreçler bulacağımızı ümit etmekteyim. 

Ziraat bankasının yapmış olduğu masrafla
rın mühim bir miktara baliğ olduğunu söyledi
ler. Buğdayı koruma kanununun tatbikatında 
Ziraat bankasının yapmış olduğu hizmet ve fe
dakârlıklara çok müteşekkirim ve bunu burada 
şükranla yadetmeği bir vazife bilirim. Ziraat 
bankası buğdayı koruma kanunu gibi memle

ketin umumî menfaatine taallûk eden bir kanu
nun tatbikında kendi memurlarını kullanmış, 
fazla masraf yolunu tutmamıştır. Bir çok yerler
de masrafın % 25 baliğ olduğunu söyledilerse 
de bunun içinde vesaiti nakliye de dahildir. 
Alını masraflarının ne olduğunu size katiyetle 
söylemek isterdim. Fakat blânçolar murakipler-
de tetkik edildiğinden şimdilik kati bir şey ifa
de edemeyeceğim. Yalnız bu masraflar % 2, ilâ 
2,5 arasında olduğunu sanıyorum. Bu rakamları 
zanla söylüyorum, fazla masrafı yoktur. Buğ
dayı koruma kanununun tatbikında Ziraat ve
kâleti memurları da bir çok noktalarda çalış
maktadırlar. 

I Diğer bir noktaya da temas buyurdular: 
I Bu mesele buğdayi koruma kanunundan baş-
I ka bir vaziyet arzettiği için ayrıca bir tetkik 
I mevzuudur. Vergileri indirmek, nakliyatı indir-
I mek ve sonra bütün mahsullerin fiatları üzerin

de umumî bir genişlik yapmak meselesi, bu nokta 
kolaylıkla ifade edilebilen bir tezdir. Amma bu
nun neticesi ne olacak? Tatbikatta neye vara-
bilecektir, meselesi üzerinde uzun uzadıya dü-

j şünmek lâzımdır. Malî ve iktisadî noktai nazar -
j dan bu verginin tesiri ne olacaktır ve nakliye 

vergilerini indirmenin müstahsile derecei şü
mulü ne olacaktır? Bunlar ehemmiyetli bir tet-

I kik mevzuudur. Dün mevzubahs olmuş olan bu 
I mesele üzerinde doğrudan doğruya bir fikir 

dermeyan edecek bir vaziyetim yoktur. Malî 
ve iktisadî cephesinden dahi büyük bir tetkik 

| mevzuudur. Niçin buğday ele alınmış ta di
ğerleri alınmamış meselesi belki bir suali mu-

| kadderdir. Çünkü buğday en mühim bir mahsu-
I lümüzdür. Gerek kemiyet ve gerek keyfiyet iti-

barile bütün dünyada en mühim bir mahsuldür. 
i Hemen hemen hiç bir Devlet yoktur ki buğ

dayda tercihan ve müstacelen bir tedbir almış 
I olmasın. Ayni zamanda bütün mahsuller üze-
j rinde düşünmek, hakikaten üzerinde tevakkuf 
| edilecek mühim birer noktalardır. 
j REİS — Kifayeti müzakere takriri vardır. 
j HALİL B .(İzmir) — Reis Bey; son söz me-
j busundur. Bu da mebusun hakkı murakabesi ne-
I ticesidir. Binaenaleyh tekrar söz istiyorum Bu, 
i teşkilâtı esasiyeye mugayirdir. 
j REİS — Müsaade buyurun. Şimdi kifayeti 
I müzakere takrirleri geldi. Onları reye koyma

dan evvel size söz veremem. 
I REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Reis bey; 
! kifayeti müzakere hakkında bir mebus söz söy-
i leyebilir. Takririn mutlaka reye konması lâzım-
j gelmez. Bir mebus takririn leh ve aleyhinde pek 
j alâ söz söyleyebilir. 

REİS — Evvelâ kifayeti müzakere takririni 
| reye arzetmeliyim. Ondan sonra lehinde ve aley

hinde söz söylenebilir. 
HALİL B. (İzmir) — Söz isterim. Bu benim 

hakkımdır. (Gürültüler). 
REİS — Beş dakika celseyi tatil ediyorum, 

i Kapanma saati: 11,30. 
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Açılma saati: 11.35 

REİS — Kâzım Pş. 
KATİPLER: Ziya Gevher B. (Çanakkale), Ali B. (Rize). 

REİS — Celse açılmıştır efendim. 
MEMET B. (Kütahya) — Reis Paşa, bir iki 

söz söyliyeceğim. Zaten karışık un teklifini 
ben yapmıştım. Müzakere dağılmıştır. Söyleye
ceğim sözlerle zannederim arkadaşları ikna ede
bilirim. 

REİS — Müzakere edilen kanun hakkında 
üç takrir vardır. Birisi müzakerenin kifayeti 
hakkmda Süleyman Sırrı Beyin, diğerleri, lâyi
hanın encümene iadesi hakkında, Halil ve Sait 
Azmi Beylerindir. Evvelâ kifayet takririni reye 
arzedeceğim. Kabul edilirse diğerlerini reye ar-
zedeceğim. Bunlar kabul edilmediği takdirde 
maddelere geçeceğim. 

Müzakerenin kifayeti hakkındaki takriri reye 
arzedeceğim 

Yüksek ileiscliğe 
Müzakere yeter, maddelere geçc-lim. 
REİS — Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
Yüksek Reisliga 

Arzettiğim hususların tetkik ve lâyihanın 
noksanlarının ikmali için encümene idadesini 
teklif ederim. 

Kayseri 
Sait Azmi 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaptan dolayı kanun lâyihasının 

yeniden tetkik edilmek üzere encümene iadesini 
teklif ederim. 

İzmir 
Halil 

REİS — Kanunun encümene iadesi teklifini 
reye arzediyorum. Kabul edeiler ... Etmeyenler ... 
edilmemiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

Buğdayı koruma karşılığı kanunu 
MADDE 1 — Gerek memleket dahilinde ya

pılan, gerek hariçten getirilen un ve undan 
yapılmış maddeler buğdayı koruma vergisine tâ
bidir. 

Bu kanunda (Un) tabirile buğday, çavdar 
unları, undan yapılmış maddelerle de makar
na, şehriye, irmik ve her nevi bisküvi kastedil
miştir. 

MEMET B. (Kütahya) — Arkadaşlar, bu 
kanunun vereceği varidatı cibayet etmek için 
endişe göstermişlerdir. Karışık, mısır, çavdar 
unlarından bahsetmişlerdir. Müzakerenin uza-
maması için bendeniz şu suretle Heyeti Celile-
nize arzedeceğim : 

Efendim, kanun gayet mükemmel yapılmış
tır. Yalnız çavdar unu ve arpa unu ile beraber 
karışık un denirse mısır gibi sair mevat ta bu
nun içine girer. 

Ecnebiden gelen unlardan esasen muntaza
man, gümrüklerde resim alınmaktadır. Bu ci
hetten mesele yoktur. Dahilde yapılan birinci 
nevi unlar, malûmu âliniz elekli ve yıkama tesi
satını haiz olan fabrikalarda yapılır. Bunlardan 
da bu vergiyi tahsil etmek gayet kolaydır. Çün
kü nihayet bir fabrikadır. Oraya Hükümet ya 
bir memur kor, yahut ta eski senelerin randıma
nını tetkik ederek, çuvallara birer kurşun mü
hür vurur. Bu mühürle çuvallar her tarafa sev-
kedilir. 

Köylüler evlerinde yiyecekleri ekmekleri için 
buğday, arpa her nedense yapacakları unu de
ğirmene mevaddı iptidaiye halinde getirdikleri 
zaman, değirmen ücreti olarak hak verirler. Bu 
hak ta % 5 ve 10 nisbetinde olur. Köylü öğüt
tüğü unu alır evine götürür, pazara götüremez. 
Pazara götürürse onun için ahkâmı cezaiye kon
muştur. Memurlar pazarları kontrol edecekler. 

Bazı muhterem arkadaşlarımın bu hususta 
izhar ettikleri endişelere mahal yoktur. Gerek 
Halil Beyefendinin sualleri ve gerek Vekil Be
yefendinin izahatleri neticesi olarak, bu kanun 
buğdayı koruma aknunu olduğuna nazara, bir 
iki söz söyleyerek cevap vermek isteyorum. 

REİS — Efendim, kanunun heyeti umumi-
miyesi hakkında müzakere kapanmıştır. 

MEMET B. (Kütahya) — Peki Paşam. Ben
denizin tetkikatın Hükümet istatistiklerine müs
tenittir. Bu kanun bize 13 milyondan ziyade va
ridat verecektir. Yeter ki salim usullerle cibayet 
edilsin. TetMkatım vilâyetlerden aldığım malû
mata müstenittir. Yevmî 25 000 çuval un sarfe-

- 3 5 3 -



I : 5 9 2 8 - 5 - 1 9 3 4 C : 2 
dilmektedir. Buna yalnız Türkiyeden çıkan de
ğil, Avrupadan gelecek unlar da dahildir. Far-
zedelim ki biz köylülerden hiç vergi almayaca
ğız, yevmi 25 000 çuval başına 150 kuruş hesap 
edersek bu, senede 13 milyon lira varidat vere
cektir. Bunu Heyeti muhteremenize arzetmekle 
mübahiyim. 

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

MADDE 2 — Yel ve su ile işleyen eleksiz, 
valssiz değirmenlerde üğütülen unlar bu vergi
den müstesnadır. Ancak bu değirmenler mamu-
lâtı satışa çıkarılırsa vergiye tâbi tutulur. 

REFİK B. (Konya) —Efendim; bu ikinci 
maddede, yel ve su ile işleyen eleksiz ve valssiz 
değirmenlerde üğütülen un vergiden müstesna
dır, ancak bu unlar satışa çıkarılırsa vergiey tâ
bi tutulur deniyor. O halde hemen umumiyetle 
ova halkı bundan mutazarrır olacaktır. Hepiniz 
biliyorsunuz, bu ovalar sudan mahrumdur. Su ile 
işleyen, tabiri maddede kaldığı takdirde bu ka
nun mevzu ve hedefini kaybetmiş olacaktır. Ka
nunun hedefi doğrudan doğruya müstahsili ko
rumak olduğuna göre, ovada yaşayan köy halkı 
hakikî ve ciddî bir ıstırap altında kalacaktır. 
Bu noktada bilhassa intihap dairemden bahset
meğe mecburum. 

Arkadaşlar, takdir buyururlar, Konya ova
sında değirmen için değil, hatta içmek için bile 
su bulmak başlı başına bir iştir. Su ile işleyen, 
tabirini buraya koyduğumuz takdirde, Konya ve 
umumiyetle ovada yaşıyan köy halkı büyük 
bir müşkülâta duçar olacaktır. Şu halde mak
sat un satışa çıkarıldığı zaman vergi almak esa
sı olduğuna göre, eleksiz ve valssiz değirmenler
den, kuvvei muharrike ne olursas olsun, vergi 
almamak lâzımgelecektir. Zaten maddede bu
nu istihdaf etmektedir. Aşağıdaki fıkrada, elek
siz ve valssiz değirmenler, dedikten sonra, an
cak köy değirmenleri unlan pazara getirildiği 
zaman vergiye tâbidir, deniliyor. Bu « su ile 
ve yelile işleyen » tabirine asla lüzum yoktur. 
Çünkü hepiniz biliyorsunuz, Konyada su yok
tur. Su olmadığından dolayı köylü odunla, 
kömürle işlettiği motorlu değirmenlerle ihti
yacını temin eder. Bu maddenin bu tabirlerden 
ayrı olarak yazılması için bir takrir takdim 
ediyorum, kabulünü rica ederim. 

ARIKOĞLU DAMAR B. (Adana) — Muh
terem arkadaşlar, bu un kanunu memleket için 
çok faydalı ve bilhassa çiftçileri korumak için 
yapılmış bir kanun olduğundan dolayı hepi
miz bımu seve seve hatta biraz daha arttır
mak suretile bu kanunun çıkmasını içerden, yü
reğimizden arzu ediyoruz. Yalnız kanun yapılır
ken bu kanunun ruhunda mevcut olmakla be
raber bir zühul olsa gerektir. Refik Bey bi

raderimiz de temas buyurdular. Burada « yel 
ve su ile işleyen eleksiz ve valssiz değirmenler.. » 
tabiri kullanılmış, demek ki bunların haricinde 
kuvvei muharrike ile işleyenler vergiye tâ
bidir. Bu mâna sarahaten çıkmaktadır. Dai-
rei intihabiyemi göz önüne getirdim. Vakıa Sey
han geçer, Ceyhan geçer. Fakat bunların etra
fında değirmen yoktur. Köylerde ufak motör-
lerle ve saire ile isleyen değirmenler vardır. 
Bunları vergiye tâbi tutmuş oluyoruz. Bir kaç 
senedenberi kuraklık, o mıntakada azgın bir 
surette devam etmiştir. Ziraat bankası büyük 
yardımlar yapmıştır. Bir çok köylüye buğday
lar tevzi etmiştir. Bu tâbiri çıkarmak çok doğru 
olacaktır. Esas maksadımız, unun istihlâkin
den vergi almaktır. Binaenaleyh bilâkaydüşart 
pazarda, şurada, burada satılan undan vergi 
alınmasına taraftarız. Fakat bu tabiri kaldıra
lım. Fayda yerine memleketin bir kısmına za
rar tevlit edecektir. Bu hususta bir takrir tak
dim ediyoru.tn. Kabulünü rica ederim. 

REİS — Takrirleri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddenin aşağıdaki şekilde yazılma

sını teklif ederim: 
Kuvvei muharrikesi ne ile olursa olsun elek

siz, valssiz olarak münhasıran köy değirmenle
rinde üğütülen unlar bu vergiden müstesnadır. 
Ancak bu kabil unlar satışa çıkarıldığı takdirde 
resim alınır. 

Konya Konya 
Refik M. Lûtfi 

Yüksek Reisliğe 
İkinci maddeden (yel ve su ile işleyen) fık

rasının tayyını teklif ederim. 
Adana 
Damar 

REİS — Refik Beyin takriri esas maddeyi 
daha ziyade tadil ediyor. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bilâkis paşam. 
REİS — Öyle mi? 
İSMET B. (Çorum) — Damar Beyin teklifi 

daha şümullüdür. 
MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Paşam, 

Refik Beyini takririne Hükümet dahi muvafa
kat ediyor. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim; kifayeti 
müzakere olmadığı için söz istiyorum. 

Efendim, Bu istisna maddesi içerisinde bir is
tisna daha vardır ki, maddenin başında: yel, 
su kelimeleri kalktıktan sonra başka kelimeler 
ilâvesine hiç lüzum yoktur. Damar Beyin tek
lifi gayet güzeldir. Yel ve su kelimeleri kalk-
tiği halde valssiz ve eleksiz değirmenlerin öğüt
tükleri unlar, eğer satışa çıkarsa vergi alınacak, 
çıkmazsa vergi vermeyecektir. Köy kelimesi koy-
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mâya da lüzum yoktur. Zaten satışa çıkmayan 
unlar müstesnadır. Çünkü halkın kendi ihtiya
cı için üğüttüğü unlardır. Fakat satışa çıkarsa 
vergi alınır. Onun için Damar Beyin teklifi ga
yet güzeldir. Maliye vekili beyefendinin de bu
na iştirak etmesini rica ederim. Köy kelimesine 
hiç lüzum yoktur. Çünkü maksat, satılan un
lardan vergi almaktır. Şehirde de yiyecek unu
nu üğütürse vergi alınmamalıdır. Köy kelime
sini burada zikredecek olursak şehir halkının 
dahi şehir kenarlarında kendi ihtiyaçları için 
kara değirmenlerinde öğüttükleri unlan da ver
giyle mükellef tutacağız. Şimdi birini müstesna, 
diğerini mükellef tutarsak bunda tezat hâsıl ola
caktır. Onun için çok rica ederim Damar Beyin 
takrirlerini kabul buyurunuz. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. (Elâziz) — 
Orta yerde tebarüz ettirilmesi lâzımgelen bir 
nokta vardır. Şu mu yapılsın, bu mu yapılsın 
münakaşası, zannediyorum ki ıbu tebarüz ettiril
mek istenilen noktanm tamamile anlaşılamama-
smdan ileri geliyor. 

Efendim, orta yerde vergi mevzuu olması lâ
zımgelen unlar hangileridir? İsmet Beyefendinin 
buyurdukları gibi böyle valssiz, eleksiz değir
menlerden çıkan unlar, satışa arzolunmayacak 
olursa vergi mevzuundan müstesnadır. Böyle 
bir şey yoktur. Burası iyice anlaşılmak lâzım
dır. Köy değirmenlerinde öğütülüp te köylü
nün kendi ihtiyacına sarfedeceği unlar vergiden 
müstesnadır. Şehir ve kasaba halkından her 
hangi biri köye gider ve oranın değirmeninde 
buğdayı ve sairesini öğütürse, satılığa çıkarmaz
sa dahi, yani kendi ihtiyacı için olsa dahi bu 
vergiden müstesna değildir (Gürültüler). Efen
dim, ikmale müsaade ediniz. Hükümetin müta-
leası böyledir, arzedeyim: Bunu ifade edecek 
surette olan her hangi bir mefhuma Hükümet 
taraftardır. Bunun aksi olmak üzere, gerek 
bunlar - şimdi arzettim - yine tebarüz ettireyim: 
Kasaba halkı, köy değirmeninde öğüttüğü unu 
için vergi verecektir. Yoksa bu kanundan bek
lenilen. 4 - 5 milyon lira değil, iki milyon lira 
dahi temin edilemez. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Söz istiyorum. 
REİS — Takrirler okundu, takrirler okun

duktan sonra söz yoktur. Kendiniz takrir ve
rirseniz, takririnizi izah için buraya çıkabilirsi
niz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Paşa Hz., 
usule ait bir şey arzedeceğim. Kifayeti müza
kere yapılmadıktan sonra söz devam edebilir. 
Nizamnamei dahilide böyle bir mütalea yoktur; 
söz devam edebilir. Nitekim ki zati âliniz mü
saade ettiniz. 

REİS — Takrir verirseniz, takririnizi izah 
edersiniz. Başkasının verdiği takriri izah ede
mezsiniz. 

Takrirlerin okunmağa başlanması demek, 
müzakerenin kifayeti demektir. 

Şimdi bu takrirlerden, evvelâ Hükümetin tek
lifini tadil eden bir teklif vardır. Damar Be
yindir. Bu teklifi nazarı dikkatinize arzediyo-
rum. Nazan dikkate alanlar ... Almayanlar ... 
Damar Beyin teklifi nazarı dikkate alınmıştır. 
Madde encümene gidecektir. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Efendim, takrir nazarı dikkate alındığına gö
re encümene gitmesine lüzum yoktur. 

REİS — Damar Beyin teklifine Hükümet 
iltihak etmiyor. Halbuki Refik Beyin teklifi 
kabul edilseydi; bu teklife encümen ve Hükümet
te iştirak ediyordu. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
Damar Beyin teklifinin, bir noktai nazardan na
zarı dikkate alınması, Refik Beyin takririnin 
okunmasına mâni değildir. 

Encümene gitsin, encümen üzerinde mütalea 
yürütsün ve bize getirsin. 

REİS — Damar Beyin takririni reye koy
duk. Refik Beyin takririni de reye koyacağım. 

Refik Beyin teklifine Hükümet te iştirak 
ediyor. 

Refik Beyin takririni nazarı dikkate alan
lar . . . Almayanlar . . . O da nazarı dikkate alın
mıştır. 

Her ikisini de encümene veriyoruz. Encümen 
maddeyi yeni şekilde formüle etsin. 

MADDE 3 — Vergi, müşteriye aittir. Ken
di ununu öğüten değirmenci veya malını fab
rika ve değirmenlerde öğüttüren şahıslar bu 
kanunun tatbikında müşteri vaziyetindedirler. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, bu madde, 
verginin teklif ve tahsil mahallini gösteriyor: 
Vergi müşteriye aittir. Fakat ununu değirmen
lerde öğüten değirmenci, fabrikacı veyahut ma
lını fabrika ve değirmenlerde öğüten diğer kim
seler, müşteri vaziyetindedir denince müşteriye 
ait olan bu teklif mahallî ibare dolayısile fabri
kacıya ve mal sahibine rücu ediyor. Binaenaleyh 
fabrikacı, değirmenci bir müşteri hükmündedir. 
Mallarının satılmadığında dahi verginin alın
ması lâzımdır. Bu madde esas itibarile yerinde
dir. Maddenin şekline, esasına itiraz etmiyorum. 
Fakat tatbikat şekillerinde müşkülât vardır. 
Bu müşkülâtı arzetmek istiyorum. Fabrika ve 
değirmenler, vaziyetleri itibarile ikiye ayrılabi
lir: Sarfiyat mahallinde bulunan fabrika ve de
ğirmenler, sarfiyat mahallinden uzak bulunan 
fabrika ve değirmenler. Meselâ Ankarada bulu
nan, İstanbulda bulunan değirmenler, sarfiyat 
mahallinde bulunan değirmenlerdendir. 

Binaenaleyh buradaki fabrika ve değirmen
lerin unlarını, müşteri gelerek, kendi depoların
dan alır. Bu suretle vergi makbuzunu, kanunun 

tarif ettiği şekilde fabrikacıya ve muhafaza memu
runa verirler. Bu işte fabrikacrya büyük bir külfet 
tahmil edilmez. Fakat satış mahallinden uzakta 
bulunan, 5 kilometre, 10 kilometre ve daha uzak-

- 3 5 5 -



I : 5 9 2 8 5 - 1 9 3 4 G : 2 
ta bulunan fabrikalar da vardır. Bunlar mamu-
lâtlannı satış mahallindeki depolarına gönde
receklerdir. Şimdi bu kanun mevzuuna göre üğü-
tülen unların miktarı fabrikada tesbit edilerek 
o miktar üzerinden vergi alınmak icap eder. işte 
müşkülât buradadır. Mal sahibi de, fabrikacı da 
ununu satmadan vergi verebilmek imkânını bu
lacak mıdır? Çünkü her gün 200 - 400 torbaya 
kadar un imal eden fabrikalar olduğuna göre, 
yevmiye 300 - 400 lira ve ayda 20 bin lira kadar 
bir vergi hazırlamak gibi bir müşkülât, fabrika
ların işleyememesine sebebiyet verdiği gibi ihti
yacı da tazyik edebilir. Fakat bu hükmün bura
da kalması da zaruridir. Şimdi ne yapılmalı ki, 
bu müşkülât izale edilebilsin? Bence, iki tedbir 
vardır: Birisi; fabrika ve mal sahibine kredi te
min etmek. Bu krediler faizsiz olarak mal sahi
bine vergi makbuzları vermektir. Bu suretle 
fabrikalar da vergilerini günü gününe vermek 
imkânını bulurlar. 

İkinci tedbir de şudur: 
Satış mahallerinden uzak bulunan fabrikala

rın satış mağaza ve depolarına göndereceği un
lan, fabrika ve değirmenlerde bu kanunda tarif 
edilen defterden başka ayrıca tasdikli bir sevk 
defterine kaydedilerek, mühürlü olarak burala
ra gönderilir. Bu depo ve mağazalar, fabrikala
ra karşı zimmetli addedildiği için müessese ve 
depolarda satılanların makbuz hesaplarının ka
patılmak üzere fabrikacılara ve mal sahiplerine 
ve orayı muhafaza ile mükellef memura gönde
rerek hesaplar kapatılabilir. Vaziyet şudur: Sa
tış mahallerinde uzakta bulunan fabrika ve de
ğirmenler, satış mahallerindeki mağaza ve de
polarına göndereceği unları fabrika ve değir
menden ayrıca tasdikli bir deftere kayitli ve 
mühürlü olarak gönderir. Orada satıldığı tak
dirde satılan unların satış makbuzları gönderi
lerek hesaplan kapatıldığı takdirde bu müşkü
lât tamamile zail olur. Binaenaleyh, bu müşkülât 
idare edilirken esasen fabrikalarda bunların 
miktarı tesbit edilerek depolara sevkedileceği 
için depolarda suiistimal olmasına imkânü ihti
mal yoktur. Depolarda satış makbuzları üzerin
de bir suiistimal olmak ihtimali dahi mevcut ol
sa bu fıkraya göre fabrika ve mal sahibi Hazi
neye karşı zimmettar olduğu için her vakit he
saplarını kapatmak, borçlarını vermek mecburi
yetinde bulunurlar. Yalnız mesele, satış mahalle
rinden uzakta bulunan depo ve mağazaları bu 
sevk defterlerile murakabe etmek ve satıldıkça 
gelen makbuzlarla hesapları kapatmak mecburi
yetini tahmil etmektir. Bu şekillerden hangisini 
Maliye vekili Bey musip görüyorsa o şekil ter
cih edilir. Bence, bu şekillerden birinin kabulü 
zaruridir. Yoksa fabrika sahipleri, unları satıl
madan, mütemadiyen artan vergileri vermekten 
müşkülât çekecekleri ve fabrikalarım şüphesiz 
işletemeyecekleridir. Bu da ihtiyacın tazyikini, 
verginin ziyamı mucip bir hali müeddi olacak

tır. Bunun için bir takrir hazırladım. Maliye 
vekili Beyefendi, bu şıklardan hangisini tercih 
ediyorsa takririmin ona göre okunmasını rica 
ederim. Takririm ikinci şıkka aittir. Birinci şık 
kabul edilirse ikinci şıkka ait olan takririmin 
reye konmasına bittabi hacet kalmaz. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
İsmet Beyefendinin beyan buyurdukları ve te
mas ettikleri nokta şudur: Kasaba dahilinde ol
mayan ve kasabaya uzak bulunan değirmende, 
değirmencinin kendi malım üğüteceği vakit 
müşteri vaziyetine geçeceği için çıkardığı unlara 
ait vergiyi vermesidir: Satılmadığı için bu un
lar değirmenden çıkarken vergi alacak olursa
nız, bunu tazyik etmiş olursunuz, bir suhulet 
göstermeniz icap eder diyor. Evet, vekâlet bu
nun için sarahat koymamışsa da bunlar hakkın
da talimatnamede suhulet gösterilmesini esas iti-
barile kabul etmiştir. Düşündüğümüz şudur: 
Üzerine zimmet olarak terettüp etmiş olan ver
ginin tahsilini her suretle tahtı teminde bulun
duracağız. Tehlikeye mahal bırakmayacak bir 
surette banka mektubu ve saire gibi kuvvetli bir 
teminat gösterilmek şartile bu verginin tahsili
nin teciline gidilmesini vekâlet kabul etmiştir. 

İkinci şıkka gelince: Kendilerinin de işaret 
buyurdukları gibi zannederim, ona gitmeğe ha
cet kalmayacaktır. Depoda satıldıkça makbuz
lar değirmene gitsin, kayitleri kapatılsın. Bun
lar, bir çok kompilikasyonlara sebep olur. 

Bizim düşündüğümüz; teminata raptedilerek 
çıkarılmış unlar, parası peşinen alınmış unlar gi-
gi pazara çıkarılmıştır. Binaenaleyh bu sa
tış nasılsa, teminata raptedilen müşterile
rin satışları da ayni surettedir. Artık depodan 
ne vakit çıkarılmış, ne vakit satılmış?.. Bunlar, 
vergi cibayetini güçleştirir. Mal sahibine temi
nat tahtında mühlet verirsek, zannediyorum, 
aradıkları kolaylık temin edilmiş olur. 

İSMAİL KEMAL B. (Çorum) — Mühlet ne 
kadar olacaktır? 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Bu hususta bir şey tayin etmedik. Bir ay, bir 
buçuk ay olacaktır; fazla müddet koyamayız. 

DAMAR B. ( Adana ) — Bir buçuk ay çok 
fazladır, 15 gün kâfidir. 

RAİF B. (Trabzon) — Efendim; bu üçüncü 
maddede bir hüküm var. Vergi müşteriye aittir. 
Bu müşteri hangi müşteridir? Yani ilk evvel fab
rikadan unu satın almış olan adam mıdır, yoksa 
elden ele geçerek en nihayet müstehliklere bu 
unları satacak adam mıdır? Eğer doğrudan doğ
ruya fabrikadan unları satın almış olan müşteri 
ise o halde bu hükümde bir sakatlık vardır. O 
da şudur: bu kanun neşredildiği zaman, bir çok 
adamlar vardır ki bir çok taahhütlere girmiş
lerdir. Bu taahhütler, Hükümete karşı da ola
bilir, efrat arasında da olabilir? Fakat zanne
diyorum ki en büyüğü Hükümete karşı olan ta
ahhütlerdir. Bu kanun çıkınca bunlar peyderpey 
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fabrikalardan bu unları mübaya aedecekler. Et- I 
tikleri zaman, bu vergi kendilerine aittir, diye 
üzerine yüklenecek olursa bu taahhütlerini ifa 
edemeyecek hale gelebilirler. Bir müddet ken
dileri zarardide olurlar. Fakat zarara düşen bu 
müteahhitler, Hükümet için ifasında fayda olan 
teahhütlerini ifa edemez hale gelirler ve Hükü
metin işleri de bozulur. Bu boşluğu doldurmak 
için şöyle yapılabilir. Eğer bu müşteri tâbiri, 
son müşteri demek olsaydı, kasıt bu olsaydı o 
zaman başka bir ilâveye lüzum kalmazdı. Fakat 
bu mana buradan çıkmıyor. Çıkmadığına naza
ran, arzettiğim mahzur dolayısile bir hüküm 
koymak lâzımdır. Bu şekilde yapılmış olan mu
kavelelerin bazısında sarahat bulunur. Onlarda 
denir ki; bilcümle vergiler ve resimler müteah
hide aittir. Bilâhare Hükümetin vazedeceği ver
giler de buna dahil olabilir. Eğer mukavelelerde 
böyle sarahat varsa tabiî o zaman mukaveleyi 
yapan müteahhit mevcut ve çıkacak vergileri 
göz önüne almış ve ona göre hareket etmiştir. 
Böyleleri için mesele yoktur. Fakat eğer muka
velelerde böyle bir kayit yoksa - ki bazılarında 
yoktur - bu takdirde yapılacak muamele, ne ola
caktır? Bunun için bir hüküm ifade etmek lâ
zımdır. Ben bir fikir olmak üzere bir şekil arze-
deceğim. Encümen kabul ederse başka şekle ko
nabilir. 

«Bu kanunun neşrinden evvel vukubulmuş 
mukaveleye bağlı teahhütlerde verginin kime 
ait olacağı mukavele şartlarına bağlıdır. Muka
velede şart yoksa vergi müşteriye aittir.» Bu hu
kukî bir tâbirdir. Aittir demek, yalnız müşte
riden alınır demek değildir. Biz yine vergiyi 
doğrudan doğruya fabrikadan unu alan müte
ahhitten tahsil edeceğiz. Fakat bilâhare müte
ahhit bu verdiği parayı, mukaveleyi kime karşı 
yapmışsa ondan alacaktır. Bunun için müşteri
den tahsil olunur demiyorum, aittir diyorum. 
Bu hukukî bir tâbirdir. Bazan bu şekilde ko
nan vergiler, az miktarda olduğu için taraflar 
arasında yapılan mukavelelere tesiri, mahsûs 
olmuyor. Onlar için bir istisna kaydı koymağa 
da lüzum kalmıyor. Fakat bir çuval un, altı 
lira ederken, üzerine bir buçuk lira zammedi
lince bu, ağır bir teklif olduğuna nazaran bu 
vaziyeti düşünmek lâzımdır. 10 000 çuvalda 
15 000 lira gibi ehemmiyetli bir fark oluyor. Bu 
yükü müteahhit çekemiyecektir. Teahhüt te 
suya düşecektir. Bu fark, teahhüdün suya düş
mesini icap ettirecek bir raddededir. Bu şekİi 
esas itibarile arzediyorum. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — 7 inci maddede 
fabrikalar ve değirmenleri defter tutmağa ve Ö-
ğüttükleri unların miktarını, vergisini ve saireyi 
deftere kaydetmeğe ve üç tane makbuz alarak ı 
birisini muhafaza memuruna vermeğe »birisini 
çuvala yapıştırmağa ve birisini de saklamağa 
ve sonra un, fabrikadan çıkmazdan evvel çuva- | 
İm ağzrnm mühürlenmesine ait hükümler var- • 

I dır. Bu hükümler elekli ve valsli değirmenlere 
aittir. İstisna ettiğimiz değirmenlerin bundan 
hariç kalması icap eder. Bu maddede, fabrika 
ve elekli, valsli değirmenlerde kendi malım üğü-
ten veya üğüttüren şekli de olursa iltibasa ma
hal kalmaz. Zaten maddenin encümene gitmesi 
melhuzdur. Bendeniz de bir takrir veriyorum. 
Encümende nazarı itibare alınmak şartile kabu
lünü rica ederim. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, Raif Beyefendinin dermeyan ettikleri 
noktayi bendeniz varit görmüyorum. Kendileri
nin de teşrih buyurdukları gibi, mukaveleler iki 
kısımdır : Ya içerisinde bilcümle şerait tasrih 
edilmiştir veya edilmemiştir. Edilmişse mesele 
yoktur, edilmemişse ahkâmı umumiyeye gidi
lir. Orada nasılsa ona göre hareket edilir. Bu
nun hilâfma olmak üzere burada bir takyit koy
mak doğru değildir. 

Diğer, Sait Azmi Beyefendinin buyurdukları 
noktaya gelince; encümene gidecek olan madde
nin tarzı halline muallaktır. Orada alacağı şek
le göre konuşuruz. 

MEMET B. (Kütahya) — Efendim, bendeniz 
bu meselede Maliye Vekili Beyefendiyi teyit 
edeceğim, yalnız şu farkla: Biliyorsunuz M, bu 
kanun tatbik mevkiine konulduğu vakit, yalnız 
müteahhitlerin taahhütlerine değil, bir takım 
tüccarların depolan var, bunu biz sureti umu-
miyede beyanname vermek suretile bu vergiyi 
zammedeceğiz. Bahusus biz bu kanunu tatbik 
ederken haziran ayına girmiş bulunacağız. De
min burada bu kanun üzerinde konuşulurken, 
bazı vâkıf arkadaşlar dediler ki, haziran ve 
temmuz aylan harman zamanı olduğu için buğ
day fiatleri çok düşer, ihtimal ki o müteahhit, 
taahhüt ettiği şeyin resmi munzammmı vermek 
suretile; ben taahhüdümü ifa edeceğim diye da
iresine karşı imza verir veyahut buyurduklan 
gibi ahkâmı umumiyeye tâbi olur, ve mukavele
yi bozar. Yeniden münakaşa yapılır, belki de 
eski fiatla diğer bir talip bulunur. Binaenaleyh 
bunu karıştırmağa hiç gelmez. Çünkü daima 
böyle resmi munzamlar, depolarda mallara zam
mediliyor. Bu, hiç bir kayit ve şarta tâbi ol
maz. Yalnız müteahhitlerle alâkadarlar arasın
da çıkacak ihtilâflar, ahkâmı umumiye tarikile 
faslolunur. Arzettiğim gibi bunu hiç kanştır-
mağa gelmez. 

İSMET B. (Çorum) — Efendim, arzettiğim 
bu müşkülâtın izalesinde Maliye Vekili Beyle 
müttefik olduğumuz anlaşıldı. Fakat şekiller
de fark hâsıl oldu. Maliye Vekili Bey, bir veya 
bir buçuk ay teminat ile, müddet verileceğini 
söylediler. Teminat ile verilecek müddet, temi-
nat mektubu vesairedir. Binaenaleyh bir taraf
tan sarfiyat mahallinde bulunan fabrikanın de
posunda vukubulan satışlann vergisinin fabri
kalarda alınması, diğer taraftan kredi mektup-

1 lan vesaire almak gibi bir usul movzubah3 oldu. 
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Benim arzetmek istediğim şey, bu değildir. Bu 
makbuzlar bankalarda ve yahut varidat daire
lerinde bulundukça para kıymetini haiz değil
dir. Bunların kredi usulile bedellerinin bir veya 
bir buçuk ayda alınmak suretile bu makbuzla
rın fabrikacılara verilmesi ve onlardan teminat 
alınması, aşağı yukarı ikinci bir külfet teşkil 
eder. Eğer arzettiğim şekilde ittifak ediyorsak 
bendeniz takririmi geri alacalım. Yok teminat 
usulünde İsrar ediyorlarsa zaten fabrikalar, ban
kalara teminatla bağlıdır. Binaenaleyh, ikinci 
bir teminat meselesi hâsıl olacaktır ki bu da bir 
külfettir. Bu teminatı almak için de bir faiz ve
recektir. Bu da ikinci bir masraftır. 

Maksat şudur: Bu verginin satış mahaller-
rine gitmeden evvel alınması lazımsa, satış ma
hallerine gitmesini az çok tahdit eden bir müd
detle makbuzları oraya vermek ve bu makbuz
larla hesabı kapatmak ve çuvalları mühürlemek 
meselesini benim teklif ettiğim gibi yaparsak 
hiç bir karışıklığa mahal kalmaz kanaatinde
yim. Binaenaleyh bu teklifimin nazarı dikkate 
alınmasını rica ederim. 

EEFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar; insanların muamelâtı umumiyesini içinde 
yaşadığı kanunların teminatı teşkil eder. Bi
naenaleyh âmme nizamlarını, âmme hukukunu 
muhafazaya medar olmak üzere mevcut ve ya
şamakta olan kanunlar dairesinde yapılan mu
kavele hükümlerine tebaiyet, herkes için bir 
borçtur. Fakat memleketin istilzam ettiği men
faat noktasından kanunlara binaen yapılmış 
olan hükümlerin dahi neticeleri üzerinde yeni 
yapacağımız kanunların nasıl tesir yapacağını 
düşünmek meselesi de vardır. Binaenaleyh Raif 
Beyin mevzubahs ettiği meselede bendeniz de 
alâkadar olduğum için, Bütçe encümenimizin na
zarı dikkatini celbetmiş ve mümkünse encümen 
tarafından kabul edilmesini rica etmiştim. Bu 
hususta Raif Bey arkadaşımıza cevap verilir
ken çok sert bir mütalea ile bugün meri olan ya
ni kanun çıktıktan sonra bugün Devletin her 
hangi bir mevcut kanunile bağlanmış olan adam
ların mukaveleleri üzerinde yeni hüküm koymak 
noktasından mevcudun heyeti umumiyesinin ta
mamen muattal bir hale gelmesine sebebiyet 
vermek gibi bir neticeye varır. 

Arkadaşlar; benim bildiğim bir şey varsa ar
pa gibi, buğday gibi, un gibi kazançlar, daima 
para üzerine olur. Onun içindir ki piyasa üze
rinde görüyoruz. Ufak para, yüz para, kırk 
para şeklindedir. Şimdi bu kanun mucibince 
yetmiş iki kiloluk bir çuvala, kilo başına iki ku
ruştan fazla mükellefiyet tahmil ettiğimiz bir 
müteahhide, senin bu mukavelende her türlü 
rüsum ve vergi sana aittir, dediğimiz gün, bu 
müteahhidin kendi kendine intiharını istemek 
gibi bir vaziyet hâsıl olur. Bendenizin anladığım 
mütalea bu olduğuna göre, Maliye vekili Beye
fendi de böyle bir şey yok dediğine göre, müs-

terihane ilâve etmek lâzımdır ki, böyle olma
ması çok doğrudur. Onun içindir ki, bir buçuk 
liralık bir mükellefiyetin bu kanunun neşrin
den sonra müşteriye ait olduğu ve bundan ev
velkilerin müşteriye ait olmaması keyfiyeti, 
encümenin, üzerinde etüt yapmasına lâyik bir 
mevzudur. 

Raif Bey arkadaşımızın takriri, encümence 
nazarı dikkate alındığı takdirde, bunun üzerin
de meşgul olunması lâzımgelen bir keyfiyettir. 
Yoksa Maliye vekili Beyefendinin dediği gibi 
ahkâmı umumiyeye tâbidir, müşteriye aittir sö
zü varit değildir. 

MALİYE E. R. HASAN FEHMİ B. (Gümüş
hane) — Bu maddede iki mühim noktaya temas 
edildi. Biri istihlâk pazarlarına yakın olmayan 
fabrikaların peşinen vermek mecburiyetinde kal
dığı verginin, fabrikaların kendi mütedavil ser
mayeleri üzerine yapacağı tesiri ve bunun neti
cesi olarak bir kredi açılmasıdır. 

Hakikaten bu cihet, arkadaşlarım bilirler ki, 
encümende görüşülürken bendeniz mevzubahs 
ettim, istihlâk mahallinde bulunan fabrikala
rın vergileri bu kanunda tarif edilen şekil ve 
şerait içinde peşinen alınması mümkündür, ko
laydır. Çünkü müşteri fırıncılar veya tüccarlar
dır, müteaddittir. Sermaye her gün muhtelif el
lerden un alınırken tediye edilmesinde kolaylık 
vardır. Halbuki memleketimizin büyük bir kıs
mında fabrikalar, istihlâk mahallerinden uzak 
mesafelerdedir. Fabrikadan mal sevkedilirken, 
ister fabrika kendi hesabına sevketmiş olsun, 
ister tüccar fabrikada kırdırsın ve depolarına 
sevketmiş bulunsun... Bunlardan verginin peşi
nen alınması bu gün 25 ilâ 30 bin lira mütedavil 
sermayesi olan ve kısmen de buğdayı veresiye 
almak suretile işini gören bir fabrika, bir değir
men. istihsalâtının vasatisinin nısfını nazarı 
dikkate alırsak ve bunun bir kısmının muayyen 
bir haddi, daima depolarda bulunduğunu - ki 
bulundurması esastır - kabul etsek, mütedavil 
sermayesini bir mislinden fazla tezyit etmek 
mecburiyetindedir ki, vergiyi peşinen ödesin. 
Bu günkü şeraite göre çok müşkül vaziyette ka
lacak ve hatta kapanacak fabrikalar da buluna
bilir. Fakat Maliye vekili Bey arkadaşımız, bun
lara bir kredi açılmasını kabul ettiler. Bunun 
şekli, şeraiti bendenizce teferruattandır. Mutla
ka banka teminatı istenmesinde kendilerinin 
teklifi veçhile, her hangi bir teminat mukabilin
de ister makbuzları vade ile vermek suretile, is
terse doğrudan doğruya fabrikatora bir hesap 
açmak suretile ve müddeti de azamî bir buçuk 
ayı tecavüz etmemek kaydile bu mesele halledi
lebilir. Esasen bu hususu Vekil Bey de kabul bu
yurdukları için, bendenizce mesele kalmamıştır. 

Bunu yapmak için belki kanuna bir fıkra koymak
tan ibaret kalıyor ki kredi üzerinde Maliye ve
kiline bir mezuniyet vermektir. Kanunun tat
bikini kendileri temin etsinler. 
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İkinci mesele : Bu kanunun mevkii tatbika 
geçeceği günden evvel aktedilmiş olan un mu
kaveleleridir. 

Bunlar bu vergiyi dairelerden mi, alacaklar, 
yoksa kendileri mi ödeyeceklerdir? Bendenize 
göre meseleyi bu kanunun kelimeleri içinde ara
maktan ziyade ahkâmı umumiyede aramak daha 
doğru olur. Biz mükerreren, gümrük kanunu
nu tadil ettik, resimleri artırdık, resimlerin art
masını ifade eden kanun mevkii tatbika geçme
den evvel aktedilmiş mukavelelerde, mukavele
nin aktedildiği tarihte mevcut vergi ve resim, 
neden ibaretse tenzil edildikten sonra son ka
nunlarla ilâve edilen fazlayı daireler ödemiştir 
ve ödemeğe mecburdur. Binaenaleyh buradaki 
hâdise de onun aynidir. Bendenizce bunun için 
kanuna ne bir kelime yazmak, ne de ahkâmı 
umumiyeyi değiştirmek ve ne de* tereddüt etme
ğe lüzum yoktur. Daireler biz veririz derlerse 
bile buna da lüzum yoktur. Çünkü gümrük ka
nununda ilâm getirin de farkı resmi verelim 
denmemiştir. Bu kanunda deniyor ki, vergi müş
teriden almır. Bu madde birinci derecede, 
Devlet tarafından tahsil edilecek verginin ma
hallini gösteren bir mevzudur. O mükelleftir. 
vergiyi verir, faturasını irae ederek Devletten 
ister. 

îş, fatura tanzimi icap ettiriyorsa der ki, bu 
kanun şu tarihten itibaren mevkii meriyete gir
di, o tarihten evvelki farkı resmi ilâve ederek 
verin Bu hususta kanun yapmağa lüzum yoktur. 

RAÎF B. (Trabzon) — Arkadaşlar, Maliye 
Vekili Bey arkadaşımız dediler ki ahkâmı umu
miye işi halleder. Hangi ahkâmı umumiye hal
leder yani ahkâmı umumiye şöyle midir? Mu
kavelenamede sarahat yoksa .... 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Raif Bey, kısa kesmek için arzedeceğim. Tama-
mile Hasan Beyefendinin izah ettikleri gibi tüc
cara daire verir demek istedim. Tatbikat böy
ledir (O halde mesele yok sesleri). 

RAÎF B. (Trabzon) — O halde mesele yok
tur. Mademki bu şekilde tatbik edilecektir, bel
ki kanun koymağa lüzum olmayabilir. 

Fakat benim teklifim, devairi resmiyeye bu 
hususta vukubulan taahhütler değildir; alelıtlak 
bir mukavele de bu şekilde yapılmışsa onları da 
düşünmek mecburiyetindeyiz. O da mı ahkâmı 
umumiyeye dahildir. Bu noktanm da düşünül
mesi lâzımdır. 

Şimdi arkadaşlar, bir kanun yapıyoruz, para 
alacağız, diyoruz. Bu alacağımız paranm bütün 
vatandaşlarla yapılan mukaveleler üzerindeki 
tesirini hiç düşünmeyelim mi? Bu kanun bunları 
düşünerek bir kayit koymamalı mıdır? Bazı 
hâdiseler olur ki, bunlarm vukuuna meydan 
vermemek elimizde değildir. Mal bol olur fiat 
düşer. 

Bunlar nihayet fiatleri indiren, çıkaran ve 
insanlar arasında yapılmış olan mukavelelere te

sir yapan ve bir tarafı kârlı, diğer tarafı zararlı 
yapabilen hâdiselerdir. Fakat bunları biz daha 
evvelden ihdas etmediğimiz için bunlara karşı 
bir kayit koyamıyoruz, hüküm koyamıyoruz. Fa
kat burada tıpkı böyle mukaveleler üzerine ken
di elimizle tesir yapıcı bir hüküm vazedince, 
onun bütün vatandaşların muamelâtı medeniye-
lerine yapacağı tesiri de düşünmek lâzımdır. 
Muayyen bir iştir. Undan şu kadar para alaca
ğız, bu resmi, kim verecek?.. Bu 150 kuruş, hiç 
hatıra gelmeyen bir zamdır. Bunu hesap etmeye
rek bağlanan vatandaşların vaziyetleri ne ola
caktır? Arzettiğim budur. Ben zannediyorum ki 
bir hüküm konursa, bir çok şikâyetlerin ve sı
zıltıların önüne geçilmiş olacaktır. Maliye vekili 
Beyefendi, dairelerden bu paranın verileceğini te
min ediyor. Diğer encümendeki arkadaşlar da 
verginin müşteriye ait olduğunu ve nihayetün-
nihaye müstehlike devredileceğini teslim eder
lerse belki bu hükmün konulmasına lüzum kal
maz. Mahkemeler işi halleder. Takdir, Heyeti 
Celilenindir. 

ARIKOĞLU DAMAR B. (Adana) — Muhte
rem arkadaşlar, bu kanunda yine bir noktanm 
noksan bırakıldığına kaniim. O da bu gün Tür
kiye, biliyorsunuz ki, bir ziraat memleketidir. 
İnşallah ziraatimiz daha çok inkişaf edecektir, 
almış olduğumuz tedbirler bunu göstermektedir. 
Bu gün vaziyet şudur: Cihan buhranı vardır, şu 
vardır, bu vardır. Yann vaziyet düzelince biz de 
ihracatçı vaziyetine geçeceğiz. Olur ki, etrafta 
kahtu gelâ olur, o zaman Türkiyeden çıkacak 
unlar bu kanuna tâbi midir? 

MUHTELİT En. M. M. ÎSMAÎL B. ( Şebin 
Karahisar ) — İhracat mı? 

DAMAR B. — Evet, ihracat. 
ÎSMAÎL B. — İhracat tâbi değildir. 
DAMAR B. — O halde takririme lüzum kal

mıyor. 
MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 

Demin arzettiğim gibi ahkâmı umumiye dediği
miz zaman, mutlaka müteahhitlerin aleyhinde 
olarak bir şey kastetmedim. Refik Şevket Bey 
de demin zikrederken böyle bir i.ej yoktur de
dim. Mesele, ahkâmı umumiye ile halledilmiştir. 
Onun için bu kanunda tasrihine lüzum yoktur 
dedim. Hasan Fehmi Beyin de izah ettiği gibi, 
mevcut tatbikatımızda, gümrükte böyle olmuş
tur. Hukuk müşavirimizin mütaleası da bu yol
dadır. Behemehal bu çıkarılmış olan vergi ahde 
tâbidir. O zat bana vergi verir ve müteahhide 
rücu eder. Meselâ; bir buçuk lira ise bunu on
dan alır. Bunu gerek Hükümetin, gerekse efra
dın arasmda ahkâmı umumiye halletmiştir. Bu
nu arzetmiştim. 

İsmet Beyefendinin buyurdukları meselede; 
Hasan Fehmi Beyin beyanatı, tamamile Hükü
metin noktai nazarım izah eder mahiyettedir. 
Teminat almayalım, dediler. Bu olmadan bana 
borçlu olan bir kimseyi nasıl serbest bırakabi-
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lirim? Maliyede böyle bir şey yoktur. Bizi te
min etmek suretile vergisini bir münasip müd
detle tecil ederiz. Maliyede böyle teciller var
dır. Burada da yaptığımız, bundan farklı de
ğildir. Bu, müşterinin aleyhindedir diyorlar. Esa
sen kendilerinin bugün vermeğe mecbur olduk
ları bu parayı tecil ediyoruz ve sonra diğer ver
gilerde her hangi bir tecil yapılınca faiz de alı
nırken, burada faiz almıyoruz. Binaenaleyh 
aleyhinde değil, lehindedir. Fakat hiç bir temi
nat almamak suretile tecil yapmayı, bilmiyo
rum, Heyeti Celile tensip eder mi? 

İSMET B. (Çorum) — Takririmi geri alı
yorum. Fakat bu teminat meselesi için verginin 
tahsilat maddeleri muayyen olduğu için, kanuna 
bir fıkra ilâvesine lüzum g-örmüyorlar mı? 

MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Devlet 
kanunlarında sarahat olmadığı halde dahi Ma
liye vekâletini temin etmek suretile idarî su
rette Maliye vekâleti tecil yapmaktadır. Amma 
böyle bir sarahatin dercine lüzum varsa derce-
delim. 

RAİF B. (Trabzon) — Efendim, maksat hâ
sıl olmuştur, takririmi geri alıyorum. 

REİS — Esasen Maliye vekilinin sözü zapta 
geçmiştir. 

Sait Azmi Beyin takriri de, zannederim ayni
dir. (O da geri aldı sesleri). 

SAlT AZMİ B. (Kayseri) — Paşam, maru
zatım şudur: Köy değirmenlerinde öğütülen un
lar için satılığa çıkarıldığı zaman vergi alına
caktır. Diğerlerinde fabrikalarda, elekli ve vals-
li değirmenlerde vergi alınacaktır ve oralarda 
çuvallara makbuz yapıştırılıp ağızları mühürle
necektir. Köy değirmenlerinde bu kabîl değil
dir. Bu kayde elek ve valslı kelimesini ilâve 
edelim, esasen madde aynidir. Köy değirmen
lerinin mamulâtının vergisi pazarlarda alına
caktır. 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Efendim, esasen ikinci maddede istisnası ka
bul edilen değirmenlerde öğütülen unlardan ver
gi mevzubahs değildir. O itibarla Sait Azmi 
Beyin endişeleri varit değildir. Satışa arzedilen 
köy değirmenleri methuniyatına pul yapıştır
mak meselesi üzerindeki takrirleri zaittir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Efen
dim, köylü ununu değirmende öğütür ve satmak 
için pazara getirir. Şimdi pazarda ununu bı
rakıp ta dairelerde memur mu arayacaktır? Sa
it Azmi Beyin dediği budur. Bir memur dolaş
sın, bunları elindeki deftere geçirsin. Sonra 
köylü ununu satmadıkça parasını veremez, sat
tıkça versin. Binaenaleyh bu cihetler temin edil
melidir. 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim, 
demin arzettim. ikinci maddenin encümende ve 
Heyeti celilede alacağı şeklin anlaşılması lâ
zımdır. Olabilir ki Refik Beyefendinin takrir
leri kabul edilir veyahut Damar Beyefendinin 

takrirleri kabul edilir. O şekle göre Sait Azmi 
Beyefendinin halletmek istedikleri maddede bir 
değişiklik yapılabilir. Binaenaleyh encümen, ya
pacağı tadile göre bunu da nazarı dikkate alsm 
ve varit görürse bunu da yapsın. 

REİS — O halde bu maddeyi reye koymadan 
geçelim (Muvafık sesleri). 

MADDE 4 — Verginin matrah ve nisbeti 72 
kilo gayrisafi siklette her çuval birinci nevi 
ekmek unu için (150), bu neviden sonra gelen 
unlar için (100) kuruştur. 

Başka çuval kullanan un fabrikaları iki ay 
zarfında çuvallarını 72 kilo esasına göre hazır
larlar. 

Köy değirmenlerinin ikinci maddenin son 
fıkrası mucibince satışa çıkarılan un çuvalları, 
72 kilodan fazla veya noksan olduğu takdirde 
bu esasa nisbetle vergileri hesap ve tahsil olunur. 

Her nevi makarna, irmik şehriye ile bisküvi
lerden kilo başına iki kuruş vergi alınır. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Meclisi Âli, pek haklı 
surette, bu kanun üzerinde hassasiyetini göste
riyor. Verginin matrah ve nisbeti hakkında mad
de okunduğu zaman, ben de malûmatımı söyle- f'"̂  
mekte Hükümet için bir faide olacağı zannmda-
yrm. * 

Malûmdur ki bu kanun daha evvel ekmekten 
bir vergi almak suretile Meclisi Âliye gelmiştir. 
Bu kanunun lâyihasını gördüğüm zaman bazı 
tetkikata giriştim. Daha evvel yine ayni mak
satla böyle bir resim almıya tevessül eden Hü
kümetlerin tedbirlerini tetkik ettim. Böyle bir 
resim, en evvel Bulgaristanda başlamıştır. On
dan sonra da Almanyada başlamıştır. Fakat iki 
şeklin arasında büyük bir tefavüt vardır. Bul
garlar, tıpkı bizim birinci lâyihada olduğu 
gibi ekmekten, Almanlar ise, şimdiki lâ
yihada gösterdiğimiz tarzda un çuva
lından almaktadırlar. Bizim ekmekten 
almayıp ta bu resmi un çuvalından almak 
hususunda Hükümetin gösterdiği kiyase
ti, hakikaten hikmeti Hükümetin en yüksek de
recesinde tecelli edecek bir eseri olmak üzere 
telâkki ederim. Çünkü o suretle alınan vergi
nin halk üzerinde ne gibi bir tesir husule getire
ceğini söylemeğe lüzum yoktur. Binaenaleyh 
Hükümet, en musip tedbirleri ittihaz etmiştir. 
Şu şekilde resim almağa gelince, bunun tatbi-
kında geçen münakaşadan anlayıyorum ki, pek 
çok müşkülâta tesadüf edilecektir. Biz bununla 
bir tecrübe yapmış olacağız. Acaba şu şekilde it
tihaz ettiğimiz tedbirin tatbikında ne dereceye 
kadar isabet etmiş olacağız? Alacağımız bu ver
gi, umduğumuz faydayı verecek mi, veya suiis
timallere uğrayacak ta bunun sikleti, derece de
rece köylüye mi intikal edecek?.. Bunu ancak 
kanunun tatbikatı esnasında geçireceğimiz bir 
tecrübeden anlayacağız. Tecrübe etmek için 
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böyle vakit kaybetmektense mütekâmil millet
lerin daha evvel ittihaz etmiş oldukları müessir 
tedbirlerin neticelerini almak, daha muvafıktır 
zannederim. Onun için Almanların bu hususta 
almış oldukları tedbiri tetkik ettirmek ve bu su
retle tatbikında görülen mahzurları birer birer 
tetkik ederek bizim için faydalı olan kısımlarını 
almak daha muvafık olur zannederim. Bu husu
su hassatan Hükümetin nazarı dikkatine arzede-
rim ve eğer lüzum görürlerse bize ikinci bir şe
kil getirsinler. 

SAÎT AZMİ B. (Kayseri) — Paşam, bir ke
lime ilâvesile takririmi takdim ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
4 üncü maddenin ikinci satırındaki (çuval) 

kelimesinden sonra (fabrik) kelimesinin ilâvesi
ni teklif ederim. 

Kayseri 
Sait Azmi 

MUHTELİT En. NAMINA İSMAİL B. (Şe-
bin Karahisar) — Efendim, Sait Azmi Beyin 
tekliflerinden maksatları şudur: Birinci nevi un 
diyince çok mükemmel fabrikalardan çıkan unu 
kastediyorlar. Bu mesele, encümende de mavzu-
bahs olmuştu. Bizim kastımız, daha ziyade şehir
lerde istihlâk edilen unlara matuf olduğu için bu 
birinci nevi ekmek yapmağa salih unun vasfmı ta
yin edecek belediyelerdir, fabrikalar değildir. 
Bir fabrikanın birincisi, diğer şehrin belki ikin
cisi olur. Onun için bu kelimenin konması bence 
mahzurludur. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Bu mütalea beni 
tatmin etti. Yalnız değirmenler var ki; kasaba 
değirmenlerinden daha fena un üğütürler. Taş 
değirmenler de bu meyandadır. Birinci, ikinci 
diye bir tasniften belki ileride bir mahzur çıkar. 
Maruzatım budur. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Efendim, encümenin de izah buyurduğu veçhile 
orta yerde belediyelerin takdiri vardır. Beledi
yeler birinci derse, birinci olacaktır. Fakat bu
nu fabrikalara hasrederek içinden çıkamayız. 
Meselâ İstanbulda birinci sınıf un çıkaranların 
hepsine birden değirmen denmektedir. 

İstanbuldaki değirmenler de birinci nevi un 
çıkardıkları halde istisna mı edilecektir? Bende-
nizce kanunun metnine hiç bir şey konmak iste
mez. 

İSMET B. ( Çorum ) — Paşam, bunda bir 
tashih var: burada köy değirmenleri denmiş, 
(İkinci maddede yazılı değirmenlerden) denme
lidir. İkinci madde encümene gittiği için o mad
de nasıl olursa bu da öyle olacaktır. I 

HASAN FEHMİ B. ( Gümüşane ) — Evet ' 
Paşam. j 

BEİS — Madde bu şekilde tashih edilmiştir. ' 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 5 — Un vergisi mükellefleri, mahal

lî mal dairesinden veya Ziraat bankası şubele
rinden, bedel mukabilinde alacakları üç par-
çaliı makbuzu fabrika ve değirmenlerde ibraz, 
bir parçasını değirmencilere, ikincisini muhafaza 
memuruna tevdi ve kalan parçayı da nezdinde 
hıfzederler. Mal sahiplerince unlarm naklinde bu 
üçüncü parça makbuzun icap edenlere iraesi ve 
fabrika ve değirmen sahiplerince de birinci par
ça makbuzların defter kayitlerinin evrakı müs-
bitesi olarak saklanması mecburidir. Muhafaza 
memurları makbuzu verilmiş olan un çuvallarını 
kurşun mühürü ile mühürledikten sonra çıkarıl
masına müsaade ederler. 

Mühür, düğümsüz dikiş iplerinin iki ucunu 
birleştirecek surette vazolunur. 

Çuval ile satılması mutat olmayan makarna, 
irmik, şehriye ve bisküvi zurufuna vergi pulu 
yapıştırılır. Pullar kap ve zarfların açılacak yer
lerine ilsak olunur ve mal dairelerile banka şu
belerince satılır. 

SAİT AZMİ B. (Kayseri) — Köy değirmen
leri tâbi tutulmayacaktır değil mi paşam? 
(Tabiî, tabiî sesleri), 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUHTELİT E. M. M. İSMAİL B. (Ş. Kara
hisar) — Buraya bir madde ilâvesine lüzum gör
dük. Harice sevkedilen unlardan gümrük res
mi alınmaması hakkında. Müsaade ederseniz 
okuyayım: 

(MADDE 6 — Türkiye dahilinde imal edilip 
harice sevkedilen unlar vergiden müstesnadır. 
Bunların tahakkuk eden vergisi teminata rap-
tolunur. İki ay zarfında ihraç edildikleri güm
rük evrakile ispat edilirse teminat iade, aksi 
halde vergi istifa olunur ). 

Muamele vergisi kanununda da aşağı yuka
rı ayni hüküm vardır. 

REİS — Teklif edilen mddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Fabrika ve değirmen işletenler 
kendi namlarına veya başkaları hesabına üğüt-
tükleri un ve diğer mamulâtm nevini, çuval ve 
kilo itibarile miktarmr, satış bedelini, müşteri
nin ismini, nakil makbuzunun numara ve tarihi
ni bu husus için tutulacak tasdikli deftere günü 
gününe kayde mecburdurlar. 

REİS — 6 mcı madde 7 inci oldu ve o suret
le de okundu. Reyinize arzedeceğim. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Varidat tahakkuk memurları, 
kendi mıntakalarcndaki değirmen ve fabrikaları 
en az ayda bir defa devir ile tetkikat yapmakla 
ve icabmda malm satıldığı veya naklolunduğu 
müesseseler nezdinde işi tahkik etmekle mükel
leftirler. 

Maliye müfettiş ve murakipleri ve mal, va-
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ridat müdür ve müfettişleri de bu salâhiyeti ha
izdir. 

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

MADDE 9 — Makbuz veya pul kullanmadan 
ve kurşun mührü konulmadan fabrika ve değir
menden mal çıkartan veya vergi defteri tutma
yan fabrika ve değirmenlerin vergisi, emsali 
müesseseler mamulâtının tâbi olduğu azamî mik
tar ve nisbet üzerinden tahakkuk ettirilerek bir 
misli cezasile defaten tahsil olunur . 

Defter tutulduğu halde bir kısım muamele
lerini kaydetmeyenlerin veyahut bazı mamulât 
için makbuz veya pul kullanmayanların vergisi 
o ay içindeki en fazla iş günü hasılatına göre ta
hakkuk ettirilerek yüzde elli cezasile tahsil olu
nur . 

Çuvallarında kurşun mührü olmayan vergisi 
verilmemiş unların alım ve satımı, şehir ve kasa
balara nakli yasaktır. Aksine hareket eden fab
rika ve değirmencilerden vergi üç misil olarak 
alrnır. Bu gibi kaçak unları bilerek nakleden ve 
satın alanlardan sulh mahkemesi kararile beher 
çuval başına üc lira ceza alınır. 

SAİT AZMÎ B. (Kayseri) — Kanunun heyeti 
umumiyesi hakkında müzakere cereyan ederken, 
bir sual sormuş idim: Şehir ve kasabalı olup ta 
kendi istihsal edip kendi buğdayını âdi köy de
ğirmenlerinde üğütüp yemek için kendi evine 
götürenlerden bu vergi alınacak mı, alınmaya
cak mı? Bana Mazbata Muharriri Bey alınmaya
caktır demişlerdi. Şimdi okunan madde üzerin
de Maliye Vekili Bey bunların da vergiye tâbi 
olacağını beyan buyurdular. Şehir ve kasaba
lıların büyük bir kısmı, malûmu âliniz, köylü 
gibi ziraatçi ve rençberdir. Doğrudan doğruya 
tarlasını eker ,biçer, kaldırır, buğdayını üğütür, 
götürür evine yer. Bu kanunu vazetmekten mak
sat .müstahsili korumaktır. 

Bu, böyle olunca köylü müstahsili koruya
rak şehirli müstahsili korumamak vaziyetini ih
das ta doğru olamaz. Köylü olsun, şehirli olsun, 
müstahsil, kendi istihsal ettiği buğdayı yemek 
için evine getirirse vergiye tâbi olmamalıdır. 
Satmak için getirirse o başkadır. Eğer Bütçe 
encümeni muvafakat ederse bu maddenin istis
na bırakmayacak şekilde tashihini rica ediyo
rum. 

Üçüncü fıkrada ağızları mühürlenmemiş un
ların kasabalara nakli memnudur, deniliyor. Bu 
adi fabrikalarda veya diğer eleksiz, valssiz de
ğirmenlerde öğütülsün, hepsine şamildir. Bir kıs
mı yemek için alıkoyar; bir kısmı ise hayvanına 
yükletir, kasabalara getirerek satar. Bunun mü
hürlenmesi nasıl kabil olacaktır? Teşevvüşe se
bep olacak. Bu hususun da nazarı dikkate alın
masını rica ederim. 

MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim; 
Sait Beyefendinin izah buyurdukları veçhile 

esasa taallûk eden madde, encümene alınmıştır. 
Encümen hangisini kabul eder ve Heyeti Celi-
le neye karar verirse buradaki dahi ona göre 
değişir. Fakat sureti umumiyede şunu arzede-
yim ki, Hükümet, demin arzettiğim gibi bu un
ların vergi vermesi hususunda musirdir. İstis
na yapılırsa bu kanundan beklediğimiz varidatın 
üçte ikisi gider, üçte birisi kalır. Münakaşasına 
ve encümende müzakeresine de amadeyim. Bu
rada tasdi etmemek için kısa söylüyorum. Esas 
takarrür ettikten sonra şu buyurduğunuz gibi 
satılığa çıkaracak olan köylünün nereden kur
şun tedarik edeceğini, ne suretle memur buluna
cağını ve saireyi talimatlarla halledeceğiz. 

SAÎT AZMÎ B .(Kayseri) — Şu halde bu 
madde de ikinci maddenin neticesine kalıyor. 

MALİYE V. FUAT B. — O da Heyeti Celi-
lenin takdirine bağlıdır. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Şehir ve kasaba deni
yor. Bunlardan neler kastediliyor? 

MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim, 
köy neye deniyorsa onun haricinde kalanları 
kastediyoruz. Demin Sait Beyefendinin beyanat
larının bir noktasına da arzedeyim. Çiftçi diye 
tasavvur buyurduğunuz, adam, şehirde, kasaba
da oturursa, arabacılık yapar vesaire de yapar. 
Maamafih meseleyi encümende görüşelim. 

REİS — Bu maddenin taallûku var mı? 
MUHTELİT E. M. M. İSMAİL B. (Şebin 

Karahisar) — Hayır. Taallûku yoktur. 
REİS — O holde maddeyi reye arzediyorum. 

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

MADDE 10 — Bu kanunla kendilerine ve
rilen vazifeleri yapmayan muhafaza memurla-
rile bilerek verginin kaçırılmasına sebebiyet ve
ren memur ve müstahdemler hakkında, memu
rin muhakemat kanununa tâbi olmaksızın taki
bat yapılır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Şimdi re
simleri almak için kanun çıkarılıyor, bir çok 
külfetler oluyor, bir değirmenden alınacak para 
için memur tayin ediyoruz. Bunun hırsızlığı, 
hakikaten yüreğimizi yakacaktır. Burada taki
bat yerine, mümkün değildir ki, bu işte zimme
te geçirmek, sui istimal etmek, 1609 numaralı 
kanunun ahkâmına tâbi olsun. Yani biraz şid
det gösterilmesi daha doğru değil midir? 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Yani da
ha şedit ahkâm mı istiyorlar? Hay hay. 

REİS — Encümenin mütaleası nedir? 
BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 

— Encümen de kabul ediyor. 
HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Bu ka

nun, hangi kanundur, hükmü nedir? 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bu kanun, 

irtikâp ve irtişa hakkındaki kanundur. Buna gö
re memurlar, memurin muhakemat kanununa 
tâbi olmazlar ve mevkufen muhakeme edilirler. 
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İSMET B. (Çorum) — Efendim, zaten su

çun nevine göre takibat yapılır. Burada da eğer 
memurun, suçu o kanuna taallûk ediyorsa o 
kanuna tâbi olur. Burada tekrara lüzum yoktur. 
Refik Şevket Beyin dedikleri varit olmasa ge
rektir. 

REİS — Maddeyi olduğu gibi reye arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanunun tatbikında ve 
verginin cibayetinde, mahallî mülkiye memur
ları rüesasile polis ve jandarma teşkilâtı, her 
türlü yardımı tercihan ve süratle yapmakla 
mükelleftirler. 

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

MADDE 12 — İthalât maddelerinin vergisi, 
gümrük beyannamelerinde gösterilecek miktar 
ve evsafa göre, muamele vergisi ile birlikte ve 
bu kanunda gösterilen nisbetler dahilinde güm
rüklerce tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

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

MADDE 13 — Bu vergiden hâsıl olacak vari
dat; Hazinece nâzım varidat hesabına ve Ziraat 
bankasınca da hususî bir hesaba kaydolunur ve 
müstahsilden mubayaa olunacak buğday zara
rına, ilmî ve ziraî mevzular için Ziraat banka
sınca yapılmış ve yapılacak istikraz borçlarının 
itfasına tahsis olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, bu 
kanunun sebebi vazı, buğdayı korumadır ve bu
nu düşünerek alınacak parayı Maliye vekâleti 
nâzım hesaplar içinde Ziraat bankasına bırakı
yor. Şimdi sebebi vazından dışarı çıkılarak Zi
raat bankasının evvelce yaptığı istikrazlara ve 
bundan sonra yapacağı istikrazlara bunun sar
fına imkân veriyor. Bu, mavuzıa aleyhine sar-
fedilmesine imlân verir. Esasen Ziraat vekâleti 
var, ilmî tetkikat yapmak onun vazifei asliyesi-
dir. Onu orası yapar. Binaenaleyh bunun buraya 
kaydedilmesinin manası yoktur. Son fıkranın 
kaldırılmasının teklif ederim. 

BÜTÇE En. R. V. MÜKERREM B. (İspar
ta) — Efendim, evvelâ ufak bir tashih var, onu 
arzedeyim. «Ziraat bankasınca..» denmiş, bu 
«Ziraat bankasından» olacak. Sonra, Hüsnü Bey 
arkadaşımıza cevap vereyim: İlmî tetkikat me
selesini söylediler. Bu, daha ziyade ziraî mahsu
lâtımızın tekemmülünü temin etmek ve ziraî ele
manlar yetiştirmek için enstitüler tesis edildi. 
Enstitü için Ziraat bankasından bir, bir buçuk 
milyon lira istikraz yapıldı. Sonra buğday ve di
ğer hububat için silolar vücude getirmek iktiza 
etti, bunnun için de Ziraat bankasından ufak is
tikrazlar yapıldı. Bundan kastedilen şeyler 
bunlardır. Buğdayı koruma resminden hâsıl ola
cak paralarla, hem Ziraat bankasınca tavassut 

edilen buğday alımı zararları Ödenecek, hem de 
bu ilmî tesisat için yapılmış olan istikrazların 
itfası temin edilecektir. Bu itibarla maddenin ol
duğu gibi kabulünü rica ederim. 

REİS — Mesele anlaşılmıştır efendim. Mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Cibayet 
ve murakabe işleri için, kadroları icra Vekilleri 
Heyetince tasdik edilmek üzere lüzumlu görülen 
teşkilâtı yapmağa ve masrafını bu varidattan ö-
demeğe Maliye vekili salâhiyettardır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Kurşun 
mühür hazırlanıncaya kadar kontrol keyfiyeti 
Maliye vekâletinin tensip edeceği diğer vesaitle 
temin edilir. 

SADRI MAKSUDİ B. (Ş. Karahisar) — Ka
nunda iki satırda, biri murakabe, biri kontrol 
şeklinde yazılmış Bunda ne mâna vardır. Bari 
ikisinde de ya kontrol veya murakabe diyelim 
(İkisini de kabul ederiz sesleri). 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Un çu
valları (72) kilodan noksan veya fazla olan fab
rika ve değirmenlerde dördüncü madde hükmün
ce yeni çuvallar hazırlanıncaya kadar bu vergi 
(72) kiloluk çuvallara nisbetle hesap ve tahsil 
olunur. 

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

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Fab
rika, değirmen, fınn işletenler ile zahire tacirleri 
fabrika, değirmen, fırın, mağaza ve depolarında 
bulunan un ve undan mamul olarak bu kanunda 
yazılı maddelerin cins ve miktarını gösterir bir 
beyannameyi kanunun neşrinden itibaren yirmi 
dört saat zarfmda bulundukları mahal varidat 
tahakkuk dairesine tevdia ve bunlardan değir
men ve fabrikalardan maadası on beş gün zar
fında da vergilerini ödemeğe mecburdurlar. Bir 
çuvaldan fazla un mevcudu olan perakende sa
tış mağazaları da beyanname vermekle mükellef
tirler. 

Beyannamesi verilmemiş mallar alâkalı me
murlar tarafından mühürlenir ve bunlara ait 
vergi iki kat olarak tahsil olunur. 

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

Bu kanunun encümende iki maddesi vardır, 
encümenden gelmediği için kanunun heyeti umu-
miyesini reye koymıyacağım. 

Saat 14 te Meclis tekrar toplanacaktır, o-
ı vakte kadar encümen maddeleri ihzar etsin. Mad-
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deler müzakere olunduktan sonra kanunun he
yeti umumiyesini reye arzedeceğim. (Saat 13 
sesleri). Saat 13 fakat, saat 14 te her halde içti
ma edilecektir, çünkü bu kanunlar bütçede mü
essirdir. Bunlar kabul edildikten sonra bütçe 
müzakere edilirken bütçenin fasıllarında onlara 

göre tadilât yapılacaktır; bütçenin zamanında 
çıkarılabilmesi için müzakereye daha uzun müd
det devam etmek iktiza eder. Onun için saat 14 
te toplanmak üzere celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 13 

Ü Ç Ü N C Ü C E L S E 
Açılma saati: 14,15 

REİS — Kâzım Paşa 

KÂTİPLER — Ali B. (Rize), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

REİS — Celse açılmıştır. 
Buğday kanunu hakkında encümene verdi

ğimiz maddeled henüz gelmemiştir. Ondan son
raki maddelere geçiyoruz. 

3 — Damga resmi kanununun bazı madde ve 
fıkralarının değiştirilmesi hakkında l/l()Ir> nu
maralı kanun lâyihası ve Maliye ve Jiütçe encü
menlerinden mürekkep Muhtelit encümen nıazba-
atası [1] 

REİS — Mazbatada encümenin müstaceliyet 
talebi vardır. Evvelâ bunu reyinize arzediyorum. 
Kanunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Müstaceliyetle mü
zakeresi kabul edilmiştir. 

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

28 mayıs 1928 tarih ve 1324 numaralı damga 
resmi kanununa müzeyyel kanun 

MADDE 1 — 28 mayıs 1928 tarih ve 1324 
numaralı damga resmi kanununun: 

A - 11 inci maddesinin 1 -11 inci fıkraların
da yazılı resim miktarları iki kat ; 

B - Mezkûr maddenin 12, 13, 14, 15, 16, 32, 
36, 37, 43, 55, 63, 71, 72, 81, ve 85 inci fıkraların
da yazılı resim miktarları bir kat 

C - 13 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında ya
zılı resim miktarı iki kat ; 

D - 27 inci maddesinde yazılı resim miktarı 
bir kat artırılmıştır. 

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

MADDE 2 — 32 nci maddenin 18, 21, 32, 34, 
36, 40, 43, 45, 55 inci fıkraları lağvedilmiştir. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 

[ l j 178 numaralı matbua zaptın sonu udadır. 

sabahleyin kanunu tetkik ettim. Lâğvedilen fık
raların bazısı damga resminden müstesna olan
ların, müstesnalıktan çıkarılarak muayyen bir 
maksadın temin ettirilmek istenildiğini gördüm. 
Bu 32 inci maddenin 18, 21 . . . ilâh fıkraları
nın ne olduğuna dikkat ettim, şunları buldum: 
Efendim imza ve mühürlerin tasdikini muta-
zammın şerhler. Hancı ve otelcilerin zabıtaya 
verdikleri ihbarnameler. Posta havalenameleri 
mandapostar ve bunlara ait makbuzlar. Müzaye
de, münakaşa ve ihalât kanunu mucibince ve
rilecek muvakkat teminat mektuplarile depozi
to mukabilinde verilen makbuzlar. İcarlara dai
releri tarafından mahkûmubihin alındığına dair 
verilecek makbuzlar ve hesap pusulaları ilânı 
havi olmayan cep takvimleri ve yalnız isim, sa
nat ve mahalli ikameti mübeyyin kartlar, adres
ler ve lâvhalar, lokanta ve otellerin yiyecek ve 
içecek listeleri. Davar ve ehlî hayvanat sayım 
yoklama ve ifraz tezkereleri. 

Hükümete ait müze ve devairi belediye ile 
menafii umumiyeye hadim cemiyetler tarafından 
kuşat edilen sergi biletleri. 

Şimdi bunların heyeti mecmuasını görüyorsu
nuz ki, mahiyeti itibarile, alelıtlak, Devlet ta
rafından efrada gösterilmiş olan suhuletten 
ibarettir. Yani efrat arasında yapılan muamelâ
tın tevsikine ait bir mecburiyeti göstermekten 
ziyade, efratla Devlet arasındaki münasebetin 
tevsikine ait bir muameledir. Meselâ postaya 
para vermişsiniz. Buna mukabil birer makbuz 
alıyosunuz. Tabiî bu puldan muaftır. Tensip bu
yurursanız benim kısa gözümle gördüğüme göre 
bu vergiler, mahiyetini bilmiyorum, ne tutacak? 
Eğer ehemmiyetli bir şeyse, tabiatile para ara
dığımız bir zamanda bunlara ehemmiyet verile
bilir. Fakat diğerlerine yaptığımız zammiyatın 
yerine, bunlar pek aşağı kalacaksa ( Damlaya 
damlaya göl olur, sesleri) bunları istisna ede
lim. Yoksa böyle altı, yedi tanesini kaldırmak-
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tansa, şimdiye kadar halka gösterilmiş olan mü-
saadekârlığa devam suretile dahi istihsal edile
cek fayda ile bunun muvazeneye getirilmesini 
bendeniz Hükümete teklif ediyorum. Eğer ısrar 
ederse prensip olarak kalmasına muvafakat ede
rim. 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim; 
sebebi teklif Heyeti Oelilenizce malûmdur. Ev
velce de bilmünasebe arzettiğim veçhile, müm
kün olduğu kadar doğrudan doğruya vergilere 
gitmeyerek böyle, bilvasıta olan bir mükellefiyete 
gitmek cihetini iltizam ettik. Bu suretle her bi
rinden az veya çok olmak suretile birinden 
100 000, diğerinden 200 000 gibi varidat alaca
ğız. Eğer buyurduğunuz prensip takip edilmek 
lâzımgelirse hepsinden vaz geçelim. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Bunun ye
kûnu nedir? 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Yüz binle 
yüz elli bin arasında. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde 
mesele yoktur. 

MALİYE V. FUAT B. (Elâziz) — Siz vaz 
geçiyorsanız mesele yoktur. 

REİS — Başka bir teklif yoktur. Refik Şev
ket Bey de İsrar etmiyorlar. Maddeyi aynen re
yinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 13 üncü mad
desinin (9) uncu fıkrasının ikinci bendine (plaj
lar) kelimesi konulmuştur. 

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

MADDE 4 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

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

Kanun reyinize arzedilmiştir. Reylerinizi ve
rirsiniz. 

4 — Gümrüklerde kullanılan bazı evraka mü
dafaa pulu yapışhrlımant hakkında 1/1022 nu
maralı kanun lâyihası ve Gümrük ve inhisar
lar, Maliye ve Bütçe encümeni erinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası [1]. 

REİS — Efendim, encümen mazbatasında 
kanunun müstaceliyetle müzakeresi teklifi var
dır. Evvelâ bunu reyinize arzedeceğim. 

Kanunun müstaceliyetle müzakeresini kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? . . . Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 176 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müda
faa pulu ilsakı hakkında kanun 

MADDE 1 — Gümrük idarelerine ibraz olu
nacak esas beyannamelerden muhtevi olduğu 
emval ve eşyanın sif kıymeti 5 000 liraya kadar 
olanlara (5 000 dahil) bir liralık ve 7 500 liraya 
kadar olanlara (7 500 dahil) iki liralık ve bu 
hadden yukarı olanlara iki buçuk liralık; mani
festo ve barnamelere yirmi kuruşluk müdafaa 
pulu ilsak olunur. Müdafaa pulları bu evrakın 
asıl nüshalarına yapıştırılır ve evrakı tanzim ve 
imza edenler tarafından iptal edilir. Müdafaa 
pulu yapıştırılmamış olan evrak, gümrüklerce 
kabul olunmaz. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
bu vergi mütefavit bir şekilde tahsil edilecek 
demektir. Damga pullarında esas olan, nisbî bir 
vaziyettir. Halbuki burada 50 liralık bir beyan
nameye bir liralık, 5 bin liralık beyannameye yi
ne bir liralık pul yapıştırılacaktır, ki, elli lirayı 
mikyas tutarsak bire yüz derecesinde bir fark 
gösteriyor. Bunu bu şekilde ifade etmeyelim, 
doğrudan doğruya yüzde bir diye nisbî bir pul 
koymayı daha muvafık buluyorum. Çünkü bu 
mikyası bir tutarsak az mal getiren vatandaşlar
la fazla mal getiren vatandaşların rekabetini sel-
bedecek, müşkül vaziyet doğuracak bir hal ihdas 
etmiş oluruz. Bu bir . 

Sonra görüyoruz ki, bunun 246 000 lirası it
halâttan ve 34 000 lirası ihracattan çıkmıştır. 
Bendeniz, yüzde bir alındığı takdirde gümrük
ten geçen ithalâtımızın kıymetine nazaran aşağı 
yukarı 300 000 lira temin edileceğini görüyo
rum. İhracatı her resimden muaf tutmak için 
bir tez ve bir prensip takip ediyoruz. Teklif 
eettiğim şekil kabul edilecek olursa, bu pren
sip ihmal edilmiş olmaz. Hem alınan vergi mik
tarı fazla temin edilmiş olur hem ihracat için 
konacak nisbet, bir kaç misil olarak müstahsil
lere rücu edecektir. Makul ve mantikî bir şe
kil alacak olan teklifimin kabulünü rica ederim 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Bu yoldan gidişimizin sebebi, gümrükten ithal 
olunacak eşya için gümrük resmi, muamele ve 
istihlâk vergileri ağır olur diye düşündük. Bu 
varit değil de Hüsnü Beyin takrirleri Heyeti Ce-
lilece kabul edilirse Maliye vekâletince teşekkür
le karşılanır. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Beyan
nameler nisbî vergiye tâbi olamaz. Çünkü güm
rük resminin tahakkuku için ve muamele, istih
lâk vergilerinin tahakkukunda esas olan birer 
vesikadır. Binaenaleyh bunu nisbî vergiye tâbi 
tutamayız. Ticaret mukaveleleri mevcuttur. 
Ekseri memleketlerle muahedelerimiz vardır. 
Teklifi kabul etsek dahi elimize ne geçer. Bura
da alınan para kâğıt parası mahiyetindedir. 
2, 3 dereceye ayrılmış ise muamelesi geniş olan-
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ların kâğıt parasını da fazla vermelerini temin 
içindir. (Doğru sesleri) 

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

MUVAKKAT MADDE — Müdafaa pulu tap 
ve tevzi olununcaya kadar, birinci maddede ya
zılı evraka damga pulu ilsak olunur. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Malye, 
Gümrük ve İnhsarlar veklleri memurdur. 

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

Kanunun heyet umumiyesini yazılı reye arze
diyorum. Reylerinizi veriniz. Evvelki kanuna 
reylerini vermeyenler varsa versinler... 

5 — Mevduatı koruma kanununun 8 inci mad
desine bir fıkra eklenmesine dair 1/1039 numa
ralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümen
lerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbata-
sı [1] 

REİS — Efendim, encümen mazbatasında 
lâyihanın müstacelen müzakeresi teklif edilmek
tedir. Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Müstacelen müzakeresi kabul edil
miştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? (Hayır sesleri) Maddelere geçil
mesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde
lere geçilmiştir, efendim. 

2243 numaralı mevduatı koruma kanununun 8 
inci maddesine bir fıkra ilâvesine dair kanun 

MADDE 1 — 2243 numaralı mevduatı ko
ruma kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

Bankalar kasalarında nakten bulundurmağa 
mecbur oldukları karşılık ihtiyatın azamî yüz
de ellisini Maliye vekâletinin muvafakatini al
mak şartile faiz getiren kıyemi menkuleye tah
vil etmekte muhtardırlar. 

Bunların ihtiyarı ile yapacakları bu muame
le mevduat sahiplerinin mevduatlarım nakten 
geri almak haklarını hiç bir suretle tahdit ede
mez. 

REFlK ŞEVKET B. ( Manisa ) — «Kıyemi 
menkule» yerinne «menkul kıymetler» denilme
si muvafıktır zannederim. 

MALÎYE VEKÎLÎ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Bu bir ıstılahtır. Kıyemi menkule dersek bu, 

[1] 177 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

tahvile, Hazine bonosuna, her şeye şamil olur. 
Eğer bunun mukabilinde başka bir ıstılah bulur
larsa başüstüne. 

ZIYA EVHER B. (Çanakkale) — Vekil Be* 
yefendinin söyledikleri gibi, kanunlarda bulunan 
her kelimeyi ıstılah diye kabul edersek bu mem
leketin lisanını türkçeleştirmek imkânı olmaz. 

REİS — Başka mütalea yoktur. Evvelâ Re
fik Şevket Beyin teklifini reye arzedeceğim. 
Manada bir başkalık yoktur. (Kıyemi menkule) 
yerine, (menkul kıymetler) denilecektir. Bu su
retle kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

O halde maddeyi bu şekilde reye arzediyo
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

6 — Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk 
vergisi hakkında 1/1026 numaralı kanun lâyi
hası ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerin
den mürekkep muhelit encümen mazbatası [1]. 

REİS — Müstaceliyetle müzakeresi teklif 
olunmaktadır. Bu teklifi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk vergisi 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Aşağıda yazık maddelerin 
memlekete ithallerinde veya memleket dahilin
de istihsal veya imallerinde hizalarında yazılı 
miktarlarda istihlâk vergisi alınır: 

I) Kahve (Çiy, kavrulmuş, kahve kabuğu, 
hazırlanmış kahve dahil) beher kilogramından 
yirmi beş kuruş, 

II) Çay (Taklit çaylar dahil) beher kilogra
mından 50 kuruş, 

III) Kakao (Tane, toz veya hamur halinde, 
şekerli ve şekersiz dahil) beher kilogramından 
50 kuruş; 

IV) Kauçuk mamulâtı: 
A-Ham kauçuk (Temizlenmiş, temizlenme

miş ve döküntüleri) beher kilogramından 100 
kuruş, 

B-Gümrük tarife kanununun 447 nci mad-

1] 180 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

- 3 6 6 -



I : 5 0 2 8 5 - 1 9 3 4 C : 3 
desinde yazık mamulâtı (Tam veya parça halin
de memlekete ithalinde ) beher kilogramından 
50 kuruş, 

V) Pencere camı (Her nevi) beher kilogra
mından 4 kuruş; 

VI) Kâğıt (Sargılık kâğıt, matbaa kâğıdı, 
yazı kâğıdı ve her nevi mukavva dahil) beher 
kilogramından 3 kuruş, 

VII) Çimento, beher tonundan 250 kuruş, 
VIII) Deri mamulâtı: 
A - Köselelerden beher kilogramından 15 ku

ruş, 
B - Meşin ve sahtiyandan beher kilogramın

dan 10 kuruş, 
C) Vidala, rugan ve sair ince derilerden be

her kilogramından 30 kuruş, 
IX) Pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ve 

mamulâtından: 
A - Hariçten ithal olunan veya dahildeki fab

rikalarda imal olunup fabrikadan satılan pa
muk ipliklerinin3 beher kilogramından 9 kuruş, 

B - Hariçten ithal olunan mensucat ile da
hildeki fabrikaların kendi imal ettikleri iplik
lerle dokunan pamuklu mensucattan: 

1 - Beher metre murabbaının sıkleti 150 gra
ma kadar (150 dahil) olanlardan beher kilo
gramdan 20 kuruş, 

2 - Beher metre murabbaının sıkleti 150 gram
dan fazla olanlardan beher kilogramdan 10 ku
ruş, 

3 - Gümrük tarife kanununun 39 ve 40 inci 
fasıllarına dahil diğer pamuklu maddelerden 
beher kilogramdan 50 kuruş, 

X) Yün ipliği, yünlü mensucat ve mamulâ
tından : 

A-Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda imal edilip fabrikadan satılan yün 
ipliklerinin beher kilogramından 50 kuruş, 

B - Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda, bu fabrikaların kendi imal ettik
leri ipliklerle dokunan alelûmum yünlü men
sucattan : 

1 - Beher metre murambbaımn sıkleti 600 gra
ma kadar (600 dahil) olanlardan beher kilo
gramdan 40 kuruş, 

2 - Beher metre murabbaının sıkleti 600 gram
dan fazla olanlardan beher kilogramdan 20 ku
ruş, 

3 - Gümrük ithalât tarife kanununun 11, 12, 
13 üncü fasıllarına dahil sair yünlü maddeler
den beher kilogramından 50 kuruş, 

Sıkletin hesabında kilo kesirleri kilo itibar 
olunur. Vergiye tâbi maddelerin zurufu hakkın
da, gümrük resminin sureti hesabında kabul ve 
tatbik olunan usuller aynen cereyan eder. 

HAMDİ MUSTAFA B. (İstanbul) — Efen
dim, bu kanun hakkmda bendenizin bir itirazım 
vardı. Sehven menkul kıymetler vergisi hakkın
daki kanuna geçmiştir. Encümenden tashihini 
istiyorum. 

Efendim, bendeniz burada kauçuk mamulât 
hakkında bir iki söz söylemek istiyorum. Istan-
bulda müteaddit kauçuktan lâstik yapan fabri
kalar vardır. Bu fabrikaların hepsinde çalışan 
amelenin miktarı tahminen 300 kişiyi geçmez. 
Bunlar son zamanlarda çank, iskarpin, üstü 
bez altı lâstik ayakkabılar yapmaktadırlar. Bun
lar piyasaya dağıldıktan sonra, binlerce amele 
çalıştıran ve memleketimiz için çok mühim olan 
kundura sanayiini ve deri sanayiini, hatta pala
mut istihsalâtile uğraşan bir çok ameleyi işten 
menetmiştir. Bu sanatlar durdurmuştur. Lâstik 
ayakkabıların mehzurunu, yalnız deri sanayiini 
durdurduğu için değil, sıhhate çok muzır olduğu 
için de düşünmek icap eder. Elimizde bir çok 
doktor raporları vardır. Lâstik giyen kimseler 
romatizmaya müptelâ olurlar ve çok giyenler de 
göz hastalığına tutulurlar. Avusturyalılar - ki 
çok kauçuk istihsal ediyorlar - askerleri üzerin
de tecrübe yapmışlar ve görmüşlerdir ki; 3 saat
ten fazla bir asker lâstik ayakkabı giyemiyor. 
Binaenaleyh her halde lâstik ayakkabı yapılma
sının önüne geçilmesi lâzımdır. Lâstik imalinin 
lüzumlu olduğunu takdir ederim; fakat bir sa
nayii memlekette kuralım derken diğer bir sana
yii baltalamayalım. Kauçuktan hortumlar, oto
mobil lâstiği ve saire yapılır. Kışın giyilen kaloş 
ve şasonlara da bir şey diyemem. Onlar hariçten 
geliyor. Dahilde imal edilsin. 

Sonra Beyefendiler, bu kanunda bir kilo ka
uçuk için istihlâk vergisi olarak 100 kuruş alı
nıyor. Köselenin kilosundan 15 kuruş alınmak
tadır. Halbuki bir kilo ham kauçuktan, içine bir 
takım mevaddı ecnebiye katıldıktan sonra, 4 ki
lo kauçuk çıkıyor ve bunun her bir kilosundan 
4 çift iskarpin yapılıyor. Demek ki bir kilo kau
çuktan 16 çift ayakkabı çıkıyor. Halbuki bir ki
lo köseleden bir çift ayakkabı yapılır. Şu halde 
köseleden aldığımız para, lâstikten aldığımızın 
iki buçuk mislidir. Yani beher çift lâstiğe 6/5 
kuruş düşüyor. Köseleden mamul olana ise 15 
kuruş düşüyor. Bu da memleketimizde deri ve 
kundura sanayimi büsbütün öldürecektir. 
Ham kauçuktan fazla resim almak doğru 

değildir dedim. Çünkü ham kauçuk, ge
rek harp ve gerek sulh zamanında, memle
ketimiz için çok lâzım olan bir şeydir. Onun 
için bendeniz evvelâ bu kanunda ham ka
uçuktan 300 kuruş almmasmı teklif ettim. Bu 
hususta İktisat vekâletine de müracaat etmiş ve 
vekâletin nazarı dikkatini celbetmiştim. Ve
kâlette bana dediler ki; ham kauçuktan fazla 
vergi almak doğru değildir. Bize bir çok lâstik 
mamulâtı lâzımdır, otomobil lâstiği lâzımdır, 
hortum ve saire için lâstik lâzımdır, bu vergi
yi yalnız lâstik ayakkaplarma hasredelim. Ben
deniz bir takrir takdim ettim, takririmde lâstik 
iskarpin ve çarıkların ayrıca beher çiftinden 
100 kuruş istihlâk vergisi alınmasını rica ediyo
rum. Tabiî şosonlar ve kaloşlar müstesna. 

- 3 6 7 -
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Sonra burada bir şey daha teklif etmek isti

yorum. Kösele bahsinde vaketa unutulmuştur 
zannederim, Onun için kösele ve vaketanın be
her kilogramından 15 kuruş alınsın. Maruza
tım bundan ibarettir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Efendim, memlekette 
dericiliğin ehemmiyeti hakkında huzuru âliniz
de bir kaç defa söz söylemiş bir arkadaşınızım. 
söylediğim sözlerden şimdi mevzu ile münase-
bettar olan bir noktayı tekrar etmek isteyece
ğim. Demiştim ki ; memlekette iktisadî buhra
nın sebeplerinden bir tanesi de, köylümüzün 
memleketimizde çıkan malı kullanacağı yerde 
ecnebi malını kullanmasından ileri gelmektedir. 
Hatta bir gün köylüler ile görüşürken bana, 
malımız para etmiyor demişlerdir. Ben de, köy
lümüz çift sürerken bile ayağında lâstik var, 
memleketinde çıkan deriden ne diye, eskisi gibi, 
çarık geymiyor? işte kendi malımızı kullanma
dığımız için, sattığımız mal para etmiyor diye 
cevap vermiştim. Amma aradan üç sene kadar 
geçti - bu sözümü söyledikten sonra - . Bilhassa 
bu sene dairei intihabiyemde köyleri dolaşırken 
şu kanaati edindim. Biliyor sunuz ki; Bursa kun
duracılık ve debagat hususunda diğer vilâyet
lere nazaran daha ileri gitmiş bir vilâyet mer
kezidir. Orada tabak ve kunduracı esnafı, lâs
tik kunduracılığının ileri gidişinden dolayı, 
bendenize müteessiren şikâyette bulunmuşlardı. 
Ben de kendi vicdanımın verdiği kanaatle tetki-
kata giriştim. Aldığım netice şudur: 

Arkadaşlar; Hamdi Bey, takrirlerini buraya 
takdim etmezden evvel bendenizin de bu işe ta
raftar olmaklığım için sayü gayrette bulundular. 
Fakat ben, burada arzedeceğim sebeplere bina
en, kendilerine taraftar olamayacağımı bildir
dim. 

Takrirlerinde diyorlar ki : Şehirlerde bizim 
kışın giydiğimiz lâstiklerden hiç bir şey alın
masın, sonra hanımların giydiği şoson denilen 
lâstiklerden de bir şey alınmasın. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Şimdi 
şosonları erkeklerde giyiyorlar. 

RÜŞTÜ B. (Devamla) — Beyler ve hanımla
rın giydiklerinden bir şey alınmasın, Ancak köy
lülerin giydiği lâstik çarıklardan bir kuruş alın
sın. ( Bir lira sesleri ). Efendim, takrirde 
böyledir, işte takrirlerini okuyorum: (Fotin 
veya mes üzerine çamurdan muhafaza için 
giyilen kaloş lâstik ve şosonların gayri
si, yani üstü bez altı kauçuk veyahut 
tamamen kauçuk iskarpin ve çarıkların 
beher çiftinden yüz kuruş istihlâk vergisi alın
masını ve filân fıkraya ilâvesini) isteyorlar. 
Hamdi Beyefendi ve daha bir iki arkadaşı bu 

takriri veriyorlar. Bu suretle şehir halkının kışın 
sıhhati muhafaza olunacak, köylü ayağına lâs
tik giydiği zaman resim alınacak. 

ZIYA GEVHER B. (Çanakkale) — Takrir 

öyle değil efendim. Deniz hamamlarında giyile
ceklere ait. 

RÜŞTÜ B. (Devamla) — Deniz hamamında 
giyileceklere razıyım. Fakat takrir benim dedi
ğim gibi yazılı. Bir çift çarıktan istihlâk resmi 
alınsın deniyor. Köylünün keyfine, giyeceğine 
ne karşınz? Esasen kunduracılar ayakkabıların 
altına karton koyuyorlar, bu da suyu çeke çekâ 
köylünün ayağını daima yaş tutuyor. Onun sıh
hati için bir çift lâstik almasına neden müsaade 
etmeyelim? Rica ederim bu takrir nazarı itibare 
alınmasın. Bu sıhhî bir ihtiyaç ve zarurettir. 
Hükümetin bilgiye müsteniden yapmış olduğu 
tetkikat neticesinde beher kilo kauçuktan bir 
lira resim alınması teklifini kabul edelim, ondan 
başkasından, köylünün giyeceği çarıktan resim 
alınmasın. 

MUHTELİT En. M. M. İSMAİL B. ( Şebin 
Karahisar ) — Efendim; zannederim yanlış bir 
istikamette yürüyoruz. Biz teşviki sanayi kanu
nu yapmıyoruz. Nihayet müdâfaamız için bazı 
maddelerden istihlâk resmi alınması mevzubahs 
olmuştur. Bunun hesaplarının tetkikma geçmek 
lazımsa, bunu her halde Hükümetin daha iyi 
bilmesi lâzımgelir. Arkadaşımız diyor ki ; tam 
kauçuk geldiği zamanda şu kadar vergi alınır ve 
bunun dört kilosundan 16 çift ayakkabı olur. 
Hakikaten bu bir tetkik mevzuudur. Hükümet 
bunu tetkik eder, icap ederse bu sanayiden biri
sini daha fazla himaye etmek için bir kanun ge
tirir. Burada müzakere edilir. Kabul edilirse o 
sanayi de bu suretle himaye edilmiş olur. Biz bu 
noktalar üzerinde encümende düşünmedik. Kau
çuğun da açık kalmaması için, hamının kilo
sundan 100 kuruş resim alınmasını kabul ettik 
ve bu suretle yüksek tasvibinize arzettik. Onun 
için her hangi bir sanatın himaye yeri burası 
değildir. Hhakikaten himaye lazımsa ayrıca tet
kikat yapılsın. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. ( izmir ) — 10 uncu 
fıkrada yün iplikleri için 30 kuruş deniliyor. 
Fakat 600 gramdan dun olursa 40 kuruş alına
cak. Çünkü bunun fira vermesi ihtimali vardır. 
Fakat ondan sonra 600 gramı geçerse bu defa 
tamamile aksidir. Eksiliyor diye 30 kuruş alı
yorsunuz, bunun hikmetini anlayamadım. 

Bu bir ipliktir. Tabiatile işleme esnasında bir 
az daha tenezzül eder. 

Pamuklu nisbetlerde de bu böyledir. 
MUHTELİT En. M. M. ÎSMAÎL B. ( Şebin 

Karahisar) — Buradaki iplik değildir, mensu
cattır. Zatı âliniz iplik buyuruyorsunuz. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — İplik 30 
kuruş. Eğer bu iplikten dahilde mensucat imal 
eder de piyasaya çıkarırsa o vakit daha az . . . 

İSMAlL B. (Şebin Karahisar) — iplikle men
sucatı karıştırmayınız. İplikten 30 kuruş alını
yor. Yapılacak mensucat, hariçten de gelir, da
hilde de yapılır. Bu yünlü mensucattan kramajisi 
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az olanlar kıymetlidir, onun için daha fazla res
me tâbi tutuluyor. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Biliyorum; 
yalnız 600 kilogramlık yünlü içinde bir kilo 
belki daha fazla iplik vardır. Bunun lâakal 30-
32 kuruş olması lâzımdır. Halbuki siz yirmiye 
indiriyorsunuz. Bunun hikmetini anlayamadım. 

ÎSMAÎL B. (Şebin Karahisar) — Bir kilo 
olamaz, nasıl olur? Safi bir kilo bir ip haline ge
linceye kadar verse verse nihayet % 30 içinde 
olur. 1 000 gramda 300, 500 gram fire vermez. 

REFİK ŞEVKET B. ( Manisa ) — Paşam, 
müsaade ederseniz bir sual soracağım. 

Hükümet tarafından yapılan teklif elbette 
hesaba, kitaba müstenittir. Hükümet çimento
nun tonu için bir lira teklif etmiş, encümen bunu 
250 kuruşa çıkarmıştır. Bunun sebebini lütfen 
izah ederler mi? 

ENCÜMEN N. İSMAİL B. (Şebin Karahi
sar) — Esbabı mucibede yazdım. Okumuş olsay
dınız görürdünüz. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Okumadım. 
İzahat istiyorum. 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Efendim; 
çimento memlekette çok fazla kazanç getiren bir 
mevzu olduğu ve döviz vaziyetinden sonra bun
lara kontenjan verilmediği için, kanun ihzar edi
lirken bu noktalar nazarı itibara alınarak 100 
kuruş 250 kurusa çıkarıldı. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Beş li
ra yapalım. 

İSMAİL B. (Devamla) — Sonra köseleye 
vagetanin ilâvesi hakkındaki Hamdi Beyin tek
lifini encümen kabul ediyor. 

HAMDİ MUSTAFA B. (İstanbul) — Efen
dim. evvelâ Rüştü Beye cevap vereyim. Istan-
bulda yapılan üstü bez, altı lâstik avakkabılar 
ve çarıkları köylüler giymiyor. Bunlar avcılar 
için yapılmıştır. Rüştü Beyin söylediği lâstik 
çarıklar köylülerin otomobil lâstiklerinden ken
dilerinin yapıp geydikleri çarıklardır. 

İsmail Bey arkadaşımız, biz bu kanunla sa
nayii himaye edecek değiliz dediler. Biz bu ka
nunla lâstik sanayiini koruyoruz, kösele sana
yiini batınvoruz. Bir kilo lâstikten 15 çift ayak
kabı yapıldığına göre ondan yüz kuruş alınıyor. 
Halbuki bir kilo köseleden bir çift ayakkabı 
alındığına göre 15 kuruş koyuyoruz. Binaena
leyh bunların hemayar gitmesi lâzımdır. Bunun 
için bir takrir takdim ediyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Üçüncü fıkraya (hamur) kelimesinden sonra 

(yağ) kelimesinin ilâvesini teklif ederim. 
Çanakkale 

Ziya Gevher 
Yüksek Reisliğe 

Fotin veya mest üzerine çamurdan muhafa
za için giyilen kaloş lâstik ve şosonlardan gay
risi, yani: 

Üstü bez, altı kavuçuk veyahut tamamen ka-
vuçuk iskarpin ve çarıkların beher çiftinden yüz 
kuruş istihlâk resmi alınmasını birinci madde
nin hükümleri arasına C fıkrası olarak ilâvesini 
teklif ederiz. 

İstanbul İstanbul 
Hamdi Mustafa Hayrullah 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Çimen
tonun beher tonundan 5 lira alınması için en
cümende vaki teklifin lehinde bulundum. 5 lira 
reye konmuşken 2,50 lira diye tadil edilmiştir. 
Çimentonun torbası bir kaç sene evvel 1,5 liraya 
satılıyordu. Fabrikaların o zamanki blânçolan-
na nazaran % 38 kârları vardı. Bugün torbası 
210 kuruşa satılıyor. Amele ucuz, mahrukat ucuz. 
Bu sebepten çimento maliyet fiatlan da ucuz-
ladı. Binaenaleyh çimentonun kazancı % 30 
değil belki % 80 dir. Hatta fabrikacılar ara
larında ittifak etmişler, fiatını aşağı indirmiyor
lar. Binaenaleyh 2,5 liranın 5 liraya çıkarılma
sını teklif ediyorum. Bunun için bir de takrir 
takdim ettim. 

REİS — Takriri okuyoruz. 
Yüksek Reisliğe 

Çimentodan alınacak verginin 5 liraya çıka
rılmasını teklif ederim. 

Yozgat 
Süleyman Sırrı 

RÜŞTÜ B. (Bursa — Hamdi Beyefendi mü
dafaa yolunda avcılardan bahsettiler. Ben köy
lerde lâstik çarıkları büyük, küçük bir çok köy
lülerin giydiğini gördüm. Eğer münhasıran av
cıların giydiğinde İsrar ederlerse, bütün memle
kette ancak bir kaç bin avcının bu suretle mu
tazarrır olmayacağını zannederim. Heyeti Ce-
lileleri takdir ederler. 

ENCÜMEN NAMINA İSMAİL B. ( Şebin 
Karahisar ) — Demin de arzettim. Bu, nihayet 
teşviki sanayi kanunile hallolunacak bir mesele
dir. Arkadaşlarımdan encümen namına rica edi
yorum. Esasa muarız değiliz. Eğer teşvika değer 
bir sanat varsa, di#er kısım da onu baltalıyorsa, 
Hükümet bunu tetkik etsin ve tetkik mahsulü
nü buraya getirsin. Bence burada fevri olarak 
verilecek bir karar mevzuu değildir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Çimento teklifi hak
kında ne buyuruyorlar? 

İSMAİL B. (Şebin Karahisar) — Ben çimen
to teklifinde ekseriyetin noktai nazarını arzet
tim. Benim kanaatim, bu iki buçuk lira az değil
dir. Sonra bilmiyorum, hukukçu arkadaşlar da
ha iyi bilirler, nihayet memleketin imar ihtiya
cını tazyik eder gibi bir vaziyet hâsıl olmaz mı? 
Bu da düşünülecek bir meseledir. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Etmez. 
İSMAİL B. (Devamla) — Böyle resmî ve hu

susî bu kadar inşaat varken, bilhassa Hükümetin 
nazarı dikkatini celbetmesi lâzımgelen bir nokta 
olmalıdır. Bütün mukavelelerin alt üst olması 

— 369 -



f : 5 0 2 8 5 1 9 f M C : 3 

vaziyeti varittir. Elimizde milyonlarca liralık 
şimendifer inşaatı var. Sair resmî inşaat var. Bu 
vaziyet, müteahhitlerle bir çok ihtilâfların doğ
masına müncer olur mu, olmaz mı? 

Bu itibarla iki buçuk lira mutedildir. Kabu 
lünü rica ediyorum. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Encümen namına or
taya sürülen mütalea, çimentonun başlıca müşte
risi Hükümet olduğundan dolayı bu kadar kâ 
fidir tarzındadır (Ööyle şey yok sesleri). Halbu
ki ben diyorum ki, müşterisi Hükümet olduğun
dan dolayı resim fazla alınmalıdır. Bunu ispat 
edeceğim. İstatistiklerle sabit olmuştur ki bu gün 
memleketimizde 126 000 ton çimento imal edil 
mektedir. Bu 128 000 tonun % 80 inin müşteri
si Hükümettir. Çimentonun maliyet fiatı 14 - 15 
lira arasında tehalüf etmektedir. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Öyle değil. 
SIRRI B. (Devamla) — Git te tetkik et de

mek âdettir, siz de tetkik ediniz. 
Yani Hükümetin, bu metaın % 80 inin müş

terisi olduğu, istatistikle sabittir. Arkadaşım ar
zu ederlerse elimdeki istatistiği kendisine göste
receğim. 

RÜŞTÜ B. (Bursa) — Söyleyin. 
SIRRI B. ( Kocaeli ) — Hafız değilim; bu 

anda bu meselenin tetkik edileceğini de bilmedi
ğim için vesaiki getirmedim. Anî karşılaştım; 
onun için böyle söylüyorum. Bütün vesaik elim
de vardır. 

Hesap olunmuştur ki, maliyet fiatile satış be
deli arasındaki tefavütten, % 45 kâr vardır. 
Bunu erbabı ve salâhiyettar olan zevat tesbit et
mişlerdir. Rakama müstenittir. Katiyeti riya
ziye vardır. Hilafı iddia olunamaz. Bu netice
ye göre bu sanayiin Hükümet tarafından kendi 
aleyhine terettüp edecek bir surette himaye edil
mesinde mantık ve mâna var mıdır, yok mudur? 
r/c 80 nisbetinde müşterisi olduğu bir malı kendi 
aleyhine Hükümetin himaye etmesi doğru değil
dir. Bidayette belki lâyikile düşünülmemiştir. 
Fakat mesele hesaba müstenit olarak katî su
rette tesbit edildikten sonra zannetmem ki Hü
kümet bu menfaatinden feragat et/ün? Evve1?. 
maliyet fiatı tesbit olunur, müteşebbislere ma
kul tarzda bir hak verilir, mütebakisini Hü-

* kûmet kendisi alır. Her yerde yapılan şev bu
dur. Hatta memleketin menfaatini istilzam 
ederse Hükümet müsadere de eder. 

HASAN FEHMİ B. (Gümüşane) — Müsa
dere mi etsin? 

SIRRI B. (Devamla) — Ben ulu orta söz söy
lemem, şarta muallak olarak söyliyorum. Mem
leket menafiini istilzam ederse. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Devlet mü
sadere etmez, Devlette müsadere yoktur. 

SIRR IB. (Devamla) — Adaletinize kurban 
olayım sizin (Gülüşmeler). 

Onun için makul olan tedbir budur. Hükümet 
bunun üzerinde tetkikat yapsın, maliyet fiatini > 

tesbit etsin; satiş fiatlerini, tesbit etsin, arala
rındaki farktan da makul surette müteşebbisleri
ne bir hak bıraksın, Farkını da kendisi alsın. 
Böyle yapmadığı takdirde Hükümet bunlara fu
zulî olarak müsaade ediyor demektir. 

REFİK B. (Konya) — Bu izahata göre Hü
kümeti dinlemek lâzımdır. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Hay hay, kendi nefi-
lerine söyledim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, bende
niz zannediyorum ki bu çimentodan ister üç lira, 
ister beş lira alınsın, bu müstahsillerin parasın
dan düşmeyecektir. Bu fark yine müstehlike 
gelecektir. 

BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) 
Maddede var, buyurduğunuz gibi değildir. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Maddede varsa 
mesele yoktur. Yalnız Sırrı Beyin söylediğine 
göre, 126 000 tondan 80 000 tonu Hükümete lâ
zım oluyormuş. Sırrı Bey, İstanbulda yapılan 
apartımanlan görmüyor mu? Zengin olanlar 
apartıman yaptırıyor, Üç lira yerine beş lira da 
verebilirler. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Efendim, bu madde üzerinde Hükümet tekli
fini, fiatııı artmaması şartile, bir lira tezyide 
mütehammil olduğu kanaatile gönderdi. Lâyiha 
bu suretle geldi , Fakat muhtelit encümen, bunu 
ayni şart dahilinde iki buçuk lira zamma müte
hammil gördü. Effer heyeti Celile iki buçuk li
rayı az görür de 4 liraya, beş liraya mütehammil 
olduğunu kabul ederse istediği kadar çıkarsın 
(Gülüşmeler). Mesele budur. 

Reye sesleri). 
REİS — Başka söz isteyen yoktur. 

(Süleyman Sırrı Beyin takriri tekrar okundu) 
Yüksek Reisliğe 

Çimentodan dört lira alınmasını teklif ede
rim. 

Cebelibereket 
H. Basri 

RECEP B. ( Kütahya ) — Arkadaşlar; her 
konuşulan meselenin, içinde bulunan günün ica
bına göre mütalea edildiği vardır. Bir de Devle
tin umumî hayat çizgilerine uygun olması nok
tasından mütalea edilişi vardır. Şimdi Devletin 
umumî işine, hatta rejimine taallûk eden ve bu 
kürsüde ifade olunan bir kaç nokta hakkında 
kısaca bazı maruzatta bulunacağım. 

Bir defa Sırrı Bey arkadaşımız, lüzum gö
rürse Devlet müsadere eder dediler. Bu sözün 
Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden söy
lenmiş olmasından ve bir mebus tarafından te
lâffuz edilmesinden ve takip ettiğimiz rejim ve 
ana prensiplerimize uymamasından dolayı evve
lâ bu sözlerini tashih etmeği lüzumlu gördüm. 

Yeni Türkiye Devletinde, hiç bir zaman, hiç 
bir şerait altında müsadere vaki olmamış ve ola
maz ve asla olmayacaktır. 
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Arkadaşlar, memleket ölü günlerini geçirdiği 

zamanlarda bile Hükümet vatandaşlarından 
bir çok şeyler istemiştir. 0 vatandaşlar ellerin
deki varını, yokunun, büyük bir kısmını, kendi 
hayatı ve yaşayışı nisbetinde vermiştir. Millet 
bu lüzumu kendi duygusu ile yerine getirmiştir. 
ve fakat müsadere vaziyetine düşülmemiştir. 
Devlet bilâhare geniş zamanlarında milletin 
o hakkını eda etmiş ve aldığını tamamile yerine 
koymuştur. 

Bu izahım, bilhassa rejimin ana yollarından 
birisine taallûk eder. Devletçilik mefhumu nok-
tai nazarından Devletin, alış verişte müstahsili 
koruması müstehlik ile müstahsil arasında bir 
muvazene temin etmek, müstahsil ile kazanç sa
hiplerinin haklarını, mütevaziyen ve mütesavi-
yen korumak noktasından Devletin müdahala 
etmesi hakkıdır. Fakat bu, asla müsadere etmek 
demek değildir. Bunun dilimizdeki mefhuma 
Türkiyede yeri yoktur ve mevzubahs olamaz. 
olsun, eenebi dillerdeki manası olsun, bunun 

Hamdi Bey arkadaşım lâstik kunduralar mü-
nasebetile bir hususa temas ettiler. Bu hususta 
diğer arkadaşlarımız ve Vekil Beyefendinin bu
yurduklarına bendeniz de iştirak ederim. Esa
sen bu meselenin müzakere zemini bu günkü 
madde değildir. Bu öyle bir meselei esasiyedir 
ki her zaman için mevcuttur. Meselâ memleke
timizde bir çukulata sanayii teessüs etmiş gibi
dir. Fakat bunun iptidaî maddesi hariçten gel
mektedir. Bizde çukulataya, tütün gibi alışılmış
tır. Onun üzerindeki yaldızlı kâğıdı çıkartalım, 
içinden çıkan sim siyah şeyin sigara gibi içilen 
tütünden başka hiç bir kıymeti yoktur. Keski bu 
şekilde memlekette çukulata yenmese de mevad-
dı iptidaiyesi hariçten gelen bu sanayi teessüs et
meseydi. 

Arkadaşlar, araşit ve kopra £İbi ecnebi mad
deler sanayiinde buna benzer büyük ve şümul
lü meseleler vardır. Lâstik meselesi de böyledir. 
Biz memleketin genişliği içinde topraklarımızda 
temin edemediğimiz bir maddeyi sanayileştirmek 
hususunda müsamahalı olamayız. Fakat memle
kette karşılığı temin edilemeyen fakat hayat 
için de tatbiki elzem bulunan şeylerin iptidaî 
maddesini dışardan getirerek memleket içinde 
sanayileştirebiliriz. Bazı arkadaşlar köylü için 
de ucuzdur, bazı arkadaşlar da bu köylünün zev
ki meselesidir dediler. Bu doğru değildir. Mese
le bir defa aslına nisbetle yerinde değildir. Bir 
de şekil itibarile yerinde değildir. Asıl itibarile 
yerinde değildir. Çünkü söylendiği gibi kauçuk
tan imal edilen ayakkabılar, ucuz değildir. Ucuz
luk denen şey alınırken verilen para ile ölçül
mez. O para ile alınmış olan maddenin beklenen 
hizmeti mevzubahstir. Tabirim mazur görülsün, 
galiz olacaktır. Bir misal g-etireceğim. Hepimiz 
içinde yaşadığımız günün icaplarına göre hare
ket etmek mecburiyetindeyiz. Ben beş çocuk 
babasıyım. Bizim evin süprüntü tenekesi böyle, 

tutacak yeri yokmuş, altı çıkmış, bu, yüzü sıy
rılmış lâstik ayakkabılarile doludur. Bu lâstik 
ayakkabıları bir defa giyildikten sonra şuradan, 
buradan, kopmuş veya çıkmıştır. Ucuz diye he
pimiz alıyoruz. Bu, dikilmez, tamir olunmaz. 
Bunu yapıştırmak için bir macun vardır, bece
rebilen yapar, beceremeyen yapacağım diye 
büsbütün parçalar. Memleket içinde hele köy
lerde bunlar tamir olunmaz. Rüştü Bey arkada
şımız deri ayakkabıların içinde mukavva var
dır, dediler. Bunlar Mahmutpaşada yapılan yer
li mamulâttır. Fakat arkadaşlar, bunlar bile 
lâstik ayakkabılardan daha dayanıklıdır. Bu 
bir deridir ki, bir tarafı yırtılırsa, dikecek bir 
adam bulunur. Halbuki lâstik ayakkabıları 
bilhassa yapıştıracak adam bulunmayan yerler
de hiç te ekonomik değildir. Hem sıhhî de de
ğildir. Arkadaşlar, ham kauçuk dışarıdan bize 
gelmektedir ve memleketimizde olan başka bir 
maddenin yerini kapamaktadır. Zahirî güzel
lik ve gene zahiri ucuzluğundan istifade ederek 
millî pazarları millî malların elinden gasbediyor. 

Binaenaleyh, mühim bir mesele vardır, yalnız 
buna % 100 mu, % 500 mü zam yapılması bu 
gün burada derhal mevzubahs edilerek halledi
lemez... Bunun için arkadaşlar, tetkikatta bu
lunsunlar, bir kanun teklifi yapsınlar, yapıla
cak teklifler encümenlerde esaslı olarak tetkik 
olunur, Hükümetin mütaleası alınır. Yerli 
mallarımızın piyasamızda yerini ecnebi malının 
tutmaması temin edilmiş olur. 

Çimento meselesine gelince; bunun için de 
vergiye tahammül meselesini şimdi burada mev
zubahs edip halletmek fennî olamaz. Sırrı Bey, 
ispat ederim, diyorlar, kendilerince sübut bul
muş olmalıdır ki böyle soyuyorlar, fakat 300 ar
kadaşça da sabit olması lâzımdır. Sırrı Beyin, 
meyline taraftarım. Fakat maliyet fiatı eyice 
kontrol edilmeden bir maddeye şu kadar zam 
yapalım demek sanayii yıkmak için mevcut olan 
beş tehlikeden biri olabilir. Encümen iki buçuk 
lira teklif etmiş, Hükümet te iltihak etmiş. 
Binaenaleyh, evvelâ bunu kabul edelim, aslmda 
bu tahammül varsa Sırrı Bey arkadaşımız tetki-
kat yaparlar. Araştırma yolu açıktır. Hepimi
zi inandırıcı bir vuzuh görürsek ondan sonra 
kabul ederiz. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Müsaderenin hatta ve 
hatta imparatorluk kanunu esasisinde bile mev
cut olmadığını bilirim. Değil ki, Cumhuriyet 
teşkilâtı esasiyesine hürmette kusur aklıma gel
sin. Rejimin icabatına riayet ve hürmet etmek
te hiç kimseden geri kalmayı kabul edemem. Hiç 
kimsenin bu hususta bana daha dun bir nazarla 
bakmasına tahammül edemem. Rejimin icabatı
na herkes kadar ben de hürmetkarım ve bu re
jimin böylece takviyesine bütün kuvvetimle, 
maneviyatımla mevcudiyetimi feda etmeğe her 
an hazırım (Bravo sesleri). Rejimin icabatını 
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yerine getirmekte kıl kadar kendime gayri mü
sait bir vaziyet veremem. 

Kendi nefsimin en büyük kontrolörü yine 
kendimim. Binaenaleyh bu rejimin icabatına kıl 
kadar inhiraf eder bir vaziyette gösterilmekli-
ğim, günahıma girmek demektir. 

Beyanat sırasında müsadere edebilir, deyi
şim, mevzu üzerinde fartı tahassüsüm hasebile 
lisanımdan sadır olmuş bir cümledir. Yoksa 
Türkiye Cumhuriyetinin, teşkilâtı esasiye kanu
nunun, böyle mutlak bir surette hükümran ol
duğu bir devirde, Hükümetin hiç kimsenin beş 
paralık bir malım müsadereye muvaffak olama
yacağına ve her âciz Türkün teşkilâtı esasiye 
kanununa güvenerek, sen bunu haksız olarak ya
pamazsın, diyebileceğine güvenirim Fakat Hü
kümet bunu benim hakkımda yaparsa diye ken
di nefsimde caiz gördüğüm bir muameleyi umu
mî surette söyleyişim sırf fartı tahassüsümden 
ileri gelmiştir. Buradaki hatamı burada söyle
miş olmak itibarile hata ettim. Fakat bu suretle 
tashih edilmesi de lâyik olmayan bir muamele 
idi. 

RECEP B. (Kütahya) — Arkadaşlar, Sırrı Bey 
arkadaşımız hakikaten hata olarak söylediği bir 
noktayı tashih etmiş olmakla mesele bitmiş 
olurdu. Fakat son cümle ile dediler ki, «Benim 
hatam bu şekilde tashih edilmemeli idi.» 

Benim tashih şeklimde benim dilimle, benim 
vasıtamla Sırrı Bey hakkında nalâyik görülecek 
bir şekle intikalde ben kendim âcizim. 

SIRRI B. ( Kocaeli ) — Onu kastetmedim. 
Yalnız. . . 

RECEP B. (Devamla) — Müsaade buyurun. 
Meselenin aslı halledilmiştir. Türkiyede mü

sadere diye bir şey mevzubahs olamaz. Benim 
tekrar çıkışım, her hangi bir mebus arkadaş hak
kında kendisinin lâyik telâkki etmediği bir tarz
da söz söylemek için değil, yalnız hakikate hiz
met etmiş olmak ve rejimin ana çizgileri üze
rinde her hangi bir fartı tehassüsle hatalar ya
pılmamasına dikkat etmemizi hatırlatmak için
dir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Yine bir ihtarla bi
tirdiniz. 

REÎS — Ziya Gevher Beyin bir takriri var
dır. (Geri alıyor sesleri) 

ZİYA GEVHER B ( Çanakkale ) — Efen
dim, benim teklifim ne çimento kadar katı, ne 
de kauçuk kadar yumuşaktır. Benim takririm, 

maddede yazılı kakao, toz halinde, tane halinde 
vergiye tâbi tutulmuştur. Yalnız yağ unutul
muştur. Halbuki en çok ithal edilen de budur. 
Bunun ilâvesini istiyorum. Çimento ile alâkası 
yoktur. 

(Ziya Gevher Beyin takriri tekrar okundu). 
REİS — Encümen ne diyor? 
Bütçe E. R.V. Mükerrem B. (İsparta) — 

muvafıktır. 
REÎS — Encümen de buna iştirak ediyor. 

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

Diğer takrirler geri alınmıştır. 
SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Paşam, 

ben geri almıyorum. 
REİS — Süleyman Sırrı B. geri almıyor. Tak

ririni reye arzediyorum. Nazarı dikkate alan
l a r . . . Almayanlar . . . Nazarı dikkate alınma
mıştır. 

"ENCÜMEN N. İSMAİL B. ( Şebin Karahi-
sar) — Sekizinci fıkrada; (deri mamulâtı: kö
sele ve vaketalardan) olacaktır. 

REİS — Maddeyi bu şekilde reyinize arze
diyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Karışık mamulâtta kıymetli 
cins miktarı % 25 ten (25 dahil) fazla olma
dıkça maddei asliyenin mamulünün; kıymetli 
cins miktarı % 25 ten fazla bulunduğu takdir
de, heyeti umumiyesinden kıymetli madde ma
mulünün vergisi alınır. 

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

MADDE 3 — Kabulü muvakkat usulile veya 
gümrük tarife kanununun 5 inci maddesi muci
bince gelen eşyadan ve halı ve ipliğinden ve 
Türkiye dahilinde imal edilip ihraç olunan eş
yadan bu vergi alınmaz .Şu kadar ki, kabulü mu
vakkat suretile giren eşya, kanunî müddeti zar
fında ihraç edilmeyecek olursa bidayeten temi
nata raptolunan vergi, irat kaydolunur. Yerli 
mamulâttan olup yukanki fıkra mucibince ih
raç dolayısile vergiden istisna edilen eşya hak
kında muamele vergisi kanunundaki hükümler 
dairesinde muamele olunur. Memlekete ithal ve
ya dahilde imal sırasında vergisi verilmiş olan 
maddelerin, memleket dahilinde yeni bir ameli
yeye tâbi tutulmaları halinde başkaca istihlâk 
vergisi alınmaz. 

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

MADDE 4 — İstihlâk resmi dolayısile çi
mento fiatlan tezyit edilemez. Aksine hareket 
edenler hakkında umumî hükümlere tevfikan 
kanunî takibat yapılır. 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Arkadaş
lar, bu lâyihadan anlaşılıyor ki, Muhtelit encü
mende bir çimento aleyhtarlığı havası esmiş. 
100 kuruşu 250 kuruş yapmışlar. Bütçe encüme-
nindeki arkadaşlardan birisi beş lira olmasını 
teklif etti; fakat kabul olunmadı. Türkiye da
hilinde serbest olarak çalışmak salâhiyetini haiz 
olan ve istihlâk vergisile mükellef olan bir kı
sım vatandaşlara istihlâk vergisinden dolayı 
maliyet fiatrna zam hakkı verildiği halde bu 
maddei kanuniye ile bu hak çimento fabrikala
rından kaldınlyor. Arkadaşlar, adaletin ve 
herkes hakkında seyyanen tatbik edilecek olan, 
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edilmesi lâzımgelen kanunun, çimentocular aley
hinde bir cereyan alması, sizin muhterem ve çok 
yüksek olan ulûvvü cenabınız ve kanund&n bek
lenilen adaletten asla beklenilmez. Arkadaşlar, 
bu kanunun ihtiva ettiği maddeye göre tevfikı 
hareket etmek lâzımgelirse, çimento satışlarının 
hepsini kontrol etmek vaziyetinde kalacağız. Ya
ni ne olacak? Bu günkü fiatler esas olacak, on
dan sonra satış fiatlerinin her muamelesini kon
trol etmek vaziyeti hadis olacaktır. Buna muha
lif hareket denler hakkında ahkâmı umumiyeye 
göre tevfikı hareket olunacaktır, deniliyor. Ah
kâmı umumiyeye göre tevfikı hareketin manası 
nedir? Yani kanun ahkâmına muhalif hareket 
ettiğinden dolayı ceza kanununun filân madde
si mucibince ceza görecektir. Arkadaşlar, gerek 
serbestii ticaret ve gerek serbestii sayu amel ve 
gerek adalet noktai nazarından bendeniz, bu 
maddenin fuzulî olduğuna kaniim. Bu maddenin 
kalkması lâzımdır. Şayet çimento ve sair müma
sili müessesat ve tüccarlık, hayatı umumiyeyi 
sıkıyorlarsa ve bundan fazla istifade ediyorlar
sa, aralarında bir ittifak yaparak maişeti umu
miyeyi tazyik ediyorlarsa yani biz onları tec
ziyeden aciz mi kaldık ta, bunu yalnız çimento-
culara tatbik ediyoruz? Bu memlekette yalnız çi
mentocular mı vardır? Demin Recep Bey arka
daşımızın dediği gibi, ana siyasetimize muha
lif olan bu noktanm prensip şeklinde düşünül
mesi lâzımgeliyorsa düşünülsün. Nitekim Hükü
met te bu suretle teklif etmiş değildi. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — Çimen
toya zam teklifinde bulunanlar çimento aleyh
tarı, bu kaydi kaldırmak isteyenler de çimento-
lehinde bulunanlardır. 

Bu kürsüden ifade edildi. 1931 de çimentonun 
fiatı 1,5 lira idi, ondan sonra amele itibarile ve 
her hususta memleket ucuzladığı halde, aradaki 
fark kendisini göstermektedir. Sim Bey arka
daşımız bu işte % 40 ticaret olduğunu söylemiş
tir. Çimento fabrikalarının trüst şeklinde itti
fak etmesi yüzünden çimento 150 den 200 e çık
mıştır. Onun için bu kaydin behemehal kalması 
lâzımdır. Onun kontrolünü çimento alanlar ya
pacaklardır. 

MUHTELİT En. M. M. İSMAİL B. ( Şebin 
Karahisar) — Efendim, encümende demin de 
arzettiğim gibi, ekseriyetin izhar ettiği kanaat, 
bir kaç sene zarfındaki farkın büyük olduğudur. 
Bu farkın sebebi ise; arkadaşlarımın söylediği 
gibi, çimento fabrikalarının birleşmesi ve karşı
larında rakip bulamadıkları için fiatleri arttır
malarıdır. Binaenaleyh çimentonun bu almacak 
resme tahammülü olduğu düşünülerek bu kayit 
konmuştur. Encümen namına arzedeceğim bun
dan ibarettir. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen dördüncü mad

denin tayymı teklif ederim. 
Manisa 

Refik Şevket 
REİS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 

edenler . . . Etmeyenler . . . Nazarı dikkate alın
mamıştır. 

Başka takrir yoktur. Maddeyi reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5 — Birinci ve ikinci maddede ya
zılı vergiler ithalât maddelerinde gümrük res-
mile birlikte ve ayni usul ve merasim daire
sinde tahsil edilir. Dahildeki istihsalât ve ima
lâtta verginin tarh, tahakkuk ve tahsil muame
leleri 2430 numaralı ve 10 - V - 1934 tarihli 
muamele vergisi kanunu mucibince cereyan eder. 

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

MUVAKKAT MADDE — Fabrika ve imalât
hanelerle ,bu malları hariçten ithal edip toptan 
satan müesseseler kanunun neşrinden itibaren 
48 saat zarfında fabrika, imalâthane, depo ve 
mağazalarında istihlâk vergisine tâbi bulunan 
mallarının cins ve miktarını ve bulundukları 
yerleri gösterir bir beyannameyi bulundukları 
mahal varidat tahakkuk dairelerine tevdie mec
burdurlar. Bu beyannamelere göre tahakkuk et
tirilecek vergiler fabrika ve imalâthanelerden 
mal satıldıkça ve diğerlerinden nihayet üç ay 
zarfmda müsavi üç taksitte tahsil olunur. 

KİTAPÇI HÜSNÜ B. (İzmir) — Efendim, 
maddenin başmda, fabrika ve imalâthaneler bu 
malları hariçten ithal edip toptan satan müesse
seler ... beyanname verecekler deniyor. Bundan 
başka bu fabrika ve imalâthanelerden toptan 
mal akpta perakende satış yapanlar da var. 
Bunlar maddeden hariç mi, telâkki ediliyor? 

MUHTELİT E. M. M. İSMAİL B. (Şebin 
Karahisar) — Efendim, bu muayyen zaruretle 
gelmiş bir vergi mevzuudur. Şimdi Hüsnü Bey, 
arkadaşımızın dediği gibi ,küçük dükkânlara 
kadar gidecek olursa, Hükümette bunun müş
kül olduğunu düşünerek böyle bir şey koyma
mıştır. Bu, encümen tarafından konmuştur. 
Nihayet mütevassıt şekli encümen böyle buldu 
ve böyle tesbit etti. Bilmem Erzurum vilâyeti
nin Hınıs kazasının bilmem ne nahiyesinin bil
mem ne köyünde, çerçi Ahmet ağanm dükkâ
nında kaç top manifatura var, Nihayet bura
lara kadar gidip bunları takip etmek çok büyük 
müşkülâtı mucip hallerdir. Toptan satacaklar 
beyanname versinler dedik. Hükümet esasen bu
nu beklemiyordu. Encümen bu arzettiğim hu-
tut dahilinde bunları tesbit etti. 

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

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 
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REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, Gümrük ve İnhisarlar vekilleri me
murdur. ' 

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

Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi veri
niz. 

7 — Taıjyare resmi hak kında 1/1012 numaralı 
kanun lâyihası veMaliıje re Bütçe encümenlerin
den mürekkep Muhtelit encümen mazbatası | 1 | 

REİS — Kanunun müstaceliyetle müzakeresi 
hakkında bir teklif vardır. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKİLİ ZEKÂİ B. (Di-
yarbekir) — Arkadaşlar; bu tayyare resmi hak
kındaki kanun lâyihasında manzurumuz olan 
vergilerden, mühim kısmına Tayyare cemiyeti 
temas etmiş, bunları takip etmiş, tahsil etmiş 
ve denemiştir. O suretle ki bu kanun lâyihası, 
Tayyare cemiyetinin feyizli mesaisinin neticesi 
ve onun eseridir denebilir.. Bu sayede Devletin 
müdafaa kuvvetleri, hava kuvvetleri denenmiş 
verim derecesi anlaşılmış bir mühim varidat 
mambaına mazhar edilmekte ve gene Tayyare 
cemiyetinin mesaisi sayesinde halkımız, seve seve 
benimsedikleri bu vergi için ihzar edilmiş bulun
maktadır. Bu kanunun hava kuvvetleri hesabına 
bütçemize temin ettiğini tahmin ettiğimiz vari
dat miktarı iki buçuk milyon liradır. Fakat Tay
yare cemiyeti bu münasebetle bir kısım iane 
membalarından sarfınazar etmiş bulunuyor. 

Tayyare cemiyetinin malûmu âliniz olduğu 
üzere iane hasılatı zaten hava kuvveterinin in
kişafına, ihtiyacına sarfedilmektedir. Hesabımız 
öyledir ki bu iane mevzuundan, iane hasılatın
dan bir milyon belki de bir buçuk milyon lira 
kadar zararı olacaktır. Buna mukabil bu kanun
la yine hava kuvvetlerinin inkişafına ve takvi
yesine Devlet bütçesi vasıtasile iki buçuk mil
yon liralık bir varidat temin edilmiş bulunacak
tır. Tayyare cemiyetinin her münasebetle arzet-
tiğim gibi bu münasebetle de huzuru âlinizde 
arzetmeliyim ki yüksek mesaisinden ordu müte
hassis ve minnettardır. Şunu da tebarüz ettir
meğe mecburum ki fedakârlıkta ve feragatte he
pimize imtisal numunesi olan ve bu sıfatla mem
leket müdafaa kuvvetlerinin artması için halkın 
hamiyet ve fedakârlığına müracaat etmekte her
kesten ziyade liyakat sahibi olan Tayyare cemi
yetinin masrafları haddi asgarisindedir. Buna 
Heyeti Celileniz içerisinde Tayyare cemiyeti teş
kilâtına temas eden bir çok arkadaşlar şahit ol-

[1] 179 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

duğu gibi ben de vazife dolayısile her gün te
mastayım ve vâkıfım. Binaenaleyh Tayyare ce
miyetinin haddi asgaride olan masrafları bu ia
ne hasılatının bir kısmının Devlete vergi olarak 
intikal etmesi dolayısile o nisbette tenzilât icra
sına mütehammil olmadığını bilirim. Hükümet te 
buna kani bulunmaktadır. Bu nisbet % de şu ka
dar tutuyorsa şimdi çoğalacak demektir. 

Tayyare cemiyetinin orduya muhassas olan 
diğer varidat membalarını tehlikeye düşürme
mek için bu nisbetin yükselmiş bulunmasını da 
bilerek derpiş, ettik, bu suretle keyfiyeti Heyeti 
Celilenize arzetmis oluyorum. 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Memle
ketin en çok seve seve vereceği vergilerden biri
si de hiç şüphe yok ki tayyare vergisi olacaktır. 
Çünkü tayyarecilik memleketin ruhundan taşan 
bir hareket haline gelmiştir. Onun en birinci 
alâmeti Tayyare cemiyetinin şubelerinin teşkilâ
tının ta köylere kadar girmiş olması ve köylü
nün yiyecek ve içeceğinden artırmak suretile 
Tayyare cemiyetinin ianesini takviye etmesile 
sabittir. Tayyarenin bilhassa memleketimizde 
lüzumunu anlamamış varsa ona hepimizin tek
rar edeceği bir cümle vardır. O da Başvekilimi
zin Tayyare cemiyetinin ilk teessüsünde söyle
dikleri sözlerdir: « Tayyarecilik memleket hu
dutlarını, hudut denilen yerleri ortadan kaldır
mıştır.» 

Vekil Beyefendi, gerek Tayyare cemiyeti 
hakkındaki takdirkârane cümlelerini, gerek mil
letin yardımlarına karşı aldığı teşekkürü ifade 
ederken, biz de kendilerinden bir şey rica ede
ceğiz. O da tayyareciliğin, bizim millî ananeleri
miz gibi bir hale getirilmesini temin etmeleri
dir. Ata binmek, silâh kullanmak nasıl bizim 
ananelerimiz ise, tayyareciliği de behemehal bu 
sahaya dökmesini, Millî Müdafaa vekili Beye
fendiden rica ederim. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Ziya Gevher Beyefen
diden bir şey rica edeceğim: Bu ifadelerinin al
tına benim de imzamı koysunlar (Gülüşmeler). 

ZİYA GEVHER B. (Çanakkale) — Teşekkür 
ederim, Bundan sonra benim her söylediğimi 
siz de imza ediniz. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
söz isteyen yoktur. Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tayyare resmi hakkında kanun 

MADDE 1 — Millî Müdafaa hava kuvvetleri 
teçhizatına karşılık olmak üzere: 

A - Tapu senetlerinden; taallûk ettiği gayri
menkul kıymeti 1 000 liraya kadar olanlarda 
(1 000 dahil ) 20, yukarı olanlarda 50 kuruş, 

B - Biletle girilmesi mutat olan tiyatro, sine
ma, konser, sirk ve plajlarda, 

Beher bilet bedelinin asılları üzerinden c/( 10, 
C - Gramofon plâklarının beherinden 10 ku-
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ruş, tayyare resmi alınır. 
REİS — Maddeyi kabul edenler ... Etmeyen

ler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — Birinci maddede yazılı resim

lerden : 
(A) fıkrasındaki alâkadar dairece senedin 

tanzim ve itası sırasında senet üzerine, 
(B) fıkrasında yazılı olanlar biletler üzerine, 
(C) fıkrasında yazılı olan da gümrüklerden 

veya dahildeki imalâthanelerden mağazalara na
kil sırasında üzerlerine tayyare pulu yapıştırıl
mak suretile almır. 

REÎS — Kabul edenler . . . Emmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mahkeme ve dairelere verile
cek arzuhal ve lâyihalarla evrak takibine mahsus 
numara puslalarma 1 kuruşluk tayyare pulu ya
pıştırılır. 

REÎS — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Her sene otuz ağustos tayyare 
bayramı günü, posta ve telgraf ücretlerinden 
ayn olarak posta ve telgraf idaresince, kartlara 
20 paralık, mektuplara 1, taahhütlü ve kıymetli 
mektuplara 2,5 ve telgraflara 5 kuruşluk tay
yare pulu yapıştırılır. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kaibul edilmiştir. 

MADDE 5 — Evlenme, noter, dairelerinde, 
köy ve inzibat işlerinde kullanılması mutat olan 
ve nevi, kıymeti bağlı listede yazılı bulunan 
varakalar kıymetli evraktan olarak ve bu me-
yanda, mevcut hüküm ve talimat dahilinde Ha
zinece hazırlatılarak satılır. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — 1454 numara ve 26 - V- 1929 
tarihli kanunla bina, arazi, kazanç ve hayvanlar 
vergilerinden idarei hususiye hissesi ismile alın
makta olan munzam kesirlerin tayyare resmi 
olarak Hazinece cibayetine devam olunur. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Efendim, 
bendeniz bu maddenin gösterdiği kanunu oku
dum. O kanunda böyle, kazanç, hayvanlar ver
gileri, idarei hususiye hissesi ismile alınmakta 
olan munzam kesir, diye bir şey yoktur. Lütfen 
izah etsinler. 

BÜTÇE En. REÎS VEKÎLÎ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Munzam kesir değil, verginin mu
ayyen bir nisbeti, idarei hususiye kanalından, 
Tayyare cemiyetine verilecektir. «Vergilerin 
muayyen nisbeti» tarzında da tashih edebiliriz. 

REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — O halde, 
anlayamadım, tafsil edeyim de izahat versinler. 

REÎS — Buyurun. 
REFÎK ŞEVKET B. (Manisa) — Eğer 1454 

numaralı kanun tadil edilmemişse ve 1454 numa

ralı kanunun muaddel bir maddesi yoksa bendeni
zin okuduğum kanuna göre vaziyet şundan iba
rettir : 

« MADDE 13 — Yukarıki maddelerde yazık 
matrah ve miktarlar üzerinden alınacak vergile
rin her birinden vilâyet idarei hususiye, maa
rif, belediye ve Ziraat bankalarına ayrılacak his
seler aşağıda gösterilmiştir. » 

Binaenaleyh bina vergisi alınacak, arazi ver
gisi alınacak, kazanç vergisi alınacak, hayvan 
vergisi alınacak. Bu vergiler üzerine; vilâyet 
idarei hususiyelerine, maarif, belediye ve Zira
at bankalarına hisse ayrılacak. Yoksa bu madde
de olduğu gibi munzam kesir yoktur. 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Arzettim ya 
efendim. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Müsaade 
buyurun. Munzam kesirler nedir? Onun izahı 
lâzımdır. Lütfeder misiniz? nedir bu kesirler? 

MÜKERREM B. ( İsparta ) — Okuduğunuz 
maddede yazılı.. 

REFÎK ŞEVKET B. (Devamla) — Munzam 
kesir diye bir şey yoktur. Bu müesseselere mev
cut vergilerden ayrılan hisseler vardır. Bu his
seler mi Tayyare cemiyetine verilecektir? Mü-
kerrem Beye soruyorum. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Esasen o kanu
nun müzakeresine taallûk eden zabıtnameleri ar
kadaşım tetkik ederse görecektir ki, Tayyare ce
miyetine verilmesi esastır. Yalnız o zamana mah
sus olmak üzere idarei hususiye kanalından 
verilmesi tensip edilmişti. Yoksa esasında merci 
Tayyare cemiyetidir. Sonra maddenin 4 üncü 
satırında (Munzam kesirlerin) yerine (hissele
rin) olacaktır. 

SÜLEYMAN SIRRI B. (Yozgat) — 1454 nu
maralı kanunla munzam kesir hususunda merci 
Tayyare cemiyetidir. Şimdi de buraya tahsis 
ediyoruz ki, yerindedir. Binaenaleyh Refik Şev
ket Beyin itirazı varit değildir. 

REFÎK ŞEVKET B. — Anladım efendim. 
MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Efendim, 

burada Refik Şevket Beyin iliştikleri gibi zanne
diyorum ki bir ifade zafı vardır. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Tashih olun
du. (Hayvan vergilerinden idarei hususiye his
sesi ismile alınmakta olan hisselerin) diye tas
hih edildi. 

MALÎYE V. FUAT B. (Elâziz) — Ala. Ben
de bunu arzedecektim. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Birinci maddenin (B) fıkrasın
da yazılı mahallerde bilet istimal etmeyen mü
essese sahiplerinden 100, tekerrürü halinde 200 
lira ve bu mahallerde kullanılan biletlere tayya
re pulu yapıştınlmadığı takdirde müessese sahi
binden her bilet için 20, (C) fıkrasında yazılı 
plâkları, pul yapıştırılmamış halde dükkân ve 
mağazalarında bulunduran veya satanlardan 
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her plâk için (40) kuruş alınır. 
Yukarıda yazılı resim ve ceza zamları, öden

mediği takdirde mal memurları vasıtasile ve tah
sili emval kanununa tevfikan tahsil edilir. 

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

MADDE 8 — Kazanç, veraset ve intikal ver
gileri kanunları mucibince mükellefelerin vere
cekleri vergi beyannamelerine bir liralık tayyare 
pulu yapıştırılır. 

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

MUVAKKAT BÎRÎNCt MADDE — Fabri
kalarda ve mağazalarda bulunan plâklar bu ka
nunun neşri tarihinden itibaren 24 saat zar
fında sahipleri tarafından bulundukları mahal 
varidat tahakkuk idaresine bir beyanname ile 
bildirilir. Bildirmeyenler hakkında yedinci mad
denin pulsuz plâklar hakkındaki hükmü tatbik 
olunur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — İstimali 
mecburî olan pullar hazırlanıncaya kadar dam
ga pulu kullanılır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesi hakkında reyleri
nizi veriniz efendim. 

,9 -~ Tütün ve müskirattan atınacak müdafaa 
vergisi hakkında 1/1025 numaralı kamın lâyihası 
ve Gümrük ve inhisarlar, İktisat, Maliı/c ve Büt
çe encümenlerinden mürekkep muhtelit encümen 
mazi) a ası [1], 

REİS — Bu lâyihanın müstacelen müzakere
sini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Maddelere g-eçilmesini kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi 
hakkında kanun 

MADDE 1 — Dahilde inhisar idarelerince sa
tılacak veya bandroUanacak tütün ve müskirat 
mamulatından aşağıda yazılı miktar ve nisbetler 

[1] 174. numaralı matbua zaptın sonuudadır. 

üzerinden müdafaa vergisi alınır: 
A) Paket satış fiatı 25 kuruş ve daha fazla 

olan ve içinde 20 adet sigara veya 20 - 25 gram 
tütünü muhtevi bulunan mamulâtın ( Enfiye 
ve tömbeki dahil) beher paketinden 1 kuruş; 
ve bu fiattan aşağı satılan mamulâtın beher pa
ketinden yirmi para. 

Paketlerin muhteviyatı 20 sigara veya 20 -
25 gram tütünden eksik veya fazla olduğu tak
dirde vergi, yukardaki esasa göre, mütenasiben 
tayin ve kesirleri, 10 veya 20 paraya iblâğ olu
nur. 

B) Şişe hacimleri 25 santilitre ve daha fazla 
olan rakı, konyak ve likörlerin beher şişesinden 
iki kuruş ve hacimleri yirmi beş santilitreden 
aşağı olan şişelerden de bir kuruş; şampanya 
ve viski şişelerinden 25 kuruş, 

C) Şarapların beher litresinden bir kuruş; bi
ranın fıçısı ile satılanlarının beher litresinden iki 

kuruş ve şişede satılanlardan bir kuruş. 
REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyen

l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Paket ve şişelerden alınacak 
vergi, paket kâğıtlarına basılmak veya paket 
ve şişelerin üzerine konulacak etiketlerde ayrıca 
gösterilmek suretile; şarap ile fıçılardaki bira
dan alınacak vergi ise, inhisar resmi ile birlikte 
ve ayni usul ve merasim dairesinde tahsil olu
nur. İnhisar idaresi şarapları da ayni esasa tâ
bidir. 

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

MUVAKKAT MADDE — Paket ve şişelere 
konulacak etiketler hazırlanıncaya kadar inhi
sar idaresi ,bu vergiyi, satış bedellerine ilâveten 
istifa eder. 

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

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Maliye, 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve
riniz. 

9 — - Madenî ufaklık )>ara basılması hakkın
daki kanuna- •müzem/el 1/101 i numaralı kanun 
lâıjihası re Metline ve liütee encümen fer in d en 
mürekkep Muhtelit encümen mazbatası fi | 

REİS — Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. Mad-

[ 1 | IHI numaralı matbua- zaptın- son undadır. 
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delere geçilmesini kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Madenî ufaklık para hakkındaki 3 haziran 1933 
tarih ve 2257 numaralı kanunun bazı maddeleri
nin tadiline ve bu kanuna bir madde ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — Madenî ufaklık para hakkın

daki 2257 numaralı kanunun birinci maddesi 
aşağcdaki şekilde tadil edilmiştir: 

îiîbu kanunun neşri tarihinden itibaren Mali
ye vekâletince tedricen sekiz milyon liralık gü
müş ufak para çıkarılır. Maliye vekili bu mik
tarı görülecek lüzuma göre on altı milyona iblâ
ğa mezundur. 

12 şubat 1340 ve 16 nisan 1341 ve 4 şubat 1928 
tarih ve 411, 624 ve 1207 numaralı kanunlarla 
tedavüle çıkarılmasına mezuniyet verilen on mil
yon liralık yüz paralık ve beş ve on kuruşluk 
bronz ve yirmi beş kuruşluk nikel meskukâtın ve 
1326 senesi muvazenei umumiye kanununun 10 
uncu maddesile 2 şubat 1332 tarihli kanunun 
hükümlerine göre tedavüle çıkarılmasına salâhi
yet vorilen bir milyon liralık beş, on, yirmi 
ve kırk paralık nikel paraların yerine en 
çok yedi milyon liralık nikel ve bronz para bas
mak ioin Maliye vekâletine mezuniyet verilmiş
tir. 
MUHTELİT E. M. M. ALÎ MUZAFFER B. 

(Konya) — Efendim, ikinci fıkrada (16 milyon) 
kelimesi geçtikten sonra (liraya) kelimesinin 
ilâvesi lâzımdır. 

REİS — Maddeyi bu suretle Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir: 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci mad
desi şu şekilde tadil edilmiştir: 

Basılacak gümüş paraların evsafı şöyle ola
caktır. 

Sıklet ve ayar 
Sıkleti toleransı 

Ayarı Gram binde 

100 kuruşluk 830 12 + 6 

50 » 830 6 -f 6 

25 » 830 3 + 6 

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

MADDE 3 — Mezkûr kanunun dördüncü 
maddesne aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

On paralık bronz için tesbit olunan halitayı 
icabma göre değiştirmeğe Maliye vekili salahi
yetlidir. 

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

MADDE 4 — Mezkûr kanunun on birinci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Bu kanunun tatbikma müteallik bilûmum 

muamelât Darphanenin mütedavil sermaye he
sabından tedvir ve bu hususta muktazi makine, 
alât ve edevat bedelleri de bu hesaptan tesviye 
edilir. 

Basılacak gümüş paralar Hazineye tevdi edil
dikçe irat kayit ve madenî ufaklık para basıl
ması için ihtiyar edilecek masrafların karşılığı 
bu paradan temin edilir. 

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

MADDE 5 — Mezkûr kanunun on ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Maliye vekâleti bu kanunun tatbikma baş
lanmasını teminen bir milyon liraya kadar avans 
verebilir. 

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

MADDE 6 — Mezkûr kanuna şu madde ilâ
ve edilmiştir: 

Bu kanun hükmüne tevfikan basılacak ufak 
para ile müdafaa ve tayyare pulları, buğdayı 
koruma karşılığı kanununa göre basılacak pul 
ve makbuz işlerinde muayyen mesai saatleri ha
ricinde çalıştırılacak olan maaşlı ve ücretli 
Darphane ve Damga matbaası memur ve müstah
demlerine fazla çalışmalarına mukabil her fazla 
saat için bir aylık maaş veya ücretlerinin 1/180 
nisbetini geçmemek üzere munzam ücret veri
lir ve kesirler yarım saat itibar olunur. Yeni pa
raların basılması işinde fevkalâde gayret ve hiz
meti görülenlere Maliye vekâletinin tensip ede
ceği miktarda naktî mükâfat verilir. Ancak bu 
suretle bir ay zarfında verilecek mebaliğin mec
muu her memur ve müstahdemin bir aylığını 
geçemez. 

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

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili mezundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve
riniz efendim. 

Efendim; ruznamede mevcut maddeler bit
miştir. Reylerin neticesini arzedeceğim. Bundan 
sonra bütçe müzakeresine geçebilmek için encü
men tarafından hazırlanmış, bütçeye tesiri olan 
kanunlar vardır. Bu kanunlar tevzi edilmedi. 
Müzakeresi Meclisi Âlinin kararma bağlıdır ve 
Meclis ruznamesine hâkimdir. Arzu ederseniz bu 
kanunların ne olduğunu okuyacağız. Ruznameye 
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alıp müzakere edelim. Ondan sonra bütçe müza
keresine geçebilelim. 

Bu kanunlardan birisi, Merkez bankası ka
nununun sekizinci maddesine bir fıkra ilâvesine, 
diğeri de Sivas - Erzurum hattı inşası için dahi
lî istikraz aktine dair kanun lâyihası. Bunların 
ruznameye alınarak müstacelen müzakeresini 
kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Kanun bir defa baştan nihayete kadar okun
sun, fikir hâsıl ettikten sonra heyeti umumiyesi 
hakkında mütalealannızı söylersiniz. 

10 — Türkiye Cumhuriyeti m eri:ez bankası 
kanununun 8 inci mard.csine bir fıkra eklenmesi 
hakkında 1/1027 numaralı kanun lâyihası ve Ma
liye ve Bütçe encümerd erinden mürekkep Muhte
lit encümen mnzbalaşı [1] 

REİS — Kanunun heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası hakkında
ki 11 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanu 

nun sekizinci maddesine bir fıkra ilâvesine 
dair kanun 

MADDE 1 — 1715 numaralı Merkez banka
sı kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
ilâve olunmuştur: 

Yukanki 1 ve 2 numaralı fıkralarda mezkûr 
tediyat bankaca derhal Hazine borcuna mahsup 
edilebileceği gibi Maliye vekâletinin talebi üze 
rine mahsubu cihetine gidilmeyerek bu mebaliğ 
ile bankaca 34 üncü maddenin (2) nci fıkrasın
da yazılı vasıfları haiz bulunmak ve yüzde 5 ve
ya daha fazla gelirli olmak üzere Maliye vekâ
letinin tesbit edeceği tahvilât satın alınıp 6 nci 
maddenin (2) numaralı fıkrasında zikredilen 
karşılık esham ve tahvilât mevcuduna ilâve edi
lir. îşbu tahvillerin faizleri de itfaya tahsis olu
nur. 

Bu suretle alman tahvilât Maliye vekâletinin 
muvafakatile satılabilecek ve bu satışlar hasıla
tı ya ayni suretle tahvilât mubayaasında kulla
nılacak veya Hazinenin borcuna mahsup edile
cektir. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

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

REÎS — Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

[1] 226 numaralı matbua zaptın sonundadır. 

Kanunun heyeti umumiyesine reylerinizi ve
riniz. 

/ / - Sıras - Erzurum hatlını inşa. için dahi
lî istikraz akline dair 1/10 İS numaralı kanun lâ
yihası ve Maliye ve Bütçe encümenlerinden mü-
rekke/p Muhtelit encümen mazbatası | 1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında söz is
teyen var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler ... Et
meyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edilmiş
tir. 

Sivas - Erzurum hattını inşa için dahilî istikraz 
aktine dair kanun 

MADDE 1 — Hâsılı Sivas - Erzurum hattını 
inşaya tahsis edilmek ve senelik faiz ve ikrami
ye yekûnu yüzde yedi olmak ve itibarî kıymeti 
her sene on milyon lirayı geçmemek ve yirmişer 
senede itfa edilmek şartile azamî otuz milyon 
liralık hâmiline muharrer tahvil ihracı suretile 
dahilî istikraz aktine Maliye vekili melundur. 

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

MADDE 2 — Bu istikraz tahvillerinin itibarî 
kıymetlerile ihraç fiatlan arasındaki fark ve ih
raç muamelesi için yapılacak her türlü masraf
lar yekûnu istikrazın itibarî miktarı baliğinin 
yüzde sekizini geçemez. 

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

MADDE 3 — Bu istikrazın ihraç şartları, 
tediye servisleri, ikramiye ve itfa plânları Maliye 
vekâletile Türkiye Cumhuriyet merkez bankası 
arasında aktolunacak bir mukavele ile tayin ve 
tesbit olunur. 

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

MADDE 4 — İtfa plânı mucibince bu istik
raz tahvilleri kura ile başa baş itfa ve ikrami
yeleri de kura ile tayin ve tevzi edilir. Kura 
neticeleri Maliye vekâleti ve Türkiye Cumhuri
yet Merkez bankası tarafından ilân olunur. 

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

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

REİS — Maddeyi kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu istikrazın ihracına müteal
lik her nevi ilânlar, muvakkat ve katı tahvil-

[1] 222 numaralı matbua zaptın, sonundadır. 
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ler ve bunların kuponları ile tediyelerine mü
teallik ovrak ve senetler, faiz ve ikramiyeler 
ve diğer muameleler bu istikrazın tamamen ifa
sına kadar her türlü vergi ve resimden muaftır. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

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

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

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu istikraz hâsılı her sene va
ridat bütçesinde açılacak bir faslı mahsusa irat 
ve yapılan masrafları karşılayan miktarı düyu
nu umumiye ve mütebakisi Nafıa bütçesine tah
sisat olarak kaydedilir. Tahsisatın artan kısmı 
ertesi seneye devrolunur. 

istikrazın ilk masraflarını temin için yuka-
nki fıkrada mevzubahs tahsisatla mahsubu icra 
edilmek üzere her tertipte yirmi bin liraya ka
dar muvakkat sarfiyat icrasına Maliye vekili me
zundur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Faiz kupon bedelleri ve ikra
miyeler, tediyesi iktiza eden tarihten itibaren 

be ssenelik ve tahvil bedelleri, tediyesi lâzım olan 
tarihten itibaren on senelik müddet geçtikten 
sonra Hazine lehine müruru zamana uğrar. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Kanunnn heyeti umumiyesi hakkında reyle
rinizi veriniz. 

REİS — Reylerin neticesini arzediyorum: 
Damga resmi kanununa müzeyyel kanuna 

(187) zat rey vermiştir. Kanun (187) reyle ka
bul edilmiştir. Ret ve müstenkif yoktur. 

Gümrüklerde kullanılan bazı evraka müda
faa pulu yapıştırılması hakkındaki kanuna (191) 
zat rey vermiştir. Kanun (191) reyle kabul edil
miştir. 

Mevduatı koruma kanununun 8 inci madde
sine bir fıkra eklenmesine dair kanun (192) zat 
rey vermiş, kanun (192) reyle kabul edilmiştir. 

Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk ver
gisi hakkındaki kanuna (202) zat rey vermiş, 
kanun (202) reyle kabul edilmiştir. 

Tayyare resmi hakkındaki kanuna (185) zat 
rey vermiş, kanun (185) reyle kabul edilmiştir. 

Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa ver
gisi rakkındaki kanuna (181) zat rey vermiş, 
kanun (181) reyle kabul edilmiştir. 

Madenî ufaklık para basılması hakkındaki 
kanuna (181) zat rey vermiş, kanun (181) rey
le kabul edilmiştir. 

Merkez bankası kanununun 8 inci maddesinin 
tadili hakkındaki kanuna (179) zat rey vermiş, 
kanun (179) reyle kabul edilmiştir. 

Sivas - Erzurum hattınm inşası için yapıla
cak istikraz hakkındaki kanuna (177) zat rey 
vermiş, kanun (177) reyle kabul edilmiştir. 

15 dakika fasıla veriyorum. 
Kapanma saati: 16,20 



D Ö R D Ü N C Ü C E L S E 
Açılma saati: 17,30 

REÎS — Kâzım Pş. 

KÂTİPLER — Ali Bey (Rize), Haydar Rüştü B. (Denizli) 

-*•» 

REÎS — Celse açılmıştır. 

12 — 1/866 numaralı 1934 senesi muvazenei 
umumiye kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni maz
batası 

A - Maliye vekâleti bütçesi 

REİS — Maliye vekâletinin bütçesini müza
kere edeceğiz. Maliye vekâleti bütçesinin heyeti 
umumiyesi hakkında söz isteyen var mı? (Hayır 
sesleri) Fasıllara geçilmesini reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Paşa Hazretleri, Maliye vekâleti 
bütçesinin 142 inci faslının tehirini encümen na
mına rica ediyorum. 

F. Lira 
4 800 141 Vekil tahsisatı 

REİS — Kabul edilmiştir. 
143 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 25 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

144 Merkez müstahdemleri ücreti 206 860 
REİS — Kabul edilmiştir. 

145 Vilâyat müstahdemleri ücreti 500 880 
REİS — Kabul edilmiştir. 

146 Muvakkat tazminat ' 152 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

147 Merkez mefruşat ve demirbaşı 8 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

148 Merkez levazımı 22 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

146 Merkez müteferrikası 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

150 Vekâlet otomobili masrafı 4 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

151 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

152 Vilâyat levazımı 75 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

153 Vilâyat müteferrikası 30 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

154 Mütenevvi masraflar 233 870 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F. 
155 

Lira 
272 000 Harcırah 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
156 Resmî telefon masrafı 5 400 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
157 Ücretli muhabere ve mükâleme 

masrafı 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

158 Mukannen masraflar ' 1 220 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

159 Vergi ve tasfiye işleri ile iştigal 
eden komisyonların masrafı 237 260 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

160 Cibayet masrafı 43 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

161 Muamelâtı naktiye 1 146 720 
REİS — Kabul edilmiştir. 

162 2265 numaralı kanunun 23 üncü 
maddesi mucibince verilecek yem 
bedeli 38 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

163 Tahrir masrafı 152 520 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

164 İstimlâkin gayri surette tefevvüz 
olunan emval bedeli 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

165 Ecnebi mütehassısı ve tetkikat bü
rosu masrafı 60 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

166 Avrupaya gönderilecek müfettişler 
harcırahı ' 18 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

167 Staj için ecnebi memleketlere gön
derilecek maliye memurlarının tah
sisat ve harcırahları 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

168 Kavanin, nizamat ve mukarreratı 
maliye telfik ve tertip masrafı 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

169 Kitap ve mecmua masrafı 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

170 Tetkikatı maliye masrafı 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

171 Mektep ve kurs masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

172 İrat getiren millî emval masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

32 440 

25 500 
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173 İrat getirmeyen millî emval masraf
ları 225 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

174 Millî emval müşterek masrafları 24 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

175 İstimlâk bedeli * 24 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

176 Damga matbaası 93 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

177 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 55 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

178 Geçen sene düyunu 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

179 Eski seneler düyunu 70 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

180 Masarifi gayrimelhuza 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

181 İstanbul üniversitesi tahsisatı mak-
tuası 1 547 824 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
Paşa Hazretleri; bu fasıl tayyedilecektir. Çünkü 
Üniversitenin, muvazenei umumiyeye alınması 
için Hükümet tarafından bir lâyiha hazırlanmış
tır. Bu lâyiha derdesti tetkiktir. Binaenaleyh, 
bu faslm tayyini rica ediyorum. 
F. Lira 

15 000 182 Darüşşafakaya muavenet 
REİS — Kabul edilmiştir. 

183 Himayei etfal cemiyetine yardım 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

184 Hilâliahmer cemiyetine muavenet 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

185 Sporu himaye eden cemiyetlere 
yardım 80 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

186 Muhtelit mübadele komisyonu 
masrafı 60 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Efendim, bir sual so
racağım. Buradaki paranın sureti sarfı nasıldır? 

MÜKERREM B. (İsparta) — Efendim, Muh
telit mübadele komisyonu emrine makbuz muka
bilinde verilmektedir. Malûmu âliniz, Muhtelit 
mübadele komisyonu, beynelmilel bir teşekkül
dür. Sureti sarfından biz haberdar değiliz. 

Kendi teşkilâtlarına göre sarfetmektedirler. 
Muhtelit mübadele komisyonunun vazifesi teşri
nievvelde hitam bularak, komisyona ait vazife 
tamamen Türkiye Cumhuriyetine intikal edecek
tir. Bu suretle vazifesi nihayet bulmuş olacaktır. 
Bu tahsisat o zamana kadar komisyonun masra
fına mukabildir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Bu şekil eski vazi
yete göre idi. Komisyona kül halinde para veri
liyordu. Fakat bilâhare, komisyonun aldığı şe
kil üzerine, artık kül halinde sarfiyat yoktur. 
Başka devletler bu nevi sarfiyatı kontrol edi
yorlar. Onun için bu paranın sureti sarfı, Dev

let sarfiyatının diğer şekli gibi, Hükümetin kon
trolü altında olmalı ve vize edilmelidir. 

MÜKERREM B .(İsparta) — Komisyonun; 
vaziyeti; Meclisi Âlice kabul edilen kanunla, 
tasdik edilen itilâfnamenin meriyete girmesine 
kadar sabık vaziyet devam etmektedir. Bu iti
barla da eski vaziyet devam edecektir. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Sarfiyat eski şekilde 
değildir. 

MÜKERREM B. (İsparta) — Bendenizin ma
ruzatım hakikate mutabıktır. Hükümet te maru
zatımı teyit eder. 

REİS — Başka mütalea yoktur. Fasıl ka
bul edilmiştir. 

F. Lira 
187 1351 numaralı kanun mucibince 

sarfolunacak Ankara şehri imar 
masrafı 164 512 
REİS — Kabul edilmiştir. 

188 161, 239, 484 numaralı kanunlar 
mucibince istimal olunacak kereste 
rüsumu karşılığı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

189 Fort mukavelenamesi mucibince ve
rilecek prim karşılığı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

190 İhtiyat tahsisatı 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

191 Van gölü mülhak bütçesine muave
net 54 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

192 Ajans telgraf ücreti 70 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

193 Sergi binası inşası için Millî iktisat 
ve tasarruf cemiyetine yardım 48 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

B - Düyunu umumiye bütçesi 
REİS — Fasıllara geçilmesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

201 % 5 faizli istikrazı dahilî 1 084 126 
REİS — Kabul edilmiştir. 

202 2094 numaralı kanun mucibince çı
karılan ikramiyeli dahilî istikrazın 
faiz ve itfa bedelleri ile komisyon, 
sigorta ve sair masrafları karşı
lığı 1 132 938 
REİS — Kabul edilmiştir. 

203 İkramiyeli donanma piyangosu 30 075 
REİS — Kabul edilmiştir. 

204 1710 ve 1962 numaralı kanunlar 
mucibince Ziraat bankasına verile
cek traktör tazminatı 750 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

205 1885 numaralı kanun mucibince İs
tanbul mecburî istimlâk bedeli 150 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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206 Mahsubu umumî kanunu mucibin
ce verilecek tasfiyei düyun tahville
rinin 1932, 1933, 1934 faiz ve amor-
tismanile komisyon, sig-orta ve sair 
masrafları karşılığı 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

207 1932 muvazenei umumiye kanunu
nun 11 inci maddesi mucibince ve
rilecek tahvilâtın 1932, 1933, 1934 
faiz ve amortismanlarile bono, ko
misyon, sigorta ve sair masrafları 
karşnğı 580 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

208 Cumhuriyet merker bankası hesa
bı 3 217 880 
REİS — Kabul edilmiştir. 

209 Düyunu umumiye senelik mürette
batı ve meclisi idare masarifi olarak 
isabet eden 5 456 937 
REİS — Kabul edilmiştir. 

210 Komerçiyale taksiti 219 564 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

211 1740 numaralı kanun mucibince ve
rilecek taksit 39 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

212 1722 numaralı kanun mucibince 
kibrit istikrazı faiz ve itfa müret
tebatı 1 134 108 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

213 2284 numaralı kanun mucibince ve
rilecek paralar 643 786 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

214 944 ve 1091 numaralı kanunlar mu
cibince çıkarılan Hazine bonoları 4 602 074 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

215 664, 1013, 1077, 1244, İ550 numara
lı kanunlar mucibince çıkarılan bo
nolar ve bu mahiyetteki borçlar 8 889 372 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

216 2309 numaralı kanun mucibince İz
mir nhtım şirketi taksiti 64 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

217 Vatanî hizmet mukabili maaş ve 
tahsisatı fevkalâdeleri 38 226 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

218 Mütekait, dul, yetim maaşları ve 
tahsisattan ' 16 500 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

219 551 numaralı kanun mucibince 
harp malûllerine verilecek arazi 
bedeli 40 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

220 Muhtelif borçlar 60 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

C - Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
REÎS — Fasıllara geçilmesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

P. 
225 

Lira 
597 804 Memurlar maaşı 

REİS — Kabul'edilmiştir. 
226 1683 numaralı kanunun 58 inci 

maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 5 520 
REİS — Kabul edilmiştir. 

227 Merkez müstahdemleri ücreti 43 440 
REİS — Kabul edilmiştir. 

228 Vilâyat müstahdemleri ücreti 51 300 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Elimizde, 

barem kanunundaki Tapu ve kadastro teşkilâ
tında değişiklik yapılması hakkında bir kanun 
vardır. O kanun henüz kabul olunmadığına gö
re acaba bu tahsisatta yeni teşkilât dahil midir? 

BÜTÇE E. R. V. MÜKERREM B. (İsparta) 
— Buradaki tahsisat ayni zamanda o kanun 
kabul edileceğine göre konulmuştur. O kanun 
da Meclisi Aliye takdim olundu; ruznameye 
alındı veya hemen alınacaktır. Eğer o kanun 
Meclisi Âlinin kabulüne iktiran ederse o şekilde, 
etmezse yine eski şekilde olacaktır. 

REİS — O halde bu faslı tehir edelim. 
REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Kanunda 

yapılması muhtemel değişiklikleri beklemek 
üzere, zati âlinizin buyurduğunuz gibi, faslın 
tehiri lâzımdır. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. (Elâziz) — 
Mevzuu bahsedilen kanun kabul edilse de bu, 
tahsisatın tebeddülünü istilzam etmeyecektir. 
Vakıa teşkilâtta bazı değişiklikler yapılmış ve 
lâğvedilen bazı memuriyetler yerine yenileri ih
das edilmişse de netice itibarile tahsisat yine es
kisi gibi kalmıştır. 

REİS — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

229 Muvakkat tazminat 14 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

230 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

231 Merkez levazımı 1 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

232 Merkez müteferrikası 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

233 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

234 Vilâyet levazımı 8 250 
REİS — Kabul edilmiştir. 

235 Vilâyat müteferrikası 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

236 Mütenevvi masraflar 18 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

237 Harcırah 41 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

238 Resmî telefon mükâleme bedeli 350 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

239 Ücretli muhabere ve mükâleme be
deli 50 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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300 240 Mahkeme harçları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

241 Kadastro ve tahdit heyetleri mas
rafı 207 960 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

242 İstinsah ve münakale ve kroki 
yapmak ve kayitleri ayırmak için 
istihdam olunacak muvakkat me
murlar ücreti 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

243 iskândan müdevver muamelâtın ta
pu kayitlerini çıkarmak için istih
dam edilecek muvakkat memurların 
harcirahlarile yevmiyeleri, ücret ve 
sair masrafları 25 018 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

244 Tapu ve kadastro tatbikat kursu 21 900 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

245 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 20 820 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

246 Geçen sene düyunu 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

247 Eski seneler düyunu 3 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7) - Gümrük ve inhisarlar vekâleti 1) ili resi 

REÎS - - Gümrük ve inhisarlar vekâleti büt
çesinin heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen 
var mı? (Hayır sesleri). 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen ol
madığına göıe, fasıllara geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
P. Lira 

251 Vekil tahsisatı 4 800 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

252 Memurlar maaşı 1 327 980 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

253 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

254 Merkez müstahdemleri ücreti 42 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

255 Vilâyat müstahdemleri ücreti 40 200 
SIRRI B. (Kocaeli) — Reis Bey, bir sual so

racağım. 
Geçen sene bahşiş memnuiyeti hakkında bir 

kanun çıkmıştı. Bu kanunun neticei filiyesi hak
kında biraz malûmat verirler mi? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÎLÎ ALİ 
RANA B. (İstanbul) — Malûmu âlileri bahset
tikleri kanunun esası şu idi: Bahşiş tabir olu
nan şeyin kanunen memnu olduğu evvelce hal
ledilmiş değildi. Bazı kimseler bunu mubah 
addediyorlardı ve mahkemeden de suçlu adde-
dilmeyerek çıktıkları oluyordu. O kanun bu
nun memnu olduğunu ifade etti. Bundan son

ra bunun mubah olduğunu iddia etmek imkanı 
kalmadı. Böyle bir kabahati olan kimseyi de 
mahkeme cezalandırmaktadır. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Emsali var mı? 
ALİ RANA B. (Devamla) — Emsali vardır. 
SALÂHATTİN B. (Kocaeli) — Emsal soru

yor. Neye emsal olsun. Olmaması matlup. 
REÎS — Fasıl kabul edilmiştir. 

F. Lira 
256 Muvakkat tazminat 43 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
257 Merkez mefruşat ve demirbaşı 4 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
258 Merkez levazımı 8 400 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
259 Merkez müteferrikası (Dahilî tele

fon tesisatı masrafı dahil) 3 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

260 Vekâlet otomobili masrafı 3 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

261 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 28 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

262 Vilâyat levazımı 36 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

263 Vilâlat müteferrikası 11 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

264 Mütenevvi masraflar 76 10G 
REİS — Kabul edilmiştir. 

265 Harcırah 57 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

266 Resmî telefon masrafı 2 450 
REİS — Kabul edilmiştir. 

267 Ücretli muhabere ve mükâleme mas
rafı 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

268 Mukannen masraflar 12 100 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

269 Gümrük ambarlarında zayi olan eş
ya tazminatı 500 

HACI MEMET B. (Kütahya) — Nasıl olu
yor paşam. Bu eşya gümrük ambarlarında nasıl 
zayi oluyor? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. ALİ RANA 
B. (İstanbul) — Tahsisatın azlığından da görü
lüyor ki bu ziya hemen vaki olmuyor. Fakat 
nihayet bir yerde eşya bulununca onun ziyaı da 
varit olabilir. O itibarla gayet cüzî bir tahsisat
tır. 

REİS — Fasıl kabul edilmiştir. 
F. Lira 

270 Mütenevvi masraflar 19 626 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

271 Muharreratı umumiye ve sair mat
buaların tabı, teclit, kâğıt ve sair 
levazımı masrafı 5 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

272 Tarife repertuvarı ve izahnamesi 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

3 250 
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P. Lira 
273 Tartı aletleri mubayaa ve tamir 

masrafları 10 000 
RElS — Kabul edilmiştir. 

274 İnşaat ve tamirat 53 900 
REİS — Kabul edilmiştir. 

275 Tatbikat kursuna celbedilecek me
murlara 1615 numaralı kanunun 
4 üncü maddesi mucibince verilecek 
yevmiye 6 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

276 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 10 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

277 Geçen sene düyunu 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

278 Eski seneler düyunu ' 6 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 

281 Maaşatı umumiye 1 719 177 
REİS — Kabul edilmiştir. 

282 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 3 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

283 Müstahdemler ücreti 406 320 
REİS — Kabul edilmiştir. 

284 1107 numaralı kanun mucibince ge
dikli küçük zabitlere verilecek 
aile zammı 1 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

285 1918 numaralı kanunun 70 inci 
maddesi mucibince verilecek ihti- ' 
sas ücreti 27 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 560 286 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

287 Mefruşat ve demirbaş 
REİS — Kabul edilmiştir. 

288 Levazım 
REİS — Kabul edilmiştir. 

289 Müteferrika 
REİS — Kabul edilmiştir. 

290 Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

291 Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 

292 Resmî telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

293 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 2 750 
REİS — Kabul edilmiştir. 

294 Kara ve deniz muhafaza vesaiti 
masrafları 335 923 
REİS — Kabul edilmiştir. 

295 Muayyenat 149 408 
REİS — Kabul edilmiştir. 

296 Tamir ve tazmin masrafı 2 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

4 000 

20 400 

7 972 

45 648 

21 000 

350 

F. 
297 

Lira 
kuvvetlerinin umumî Muhafaza 

masrafları 266 084 
REİS — Kabul edilmiştir. 

298 İstihbarat masrafı 60 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

299 Nakliyat ' 20 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

300 Tercüme ücreti 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

301 İhtisas mahkemelerine celbedile
cek şahitlerle ehli vukuf ve hibre-
nin yol masraflarile ücretleri ve 
cürmün zahire ihracı için ihtiyarı 
zarurî masraflar ile askerî ihtisas 
mahkemelerince sürgün cezasile 
mahkûm olacakların yol masraf
ları 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

302 İnşaat ve tamirat ' 23 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

303 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 4 104 
REİS — Kabul edilmiştir. 

304 Gecen sene düyunu 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

305 Eski seneler düyunu 3 703 
REİS — Kabul edilmiştir. 

306 1932 malî seneesinde iaşe, jandar
ma masarifi umumiyesi ve ihtisas 
ücretinden mütevellit borç karşı
lığı 1 223 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Efendim, burada 1932 senesi düyunundan baş
kaca tebarüz ettirilen 1 223 liralık tahsisat, kar
şılığı olmayıp, mecburî olarak sarfedilen düyun
dur. Her vekâlette, bu yolda sarfedilen düyun, 
Maliye bütçesinde temerküz ettirilmiştir. Esa
sen bir Hazine borcudur ve Hazine onu verme
ğe mecburdur. Her vekâlet bütçesinde bu gibi 
düyun ayrı ayrı bulunmaktansa, hepsinin mali
ye bütçesinde toplanması daha muvafıktır. Bi
naenaleyh buradaki bu fasıl kaldırılarak, Maliye 
vekâleti bütçesinin nihayetine 194 üncü fasıl 
namile bir fasıl açmak ve orada biriktirmek 
lâzımdır. 

EMİN FİKRİ B. ( Bursa ) — 278 inci fasıl
dan sonra 281 inci fasla atlıyor, aradaki iki faslı 
mahsus mu atlandı. Yoksa sehiv eseri midir? 

REİS — O fasıllarda tahsisat yoktur; sıfır 
olarak geçilmiştir. 

BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 
(İsparta) — Zaten fasıl numaralarında ufak te
fek değişiklikler olacaktır. Bunların ehemmiye
ti yoktur. Sureti umumiyede numaralar mütesel-
silen değişir. 

REİS — Yani fasılların kendisi mevcut de
mektir. 

MALİYE VEKİLİ FUAT B. ( Elâziz ) — 
Efendim, esasen gümrükler faslı burada bit-
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mekte idi. Manzuru devletleri olduğu üzere, mu
hafaza kumandanlığı bütçesi ayrı bir bütçe ola
rak gelmektedir. Her bütçenin nihayetinde bir 
kaç fasıl numarasını ihtiyaten boş bırakmakta
yız, icap ederse oraya tahsisat ilâve edeceğiz. 
Yani fasıllar içerisinde unutulmuş bir şey yok
tur. 

REİS — Demek ki ihtiyaten açılmış fasıllar
dır. 

MALÎYE VEKİLİ FUAT B. (Devamla) — 
Evet efendim. 

Bu son fasıl Maliye vekâleti bütçesinde açı
lacak 194 üncü fasla nakledilecektir. 

REİS — Evet, anlaşıldı. 

E - Dahiliye v<haleli biilresi 

REİS — Dahiliye vekâleti bütçesinin müza
keresine geçiyoruz. Heyeti umumiyesi hakkın
da söz isteyen var mı? 

REFİK ŞEVKET B. (Manisa) — Hiç şüp
hesiz ki Dahiliye vekâletinin omuzunda taşıdığı 
yük, memleketin siyaseti dahiliyesinin ifade et
tiği mana ile mebsuten mütenasip şekilde büyük 
ve ağırdır. Dahiliye vekâletinin dahilî siyaset | 
namı altında toplanan umumî vazifeleri içeri
sinde nizam, terbiyei umumiye, asayiş gibi esas- ı 
lı prensipler, çok mühim mevki tutar. Hatta 
mekteplerden sonra, umumî terbiyenin yeknesak 
bir şekilde, mütekâmil bir şekilde olması, Dahi
liye vekâleti unsurlarının eline tevdi edilmiş 
olmak itibarile, vazifesi çok mühim ve daha 
içtimaidir. Bu münasebetledir ki; deruhde 
ettiği vazifeler içerisinde bazı yapılma
sını rica ettiğim veyahut yapılmaması dolayısile 
husule geldiğini gördüğüm noktalan ifade ede
ceğim. 

Meclisin kabul ettiği bir kanunun tatbiki sa-
nasında, yine Meclisin emrettiği dairelerde ya
pılan nizamnamelerden bir tanesi de, fuhuşla 
mücadele nizamnamesidir. Fuhuşla mücadele I 
üzerinde Dahiliye ve Sıhhiye vekâletlerinin tut
muş oldukları yol şayanı teşekkürdür. Yalnız 
bunun nizamnamesinde gösterilen şeklin biraz | 
daha sıklaştırılmasını, nasihat yerine tedbirlerin I 
daha mazbut ve zabıtalı olmasını rica etmek va-
ziyetindeyim. Fuhuşla mücadelenin en büyük ı 
saiki, âmme sıhhatini korumak olduğuna göre, I 
umumhanelere gönderilmeyen, fakat barlar ve I 
kafeşantanlarda vazifelerini yaptıktan sonra, yi
ne sıhhati umumiyeyi tehlikeye koyacakları mel- I 
huz olan artistlerin, nizamname mucibince, bir I 
muayeneye tâbi tutulmalarının lâzım olduğunu 
ve bu suretle dahi bir takım sarî hastalıkların 
önüne geçilmesini, Dahiliye vekili bey arkadaşı- ı 
mızdan rica etmeyi vazife telâkki ederim. j 

Son zamanlarda Dahiliye vekâletinin müca- j 
dele etmeğe başladığı bir dilencilik keyfiyeti var- • 
dır. Arkadaşlar; bazı yerlerde âdeta meslek edi- ; 
nilmiş bir halde, çok mütebariz bir şekilde, gö

rülen bu dilencilerle katı bir mücadeleye ihti
yaç vardır. Zabıtası bu kadar kuvvetli olan An
kara şehrinde bile, dilencilerin muhtelif şekil 
ve kıyafette, gâh kesik kollarla, gah topal ayak
larla, gâh kör gözlerle insanları izaç ettiklerini 
görmekteyiz. Pazar pazar, kafile halinde dola
şan seyyahların çoklarını istismar edenlerin, 
ehemmiyetli bir şekilde takibi, memlektte çalı
şarak, alın teri dökerek, hayatını kazanması lâ-
zımgeldiği yolundaki hayat felsefemizin telkini 
noktasından çok ehemmiyetlidir. Bu noktai na
zardan, dilencilerle mücadele için hususî bir ih
timam, hatta kabil ise matbuat kanununa, be
lediye kanununa şu veya bu kanunlara verilen 
ehemmiyetle mütenasip bir kanunla, bize tek
lifte bulunmalarını çok faydalı ve lüzumlu gö
rüyorum. Zannederim ki bütün arkadaşlarım da 
bu dileğime iştirak ederler. 

Arkadaşlar, Dahiliye vekâletinin Ankara 
için sureti mahsusada nazarı dikkatini celbet-
meği vazife telâkki ederim. 

Ankara denildiği zaman, yeni Türkiyenin 
imanını, akidesini, tutumunu, medeniyetini gös
termek üzere, millet imanından doğmuş yeni bir 
merkezi Hükümet akla gelmelidir ve gelmekte
dir. Ankara denildiği zaman, onun imar ve in
kişafı, şekli dahilî ve haricisi her görene iman ve 
mevcudiyet telkin etmelidir. Hariçten görenlere 
dahi takdir telkin etmelidir. Fakat Ankaranm 
manzarai umumiyesinde iki Ankaranm göze 
çarptığı, hiç bir zaman şayanı hayret değildir. 
Bir taraftan bina kanununu şiddetle takip eden 
bir belediye vardır. Bir santim fazla yaptın diye, 
yapılan inşaatı bozduran ve müsaadesiz inşaata 
başladıktan sonra, mahallî polisin müdahalesini 
icabettirecek kadar kuvvetli bir belediye vardır. 
Buna mukabil, eski Ankaranm, eski deresi için
de, çamurdan, çinkodan yapılan ve bu gibi mü
cadelede bizi filen tekzip eden eski, müstekreh 
vaziyeti görmeyen bir belediye vardır. 

Arkadaşlar; Bentderesinin istikametinde, her 
gün için Kürt obalarının dağlarda yapılan ko 
vuklannı ve nihayet çingene hayatını andıran 
tenekeden evleri gördükten sonra, bunların 
mevcudiyetini, insan yeniliğinin icap ettirdiği 
vaziyetle nakabili telif görüyorum. Acaba diyo
rum, bu memleketin plânı yalnız bir tarafa mı 
aittir, bu memlekette yapılacak evler için ruhsat 
almak, bu şehrin bir kısmına mı aittir, bu evle
re müsaade veren veya vermeyen iki idare mi 
vardır? O noktai nazardan ben kendi hesabıma 
onlarm heyeti mecmuasını ve her gün bu gibi 
evlerin yapılmakta olduğunu gördükten sonra, 
bu müsamaha bu şekilde devam ettiği takdirde, 
bunun atiyen doğuracağı müşkül vaziyeti görü
yorum. Toprak üzerinde, tırnaklarile, çerden 
çöpten yapıp yerleşmiş bir adamı, yerinden kal
dırmak, onu kendi yurdundan ayırmak, müşkü
lâtı icap ettirir. Aatiyen istimlâk etmek suretile, 
dişinden tırnağından artırarak vannı yokunu 
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oraya dökerek, çerden çüpten dahi olsa yapısının 
istimlâkile o zavallıların göz yaşlarını akıtmanın 
iyi bir şey olmayacağını nazarı dikkate alarak, 
çerden çöpten bina yapmalarına müsaade etme
meleri için, Ankara belediyesinin ve Dahiliye 
vekâletinin fevkalâde alâkadar olması lâzımdır. 

Yine bizim mebus arkadaşlarımızdan Falih 
Rıfkı Beyin kuvvetli kalemile yazdığı gibi, An-
karanm bir tarafında gezildiği zaman, çok ipti
daî hayat yaşıyormuşuz gibi görüyoruz, demesi, 
çok dikkate şayan ve bu günkü hayatla gayrika-
bili teliftir. Bilhassa Dahiliye vekili Bey arka
daşımızdan, yapmış olduğum her günkü seyahat
lerimle hayatı umumiyeyi tehlikeye koyan yağ
mur ve fırtınalarla mahvolması ihtimali olan 
yüz binlerce nüfusun muhafazası namına, emni
yeti amme namına, kanunların mütesaviyen tat
biki namına, bu hususun tanzim ve teminini ri
ca etmeği vazife bilirim. 

Arkadaşlar, yine dahiliyeyi alâkadar eden 
bir şeyden bahsedeceğim. Burada bir kaç defa 
mevzubahs oldu. O da, küçük çocuklarımızın 
hepsini meşgul eden piyangolu çikulata ve bis
küvilerdir. Meclisi Âlide defaatle mevzubahs ol
masına rağmen henüz kanunu çıkmayan, biskü
vi ve çikulatalann hususle getirdiği zararları 
saymak doktorlara ait olsun. Beş kuruş muka
bilinde kolayca bir şey kazanmak fikrini telkin 
eden bu satışlar içinde, bisküvi piyangoları çek
mek suretile halkı kumarbazlığa teşvik etmek 
gibi şeylerin önüne zabıtanın geçmesi vazifesi
dir. Onun için Şükrü Kaya Bey arkadaşımızın bu 
işle meşgul olmasını muaheze olarak değil, ehem
miyetle meşgul olması için hatırlatmayı bir vazi
fe addediyorum. 

Sonra arkadaşlar, bilmiyorum içinizde erken 
kalkanlar var mıdır? (Cok sesleri). Sabahın 4, 
5 inde hepimizin kulakları üzerinde fena bir 
tahrişat yapan bir satıcı gürültüsü vardır, bilâ
hare sabahın 4, 5 inde boş şişe alanların sadası, 
akşamdan boşalan şişelerin sabahtan müşterisi 
çıkmak gibi feci bir netice doyurmaktan sarfı
nazar, insanların uyku istirahatini selbedecek 
kadar çoğalmıştır. Beş on kuruş sermayesi] e 
bir çuvalı olan bu şişe ticaretine başlıyor. Yek
diğerini takip etmek suretile 3 - 5 tane boş şi
şeci, arkasından simitçi, arkasından şu, VP. bu 
satıcı geçiyor. Zannediyorum ki bu memlekette 
istirahatle uyku uyumak imkânı hiç olmayacak
tır. 

Bu satıcılar hakkında da Şükrü Kaya Beye
fendi arkadaşımın nazarı dikkatini celbederim, 
Ekmek kazananların rızkına mâni olmak nokta
sından değil, ekmek kazanırken avni zamarda 
halkın istirahatinin bir düstur olarak telâkkisi 
lâzımgeldiği noktasından buna mâni olmalıdır. 

Hiç şüphesizdir ki, Şükrü Kaya Bey arkada
şımız demokrat bir adamdır. Demokratlığı, 
yalnız kafasına ve idaresine münhasır kalmamış, 

# bize kitaplarile dahi hizmet etmek suretile amelî 

şekilde taayyün etmiştir ve hiç şüphesizdir ki 
bu kanaatinin ve bu size ne diyeyim ... 

SALÂHATTÎN B. (Kocaeli) — Yine kanaati
nin... 

REFİK ŞEVKET B. (Dvamla) — Hâsıl etti
ği mananın icabiledir ki belediye kanununa, be
lediye hukukuna, köy kanununa, köy hukukuna, 
demokrasinin icap ettiği nisbette alâkadardır. 
Fakat haber vereyim ki köy kanununun tatbika
tında idarî müdahaleleri de eksik değildir. 
Devletin temelini teşkil eden ve idareye taallûk 
eden hususlardan ancak kendi yağlarile kavrul
mağa mecbur tutulan ve köy kanunu mucibince 
kendilerine tahmil edilen içtimaî, sıhhî şu ve bu 
noktalardan, vazifeleri zaten ağır bulunan köy
lülere, bir de vilâyet ve kazaların, köylüye taal
lûk etmeyen umumî yükler yükletmelerinin önü
ne geçmelerini bilhassa rica ederim. 

Misal olmak üzere bir iki tanesini söyleye
bilirim. 

Ez cümle köy kanununda her köyün kendi
sine taallûk eden meselelerde, hârâ teşkil etmek 
dahil olduğu halde, buna rağmen kendilerinden 
münasip görülecek yerde yapılacak fennî ahır 
için, tahsisat istendiği gibi, bir de sifat istasyonu 
yapılacaktır. 

Bu istasyon için bütçelerine tahsisat konul
ması emredilmiştir. Binaenaleyh köylüler bu 
emir dairesinde bütçelerini tanzim etmek mecbu
riyetinde bulunduklarından, ayrıca bu hizmet
ler de âmme hizmetleri olmak itibarile şayanı 
şükrandır. Fakat bu yolda bir çığır açmak, köy
lülerin haiz oldukları hakka tecavüz noktasın
dan doğru değildir. Köylüyü kendisine ait ola
rak yapacağı hizmetlerde, akamete uğratır. Bu 
noktai nazardan, köy bütçelerine dokunulmama-
sı lüzumunu da ayrıca rica ederim. 

Belediye kanunu, hakikaten mükemmel deni
lecek bu kanunu, bütün şümulile en demokratik 
bir idare ile belediyeleri yaşatabilmek için tasav
vur edilebilecek kadar salâhiyet ve vazifeyi gös
termekle beraber, ayrıca bunları yaşatabilecek 
menbalar aramaktan B. M. Meclisi hâli değildir. 
Fakat belediyelerin dahi murakabe edilmek lâ-
zımgeldiğini bir dakika unutmayalım. Geçen 
gün buraya, Dahiliye ile Maliye vekâleti ara
sında tahaddüs eden ve belediye kanununu iki 
türlü anlamaktan doğan ihtilâfı hal için, tefsiri 
mutazammın olmak üzere bir tezkere gelmişti. 

Bu tezkerenin mevzuu, belediye kanununun 
159 uncu maddesidir. Belediye kanununun 159 
uncu maddesindeki kayit; belediye sının içinde 
bulunan, sahipsiz arazi mahiyetindeki seyran-
gâh, çayır, mera, koruluk ve bataklıklar ve be
lediye marifetile denizden, nehirden ve gölden 
doldurulmuş olan yerler ve yıkılacak kale, ve 
kuleler, metruk arsalar ve ankazının tasarruf, 
idare ve kezalik kâffei hukuk ve vecaibi ve va-
ridatile birlikte belediyelere devrolunacaktır, 
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tarzında bir kayittir ve güzel bir kayittir. 

Fakat arkadaşlar bu kâffei hukuk ve ve-
caibin manasının ne olduğu yolunda, Dahiliye 
ile Maliye arasında çıkan ihtilâf, tefsir zımnında 
Meclise gelmiş ve Meclis dahi, kâffei hukuk ve 
vecaipten maksat, - ki gayet doğru olarak - ta
sarrufun her türlü eşkâli, demiştir. Binaenaleyh 
tasarrufun her türlü eşkâli içerisinde, belediye 
bunların sahibidir, mera ise sahibidir, çayır ise 
çayırın sahibidir. Ormanlığa, koruluğa da sa
hiptir. Madem ki bunlara sahiptir, satabilir diye 
bu noktai nazara tevfikan, bu şekildeki meralar, 
ötedenberi halkın müştereken, köylünün müş
tereken - tabiî belediye olan köylerde - kasaba

lar ve şehirler müştereken ve müçtemian isti
fade edecekleri meraları bu sefer ücrete tah
vil etmişlerdir ve bu sefer bu sahipsiz arazi 
umuma ait olduğu ve herkesin istifadesine arzo-
lunacağı halde belediyeler, bunları parça parça 
satıp umumun istifadesine mâni olacak şekle 
koymağa başlamışlardır. 

Arkadaşlar, belediyeleri, kanun, bu mera
ların mutasarrıfı kıldı ise, halkın istifadesini 
menedecek şekilde değil, mülkün sahibi gibi, ha
riçten vukubulacak tecavüzün müdafaa ve bin-
netice umumun hukukunu muhafaza etsinler, 
diye vermiştir. Onun için Şükrü Kaya Bey ar
kadaşımızdan rica ederim; çayırlık, mera orman
lık şeklinde kullanılan ve belediye sınırında bu
lunduğu halde halkın istifadesini temin eden 
yerler, belediyenin mülküdür, hakkı tasarrufu 
vardır. Binaenaleyh bunları icara verir, satabi
lir, gibi telâkkilerin önüne geçerek, tedbirler 
alması, zannederim ki umumun menfaatini mu
hafaza ve kanunun istihdaf ettiği noktai nazar
dan da çok faideli olur. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Sözüme başlarken bu 
sene Anadoiuda ve Ruıneiide yaptığım va^i mik
yasta tetkikatım esnasında, Dahiliye vekâleti 
teşkilâtı dahilinde bulunan küçük, büyük bütün 
memurların hakikaten büyük bir vazifeperver-
likle, dürüst bir seciye ile vazifelerini hahişle 
yapmakta olduklarını gördüm, onun için Dahi
liye vekili Beye teşekkür edeceğim. Dahiliye ve
kili Bey bu memurlarına güvenerek merkezdeki 
vazifelerini yapmağa devam edebilirler. 

Yalnız köy kanununun tatbiki hususunda 
görülen müşkülât, bu kanunun vazmdan bekledi
ğimiz netayici tamamile vermemektedir. Göste
rilen azim, gösterilen hahiş, gayret kemal dere
cededir. Fakat görülen mevanii, iktiham olunur 
derecede değildir. 10 haneli, 20 haneli, onlar da 
gayet müteferrik, bir köyün yapabileceği hizmet 
ne olabilir. Mektep mi yapabilir, yolunu mu ya
pabilir, yoksa medenî bir ihtiyacını karşılaya
cak müessese mi yapabilir? Binaenaleyh onlar
dan bu vezaifin ifasını beklemek, muvafıkı in
saf değildir. Fakat bu vaziyet karşısında elbet
te beklemek te doğru değildir. 

Eskidenberi düşünülen bir nazariyeyi hatıra 

getirmek isterim. Elbette kendileri de bilirler. 
Bu köyleri münasip olan yerlere toplamak... On
lara bir şekli medenî vermek, onları bir yerde 
toplayabilmek için gayet müsaadekâr bulun
mak... Evlerini yapmak için kerestelerini mi ke
secekler, taslarını mı taşıyacaklar, Hükümetin 
kendilerine bu hususta yapabileceği muaveneti 
vasi mikyasla yapması ve onları bir araya top-
layabilmesi çarelerini temin etmek. Bu düşünce 
meydana gelmedikçe, adeta memleketimizde ka
za haricinde medenî merkezlerin teşekkülünü 
beklemek, çok zamana intizar etmeğe bağlı ola
caktır. 

Bizim bu kadar uzun zaman beklemeğe taka
timiz yoktur. Onun için Dahiliye vekâletinin da
ha şümullü mütalealannı dinlemek isterim. Aca
ba benim söylediğim bu şekilde, ittihazı tedabir-
le, köyleri bir araya birleştirerek onları kendi 
medenî vazifelerini ve ihtiyaçlarını yapabilecek 
kudrete getirmek mükükün mü, değil mi? 

Vekil Beyefendinin nazarlarına arzedeceğim 
bir cihet te ; memleketteki pahalılıktır. Bizden 
gıda maddelerini alarak, memleketlerinde yaşa
yan milletler, bizden daha ucuza yaşamaktadır
lar. Hiç bir şerait yoktur ki onlara bizden daha 
müsait bir vaziyet versin. Buradaki tefavüt, ben 
derim ki, belediyelerin kendilerine terettüp eden 
vazifeleri tamam yapmış olsalardı, bizim memle
ketimiz de komşulanmızınki gibi, ucuz olur ve 
hatta daha müreffeh yaşamak icabına malik 
olurdu. Bu vaziyet netice itibarile köylünün de 
daha müreffeh olmasına yardım eder. Onun için 
bu mevzuu daha şümullü tetkik etmek ve onun 
tatbik imkânına çalışmak, zannederim ki vezai
fin başında gelen bir meseledir. Gariptir ki, 
memlektimizde en pahalı olan sudur. Vaktile 
kullandığımız darbı mesele rağmen, sudan ucuz 
tabiri yerine, bu gün, sudan pahalı, tabiri ma
kûsunu kullanmak iktiza ediyor. Kahveye otu
rursunuz size su getirmezler. Su isterseniz, mut
laka para ile sattığı suyu getirir. Lokantada 
yemek yersiniz, masanın üzerinde su yoktur. 

Su getir deyince, para ile içeceksiniz. Memle
ketimize seyahat için gelenlerin bu vaziyeti iyi 
görmesine imkân yoktur. Bu hali ecnebilere 
beğendirmek için değil, kendimiz için bilhassa 
mevzubahs ediyorum. Zahiren basit gibi görü
nen bu madde, haddi zatinde çok ehemmiyet
lidir. Su deyince hatırıma elîm bir vaka gel
di. O da geçenlerde İstanbulu ziyadet eden Ja
pon donanmasına mesup askerlerin boyunların
da su matralarile beraber çıkmalarıdır (Onu her 
zaman taşırlar sesleri). 

Efendim, biz hakikati olduğu gibi görelim. 
Tevil ile kendimizi teselli etmeyelim. Dışarda 
sr.f ve şürbe salih su bulamayacaglarma dair 
mafevklerinden aldıkları emir üzerine matra-
larla çıkmışlardır. Bu, ne elimdir. 

Sonra Berlindeki bir cemiyet, îstanbula ge-
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lecek seyyahlara, orada şürbe salih su olmadı
ğını, müstevli tifo bulunduğunu, göğüslerin 
iliksiz gezilemeyeceğini, çünkü yankesicilerin 
çok olduğunu, çarşıdan bir şey alınamayacağı
nı, çünkü bütün esnaf tarafından aldatılacakla-
rını, gazetelerle yazmışlardır. Bunlar ehem
miyetle nazarı dikkate alınacak meselelerdir. 
Bu haller millî ve medenî hissiyatımızı rencide 
edecek vaziyetlerdir. Bunlar üzerinde ciddî 
ve hakikî tedbirler almak, bunu düşünmek ve 
buna mukabil ittihaz olunacak tedbiri bir an ev
vel yapmak, Şükrü Kaya Beyefendi için ehem
miyeti haiz bir mesele değildir. Serian bunu 
göz önüne getirerek, lâzım olan tedbiri alacak
larına itimat ederim. 

REŞİT B. (Gazi Antep) — Efendim, Refik 
Şevket Bey arkadaşımız dilencilik meselesinden 
ve Ankara vaziyetinden bahsettiler. Bendeniz 
bu dilencilik meselesi hakkında Dahiliye vekili 
Bevefendiden bir şey rica edeceğim. 

Ne kadar da önüne geçemeseler, Ankarada 
yine dilencilikle mücadele ediyorlar. Taşralar
da ise mücadelesizlik yüzünden halk cok fazla 
mutazarrır olmaktadır. 8, 10, 12, 14 yaşındaki 
çocuklar dilencilik yapıyor. Bunlar mektebe 
gitmez, sanat öğrenmez, küçük yaşta dilenci
lik yaparsa, elbette 18 yaşında da hırsız olur. 
Bu sebeple kendilerine köylere git, çiftçilik 
öğren, çalış dersek gitmez. Çünkü dilenciliğe 
alışmıştır. Rica ederim, diğer vilâyetler de bir 
tamim yazsınlar, bu husus her yerde menedilsin. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Arkadaşlarımın Meclisi Âliye arzet-
tikleri mevzular, hakikaten Dahiliye vekâletinin 
başlıca iştigal ettiği veyahut etmesi lâzımgeldiği 
mevzulardır. Bunların sırasile ne halde olduğu
nu ve bunlar hakkında ne tedbirler alındığını 
arzedeceğim. 

Dahiliye vekâletinin, Refik Şevket Beyefen
dinin dediği gibi, hakikaten işleri çok, müte
nevvi ve müteferriktir. Adetâ hesabatta mü
teferrik hesaplar, diye gördüğümüz işler gibi
dir. Her hangi bir vekâletin dairei şümulüne 
girmeyen işler mutlaka ve behemehal, Dahiliye 

vekâletinin duşu mesuliyetinde farzolunur ve bu 
doğrudur da. Bunlardan bazıları müşterek va
zifelerdir, bazıları doğrudan doğruya Dahiliye 
vekâletine aitttir, bazıları da yeniden yeniye 
hadis olan ve kimin vazifesi olduğu henüz belli 
olmayan işlerdir ki, her tarafta bir taamül ola
rak Dahiliye vekâleti bu işleri kendi üzerine 
alır. Elindeki teşkilâtla bunları yapmağa ça
lışır. 

Fuhuşla mücadele evvel emirde doğrudan 
doğruya millî bir davadır. Bir Devlet davası
dır, bir Hükümet davasıdır. Fuhuş, burada iza
ha lüzum yoktur ki her memleketin ahlâkî ve 
sıhhî bünyesini kemiren bir belâdır. Memleketi
miz bundan asırlarca masun kalmıştı. Fenalık 
yok değildi. Fakat gayet mahdut ve azdı. Vu-

kua gelen harpler, istilâlar bu beliyeyi yadel-
lerden getirmiş sokmuştur. Bununla millî mü
cadele lâzımdır. Evvelâ içtimaî bünyemizde te
essüsler ve müesseseler icap eder. Saniyen ef
kârı umumiyede gayet fena olduğunu göstermek 
suretile halkı tenfir icap eder. Bu itibarla bü
yük vazifelerden biri cemiyetimize, ikincisi 
matbuatımıza düşer. Hükümetin bu işte yap
tığı vazife tamamile mâniidir. 

Yaptığımız nizamname ve talimatname sert 
ve oldukça sıkıdır. Kanunun emrettiği bu ni
zamname mevkii meriyete yeni konulmuştur. 
İçerisinde bazı noksanlar olduğunu müşahede et
mekteyiz. Önümüzdeki misallerle, gerek Sıh
hiye vekâletinin müfettişleri ve memurları, ge
rek bizim tetkiklerimiz bu noksanları tamamla
yacaktır. 

İdarî noksanlar da olabilir. Refik Şevket B, 
arkadaşımız ve Heyeti celile emin olsunlar ki, 
şimdilik tuttuğumuz yol fenalığı tahdit içindir. 
Fakat ilerideki gaye memleketin bünyesinden bu 
derdin büsbütün kalkmasıdır. 

Dilenciler: Memlekette diğer bir dert te di
lencilerdir. Bu da içtimaî bir yaradır. Esbabı, 
iktisadîdir. Zaten dünyada esbabı iktisadî ol
mayan ne vardır ki. Bazı memleketlerde dilenci
liğe insanî teşekküllerle mâni olunmuştur. Be
lediyelerin veya Hükümetin vazifesi olarak fa
kirler, aliller yurdu diye bir takım yurtlar açıl
mıştır. En eyi yol da budur. Dilenciler buralara 
muvakkaten alınıp çalışıp çalışamayacağı ve es
babı teseülü tetkik edilir. Çalışabilecekse işe 
gönderilir, çalışamayacaksa barındırılır. Bazı be
lediyelerimizin ufak tefek tedbirleri vardır. İs
tanbul darülacezesi bunun küçük bir nümunesi-
dir. Ankarada ve İzmirde de böyle bir şey 
vardır. Zabitanın vazifesi ise, bunları toplamak 
ve halkı taciz etmekten kurtarmaktır. Fakat 
mevcut kanunların buna pek müsait olmadığı 
anlaşıdlı. Onun için zabita kanununa bir madde 
ilâvesi hakkında bir kanun teklif ettik. Dahi
liye encümeninden Adliye encümenine verilmek 
üzeredir. Bu devrei içtimaiyede huzurunuza ar-
zolunacağını ümit ederim. 

Ankara, iki Ankara. Hakikaten doğru. An
kara bu memleketin dimağı ve kalbidir. Anka
ra ayni zamanda bizim imar ülkümüz ve me
deniyet ülkümüzdür. Ankara bütün şehirlerimi
ze misal olmakta ve her yerde büyük ve güzel 
imar faaliyetleri görülmektedir. Bizden sonra 
gelecek Türk nesillerine hediye edeceğimiz eser
ler arasında Ankara da en ehemmiyetli bir eser 
olacaktır. Bu kadar büyük müşküller içerisinde 
ve iktisadî bir buhranın en ağır bir devresinde 
Ankaramn imarını nasıl başardığımıza hayret 
edeceklerdir. Faaliyet hummasının içinde bulun
duğumuz için ve ufak ta dahi olsa, bir amele 
hizmeti dahi olsa, bizde çalıştığınız için daha 
ilerisine varmak istemem. Açıkça söylemeliyim 
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ki, bakıldığı zaman iki değil, üç Ankara görülen 
Ankaranın imar plânı tamamile bitmiştir. Tat
bik olunmaktadır. Tatbika en evvel yeni yapı
lacak yerlerden başladık, çünkü yeni yapılacak 
yerlerde caddelerin açılması, meydanların ve 
sairenin ayrılması daha kolaydır. Bu kısım 
yep yeni Ankaradır. Diğeri de eski Ankaradır. 
Bu kısım için de bir program yaptık. Program 
yedi seneliktir. Eski Ankarayı yedi kısma ayır
dık. Yedi sene zarfında, bütçenin müsaadesi 
nisbetinde ve bulabileceğimiz para ile - ki bu 
parayı Büyük Meclis bizden esirgememeli - bu
nu mevkii tatbika koyacağız. Yedi sene zar
fında eski Ankaranın dar sokaklarını genişlete
ceğiz, binalarını düzelteceğiz ve arzu edilen bir 
hale koyacağız. 

Bir de üçüncü Ankaradan bahsedeyim. Asıl 
Refik Şevket Beyefendinin istihdaf ettiği An
kara da budur, üçüncü Ankara halkın bir ge
cede yaptığı, 4 -15 lira arasında satılan evler
dir. Bunlarla belediye hakikaten meşgul oldu. 
Geçen sene İncesu ve Akköprü havalisini temiz
ledi. Hepiniz de hatırlarsınız, bu ameliye acı ol
du .Nihayet bir gecede de olsa elbirliğile hemen 
yapılmış bir evin bile yıkılması kendilerine iz-
tırap vermektedir. İcap eden yerlerde kendile
rine başka yer göstermekle kolaylıkla temizle
mekteyiz. Bunun manzarası çirkin olmakla be
raber asayiş noktasından da fenadır. Çünkü 
yolları yoktur, belediye hizmetleri itibarile de 
fenadır. Suları yoktur. Bunların da hallini yedi 
seneye bıraktık. Her semti birer zamana ayıra
rak kendilerine Ankaranın münasip yerlerinde 
yer göstermek suretile bunları kaldıracağız. 
Son baharda bir kısım naklolunacaktı fakat kış 
çabuk geldiği için halkı kışın evinden mahrum 
bırakmamak için bunu tehir ettik. Bu vaziyet 
karşısında bunu kimse de yapamazdı. 

Velevki böyle plân haricinde olsun, yapılmış 
bir ev demek bir vatandaşın kışın çatı altında 
bulunması demektir. Başka memleketlerde, bü
yük şehirlerde hâsıl olan mesken buhranının 
bizim burada da bu suretle halledilmiş olması 
bana kışın soğuk gecelerde gezerken hiç olmaz
sa vatandaşlar sokakta kalmamışlar diye gön
lüme ferahlık vermiştir. Fakat manzarası çirkin, 
yolları fena yerleri ebediyen bırakmak fikrin
de değiliz. Küçük evlerle, Atlıspor binici saha-
sile Hâkimiyeti Milliye arasındaki yeri temizle
yeceğiz ve zaman zaman diğer yerleri de te
mizleyeceğiz. 

Plânımızda küçük sanat erbabına ve amele
ye ayrılmış yerlerimiz vardır. Bu kadarı şim
dilik arkadaşımızı ve Heyeti Celileyi tatmin eder 
zannederim. Niçin bırakıyoruz? Bunada cevap 
vereyim: Bir defa Ankara zabıtası kuvvetlidir. 
Fakat Ankara altmış bin nüfustan seksen beş 
bin nüfusa çıkmıştır ve dediğim gibi bu dar ve 
dağ mahallelerinde emece usulile ve el birliğile 
bir gecede on, on beş ev yapmak kabil oluyor. 

Malzemesi elinin altındadır. İki odayı hemen 
bir gecede yaprveriyorlar. Arsa kendilerinin de
ğildir. Ashabı istediği zaman yıktrrabilir. Ma
liyenin müsaadesini alarak biz de yıktırırız. 
maksadımız bunları bırakmak değildir. Esasen 
bir çoklarından da bir sene sonra yıktırabilece-
ğimize dair senette alıyoruz. Bu kısım Ankara 
Hükümetçe mevzubahs olmuş ve bu suretle hal
li de görüşülmüştür. 

Piyangolu çikolataların, hakikaten ben de 
aleyhindeyim, evvlâ sıhhat itibarile doktorlar 
menetmektedir. Saniyen çocuklarımızın ahlâkı
na süi tesir edebilir. Bunun için bir kanunu
muz vardır. Adliye encümenindedir. Adliye 
encümeni, zannediyorum, bu devrei içtimaiyeye 
yetiştirebilir. O kanun böyle piyangoları 
tamamile menediyor. İktisat vekâletinin de mü-
taleasını aldık. İktısaden de bunun mahzuru 
yoktur, dediler. Adliye encümeni lütfederlerse 
bu devreye yetiştirebiliriz. 

Sokak gürültüleri: Hakikaten bizim memle
ketimizde, büyük şehirlerimizde, bilhassa sabah 
gürültüleri çoktur. Bununla da mücadeleye 
başladık. Bir iki senedenberi bununla 
mücadele etmekteyiz. Bu defa zabıta ka
nununa da bunun için bir hüküm koyduk. Me
selâ, bir gramofon satıcısı sabahm beşinden ak
şamın on ikisine kadar kapısının önüne bir gra
mofon koyarak çalmakta bu suretle komşularını 
izaç etmektedir. Bu kanunla saat sekizden son
ra gramofon çalmak behemehal müsaadeye, kom
şularının müsaadesine tâbidir. Bir düğün müna-
sebetile de g'ene komşularının muvafakatini şart 
olarak koyduk. 

MUSTAFA ŞEREF B. (Burdur) — Tabii 
apartımanlarda ... 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Devamla) — Hayır, mahalleden de Bizim bir 
mahallemizi, Avrupada bir apartıman ihtiva 
eder. Biz de, ise böyle bir apartıman halkı bir 
mahalleyi işgal ettiği için, biz de, mahalle dedik. 
Bir adam karşı sokakta oturur, mütemadiyen 
gramofon çalarak karşısındaki apartımanda 
oturanları rahatsız eder. Bunun için apartıman-
lan hariç bırakmak doğru değildir. Çünkü 
yalnız apartıman demek kâfi değildir. Maksat 
komşunun rahatsızlığıdır. Bize nazaran komşu 
olması daha doğrudur. 

Arzettiğim kanun polise ve belediyeye bil
hassa polise salâhiyet veriyor. Dahiliye encüme
ninden çıkmak ve Adliye encümenine tevdi edil
mek üzeredir. Dahiliye encümeninin ricası bu
nun bu devrede yetiştirilmesidir. Bu kanun bu
rada müzakere edilirken ayni edilen başka hü
kümler de konulabilir, kanun da bu suretle te
kemmül etmiş olur. 

Takip ettiğimiz rejimin esaslarından biri de 
demokrat olmaktır. Zaten Türk milleti öteden-
beri demokrat esaslara uygun yaşamaktadır. 
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Cumhuriyetin bu kadar çabuk ve sağlam olarak 
yerleşmesini Türkün bu seciyesinde aramalıdır. 

Köy kanunları. Bizim köyümüz 38 bin bu ka
dardır. Bu köylerin 21 bininde köy kanunu tat
bik edilmektedir. Zaten köy kanununun tatbik 
edileceği sahalar yine köy kanununda musar-
rahtır. Bu kanunun tatbikından çok semere al
maktayız ve almakta idik. Fakat 1930 dan son
ra köylünün vaziyetinde buhran ve saire dolayı-
sile hâsıl olan bir derece sıkıntı beklediğimiz ve 
köylünün istediği neticeyi almaya mâni oldu. 
Köy kanunu ileride komün kanunu esasını teş
kil edecek ve her köy tamamile bir komün ola
caktır. Köylere tahmil edilen vazifeler köy ka
nununda musarrahtır. Ara sıra telefon gibi müş
terek yol yapmak gibi kendi işlerine yarayacak 
bazı işler teklif ediliyor. Ben, bunların tamamen 
köy kanununun muhtarlara ve ihtiyar heyetleri
ne verdiği salâhiyet dahilinde yapılmasına taraf
tarım. 

Her ne vakit köylülerden telefon için, yol 
için direk, çapa, kazma, kürek ve tel parası 
alındığını duymuşsam daima alınmasına mâni ol
muş ve alanları tecziye etmişimdir. Mâni olama
dığım keyfiyetler varsa, dairemizin ıttılaına vâ
sıl olmayanlardır. 

Bazı yerlerde köylerin dağımk ve küçük ol
ması topografiktir. Köylerin dağınık ve küçük 
olması oraya medeniyetin girememesi için en bü
yük sebeptir. Maatteessüf bizim köylerimizin ya
nsı böyle küçük ve dağınıktır. Meselâ Rize vilâ
yeti, Karadeniz sahilleri böyledir. Artvin köy
lerini toplayıp bir araya getirmek imkânı yok
tur. 

Oranın vaziyeti köylerin dağınık olmasını 
icap ettiriyor. Nitekim ilk tedrisat meselesinde 
çekilen zahmet te buradan gelmektedir. Bazı 
yerlerde de köylerin dağılması iktisadidir. Mese
lâ Konya yaylası buna bir misaldir. Konyada bir 
çok köyler vardır ki küçüle küçüle nihayet 
30 - 40 ev kalmıştır. Bu ne bir hastalık, ne de 
başka bir sebeptendir. Sebebi çiftçilikten daha 
kolay ve verimli olan çobanlığa atılmalarıdır. 
Bir de bu atılmanın saikı asayişin memlekette 
mükemmel olmasıdır. Bunun misalini Konyadaıı 
alalım. Konyalı arkadaşlarım bunu bilirler. Öy
le köylere rastgelinir ki yakın zamanlarda 
300 - 400 haneli iken şimdi küçülmüşlerdir. Se
bebi, herkes sürüsünü alarak yaylaya çekilmiş
tir ve eskisi gibi artık kışın köyüne gelmemek
tedir. Asayiş iyi olduğu için bu tek tük damlar 
ve ağıllar onların barınmasına ve çobanlığa rü-
cularma sebep olmuştur, bu dağılmanın sebebi 
tamamile iktisadidir. Bu, çiftçiliğin çobanlıktan 
daha az kâr getirdiğinden ileri gelmiştir. İkti
sadî olan bu sebep düzelmedikçe bu halin de 
düzelmesine imkân yoktur. 

Hakikaten küçük köylerde medeniyet vücu
da gelemez. Küçük köylere asayiş, irfan, maarif, 
millî terbiye giremez. Ancak büyük şehir ve ka

sabalardır ki millî irfan ve medeniyet teessüs 
edebilir. Şehir ne kadar büyük olursa medeni
yetin oradaki tecellisi de o kadar geniş olur. 

Birlştirmek suretile köyleri büyütmek hu
susu de tecrübe edildi. Millî mücadeleden ev
vel bazı tecrübeler yapılmıştı. İtiyatlar ve coğ
rafî vaziyetler dolayısile büyük muvaffakiyet
ler elde edilemedi. Bu başarılması lâzım hedef
lerden biridir. Meclisi Âliye takdim ettiğimiz 
iskân kanun lâyihasile bu müteferrik köyle
rin birleştirilmesine dair salâhiyet aldık ve ba
zı cihetleri derpiş ettik. Belediye sınırlan için
deki otlak ve bataklıkların meselesi belediye
lerin hudutları mahduttur. İçlerinde otlakları 
ve bataklıkları ve ormanları olan belediyeleri 
çok olacağını zannediyorum. Fakat bataklık
ları da ihtiva etsinler diye kanunun kendilerine 
verdiği salâhiyetten istifade ederek hudutları
nı büyütmüş olabilirler. Belediyelerin meydan
ları satmaları ve dağıtmaları zaten menedilmiş-
tir. Hic bir belediye, plânı yapılmadıkça ken
disine ait yolu ve meydanı satamaz, Aslî kai
demiz budur. Bunun hilafını yapanlar, vazi
felerini tecavüz etmekte ve suiistimal yapmak
tadır. Haber aldığımız vekit mâni olmaya ça
lışırız. 

Su meselesini arzedeyim. Hakikaten bu 
memleket ötedenberi suyu çok kullanmış, çok 
sevmiş bir memlekettir. Fakat eski su mülâha
zası ile bu günkü su mülâhazası arasında çok 
fark vardır. Vaktile bir ailenin apteslik, yemek
lik olarak getirttiği bir testi su ile bu gün bir 
çocuk bile yaşayamaz. İhtiyaç o kadar artmış
tır. Türkler suyu zaten sevdikleri için bol bol 
kullanmaktadırlar. Belediyelerin su ihtiyaçla
rını bu gün daha iyi anlamaktayız. Her bele
diyenin ilk müracaati bu noktadandır. Beledi
yeler bankasına yapılan müracaatleri tetkik et
tim. % 85 - 90 nı bol su, iyi su, ucuz su temini 
için yapılan müracaatler teşkil etmektedir. Bir 
çok yerlerde bu hususta faaliyetler gösterilmek
tedir. Bir kaç sene zarfında - istatistik yanım
da olsaydı daha iyi arzedecektim. Fakat arka
daşlar dairei intihabiyeleri dolavısile daha iyi 
anlarlar - 20 - 30 şehrin kavaidi sıhhiye dairesin
de su getirilmesi temin edilmiştir. 20 - 30 şeh-
rinki de derdesttir. 

Su denilince tabiî dediğim gibi bol su temiz 
su ve ucuz su diye bu üç vasfı haiz suyu demek 
istiyorum. Bu gün Ankarada şimdiye kadar ne 
kadar para sarfettiğimizi heyeti celile biliyor ve 
su işleri hepinizin gözü önünde cereyan etmek-
tedr. Yakında bir metre mikanı suyu beş kuru
şa kadar indirmeğe çalışacağız. Bunun kaç te
neke olduğunu tasavvur edebilirsiniz. Bu beş 
kuruşluk su parası su getirecek adamın eskite
ceği ayakkabı parası bile değildir. İstanbulda 
takip ettiğimiz gaye yine budur ve esasen suyu 
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terkos şirketinden bunun için aldık. Suyu her 
tarafa isale etmek ve mümkün olduğu kadar 
suyu adeta yol gibi köprü gibi amme hizmetleri 
meyanma ithal' etmek, yani bir hizmet olarak na
zarı itibare almaktayız. Suların temizliği me
selesine gelince; bu da çok yeni bir nazariyedir. 
Evvelce suyun rengine ve rayihasına bakılndı. 
Şimdi ise doğrudan doğruya hurdebin altına ala
rak ve yahut bilkimya tahlil edilerek bakılıyor. 
Ve bir çok suların hastalık tevlit ettiği de bun
dan anlaşılıyor. Bu gün Parisin sularından bi
le şikâyet ediliyor. Parisin 6 milyon nüfusu ve 
ne kadar milyar bütçesi vardır. Bizde de bu
na ehemmiyet verilmektedir. Bu su hakkında 
icap ederse Sıhhiye vekili arkadaşımız da izahat 
verirler. Japon askerlerinin matara ile gezdik
leri meselesine gelince; bv.nlar her yerde böyle 
gezerler, hatta sularının temizliğile meşhur olan 
Maltada bile bunların matara ile gezdiklerini 
gördüm. 

îhtimalki matara ile gezmeye alıştırmak için 
öyle yapıyorlar veyahut t i r gösteriş için matara 
tasıvorlar. Yoksa İstanbul sulan, istanbul so
kaklarında matara ile gezdirilecek kadar fena 
değildir. Her tarafta olduğu gibi orada da esas
lı ıslahat vardır. İstanbul suları hakkındaki 
gazetelerin neşriyatı İstanbul belediyesini sula
rın ıslahına teşvik içindir. Ne yapalım ba-
bzan iyi niyetle yapılan şeyler hariçte fena akis
ler uyandırıyor. 

Dolandırıcılık, hırsızlık, yankesicilik; oku
duklarımıza, işittiklerimize, gördüklerimize gö
re yabancı şehirlerile memleketimizi bu husus
ta mukayese edersek memleketimiz onların ya
nında bir cennet gibi kalır (Şüphesiz sesleri). 
Hiçbir yabancının Türkiye asayişi hakkında, 
memleketteki nizam hakkında, yankesicilik hak
kında söz söylemece kudreti olmamalıdır (Bravo 
sesleri). Bazı yabancı şehirlerde bankanın bir 
kapısından diğer bir kapısına para nakletmek 
için müsellâh muhafızlar kullanılmaktadır. Hal
buki burada gece, gündüz, herzaman, hatta vak-
tile asayişi bozuk olan şarkta bile böyle endi
şelere asla mahal yoktur. Vakıa bu gün de bü
yük şehirlerimizde bazı yolsuzluklar olmakta
dır, hırsızlıklar ve yankesicilikler vardır, fakat 
nisbet edilecek olursa hakikaten mahduttur. 

Fakat bunlar böyle azdır diye müsamaha et
meğe de hiç bir zaman taraftar olmadık. Bun
ları tamamile kaldırmağa çalışmaktayız. Yan
kesicilik hakkında zabıta kanununa bazı mad
deler koyduk, bunlar da burada yakında müza
kere ve münakaşa edeceğiz ve hatta bazı ilâ
veler de yapacağız. Arkadaşlarımızın sorduk
larını zannederim ki hulasaten arzettim, bu me-
yanda Reşit Bey arkadaşımıza da cevap vermiş 
oluyorum. Taşrada dilencilik var diyorlar, taş
ra dilenciliği bilhassa küçük kasaba ve kaza di
lenciliği, biraz da halkımızın merhamet ve mü
samahasının eseridir. Biz Türkler umumiyetle 

çok merhametli bir milletiz. Türkün şiarına, 
seciyesine taban tabana zıt olan bu fena huyu 
kaldırmak borcumuzdur ve kaldırmalıyız. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Ben Istanbulun asa
yişi emniyet dahilinde değildir, sulan içilmez, 
esnafı mürtekiptir diye söylemedim. Bize isnat 
olunan bu meselelerin yerinde olmadığını söyle
mek iktiza eder. Mesele, bu iftiralan kabul 
etmemek, reddetmektir. Polisin, dünyanın en 
mükemmel teşkilâtından bulunduğunu itirafa 
mecburum . 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Sırrı Bey; suallerine verdiğim ce
vapların tarzından anlamış olmalılar ki ben bu
rada yalnız kendilerine hitap etmiyorum. Bü
tün Türk milletine ve hatta bütün cihana hitap 
ediyorum. Hatta memleketin suyu ve asayişi 
hakkında bana bu zemini hazırladıklanndan do
layı kendilerine teşekkür ederim. 

EMÎN FlKRl B. (Bursa) — Ankara vesaiti 
naklive meselesi ne zaman düzelecektir? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Pahalılık hakkındaki geçen seneki 
müzakereler hatırımızdadır. Bu sene de bazı 
tedbirler aldık. Çarşı, pazarlarda doğrudan doğ
ruya müstahsil ile müstehliki vasıtasız, mümkün 
mertebe bir araya getirmek usulünü takip et
tik. Bu, tedbir haylice müessir oldu. 

Eğer müstahsillerin, madrabazların, kabzımal
ların, elinden kurtararak doğrudan doğruya 
perakendeci satıcılarla temısa getirecek olursak, 
meselenin esasını halletmiş olacağız. İstanbul-
da buna çalışılmaktadır. Fakat memlekette, 
yiyecek, içecek, işlerinde pahalılık vardır, de
nilemez. Biz, birçok eşyayı diğer memleketlerle 
mukayese etmekteyiz. Gida fiatlarmda pahalı
lık yoktur. Bizde pahalı olan lüks hayata ve zev
ke taallûk eden şeylerdir. Parası olan bir ada
mın kendi zevki için sarf edeceği paranm miktarı 
bizi düşündürmez. Bizim düşündüğümüz şey, 
orta sınıf halkın hayatının, sıhhatinin ve raha
tının kazancile mütevazi olarak, hatta biraz da 
zevkini tatmin ederek, devamı hususunu temin 
etmektir. Biz aldığımız belediye fiatlerini mu
kayese ediyoruz. Vardığımız netice, hayatın 
gittikçe ucuzlamakta olduğunu göstermektedir. 

ARUKOĞLU DAMAR B. (Adana) — Bir 
sual soracağım, şoförler hakkmda. Şurada, bu
rada, gazetelerde görüyoruz. Birçok ka
zalara sebebiyet veriyorlar. Bunun için bir 
talimatname yapmağı vekâlet düşünüyor mu? 
Bu kazaların önüne geçilmesini hepimiz arzu edi
yoruz. 

DAHİLÎYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Devamla) — Ankaranın vesaiti nakliyesini 
iki senedenberi takip etmekteyiz. Bunun için 
bir de mütehassıs getirdik. Ankaranın nakil 
kudretini, ölçtürdük. Nasıl vesait lâzımdır diye 
sorduk, güzel bir de rapor aldık. Ankaranm 
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vesaiti nakliyesini belediye marifetile yapmak 
fikrinde olduğumuz için imtiyaz vermedik ve 
vermeyeceğiz. Belediye bunu doğrudan doğru
ya bir hizmet olarak ifa edecektir. Ruslardan 
alınacak 8 milyon dolarla Ankaranın vesaiti 
nakliyesi yani otübüsleri ve para kalırsa İstan-
bulunki temin edilecektir. Rus heyetile görüş
tüm, yakında bir otobüs tipi göndereceklerini 
söylediler. Tahmin olunabilir ki, gelecek sene 
Ankaranm en kalabalık semtlerin servisi beledi
ye vesaiti ile temin edilebilsin. Filhakika bazı 
yerlerde bir çok kazalar oluyor. Bilhassa İstan-
bulda olan kazalar nazarı dikkatimizi celbetti. 
Bunu bir heyet halinde tetkik ettirdik. Nafıa
da bir mühendis ve mülkiyeden bir mküfettişi 
memur ettik. Aldığımız raporlara nazaran ka
bahat yol emniyetinin noksanlığında dır. Ha
kikaten memleketimizde yol emniyeti temin 
edecek mevzuatımız yoktur. Buna dair mevzu
atımızda hiç bir şey 'bulamadım. 

Bir şoförün haiz olması lâzımgelen evsaf ne
dir, bir makine ne zaman işler, bir araba dingili 
ne vakit sağlam olur? Bunlara dair bir şey bu
lamadım. Yalnız vaktile İstanbul belediyesinin 
hazırladığı bir talimatname elime geçti. Viyana-
dan, Londradan, Berlinden, Paristen talimatna
me getirdik ve Nafıa vekâleti tarafından da tet
kik edilerek onu tatbik edilecek bir şekle sok
tuk. Yetiştirebilirsem bu sene Büyük Meclise 
takdim edeceğim. Fakat oraya gelmeden evvel 
bazı şeylerin zabıtai belediye kanununda idarî 
bazı tedbirlerin alınabileceğine şüphe yoktur ve 
bazı tedbirler de alınmıştır. 

Nafıa mühendisi ile mülkiye müfettişinin tet 
kikatı üzerine zabıtai belediye kanununa bir kaç 
madde ilâve edilmesini zarurî gördük. Adliye 
encümeni erkânı ile birlikte Adliye vekâletinin 
de yardımı ile çalışmaktayız. Kazaların mümkün 
mertebe önüne geçmeyi temine çalışıyoruz. Kaza
nın müsebbibi olan şoförün cezalandırılmasının 
başta gelen bir tedbir olduğu unutulmamalıdır. 

işitmekle müteessir olduğumuz feci kazaların 
önüne geçmek için her vasıtaya müracaat etmek
teyiz. 

REİS — Başka söz isteyen yoktur. Fasıllara 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Fa
sıllara geçilmesi kabul edilmiştir. 

F. 
311 

312 

313 

314 

Vekil tahsisatı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Memurlar maaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi ve 1700 numaralı ka
nunun 3 üncü maddesi mucibince 
verilecek ikramiye 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müstahdemleri ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
4 800 

3 201 024 

18 000 

22 620 

F. 
315 

316 

317 

318 

319 

320 

321 

322 

323 

324 

325 

326 

327 

328 

329 

330 

331 

332 

ÖOO 

334 

335 

336 

337 

338 

339 

340 

Vilâyat müstahdemleri ücreti 
REtS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
1437 numaralı kanun mucibince 
mülkiye mektebi mezunlarına ve
rilecek avans 
RElS — Kabul edilmiştir. 
Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vekâlet otomobil masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat levazımı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyat müteferrikası 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Mütenevvi masraflar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Dahilde ve hariçte olacak idarî ve 
mahallî kongreler masrafı ve gön
derilecek veya getirilecek memurlar 
harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Resmî telefon masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 
REİS — Kabul fdüaı'ştir, 
Mahkeme harçları 
REİS — Kabul edüıniştir. 
Devir harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İskân masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tavizat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İnşaat ve tamirat 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nüfus masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Mecmua masrafı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Müstahdemler ücreti 
REİS — Kabul edilmiştir. 
İdare masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Harcırah 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Otomobil ve vesaiti nakliye masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
180 900 

40 884 

2 000 

10 000 

22 000 

1 500 

4 000 

1 000 

45 000 

3 000 

43 390 

110 000 

2 000 

2 200 

3 000 

50 

29 000 

28 500 

3 500 

23 480 

10 000 

6 000 

41 520 

4 000 

7 000 

16 540 

~~ 392 -
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341 
Lira 

Muhacirin iskânı fevkalâde tahsisa
tı 250 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

342 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 32 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

343 Geçen sene düyunu 22 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

344 Eski seneler düyunu 27 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F - Matbuat umum .müdürlüğü bütçesi 
BÜTÇE En. REİS VEKİLİ MÜKERREM B. 

(İsparta) — Bu hususta kabul edilen memurlar 
maaşı kanunu dolayısile, fasılların bazısında ta
dilât yapmak lâzımgeliyor: 351 nci fasıl 5 208 li
ra; 352 nci fasıl 43 800 lira; 353 üncü 1 080 
lira.; 354 üncü fasıl 100 lira; 355 inci fasıl 5 050, 
356 nci fasıl 1 850 lira; 357 inci fasıl 38 856 lira 
olacaktır. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Bir sualim var, efen
dim. Adalet icabı, Meclis müzakeratmı her tara
fa neşri deruhde eden ajansın muamelâtım da 
bitarafane yapması için bu idarenin tesiri olacak 
mıdır? 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Ajans ayn bir servis, ayrı bir şir
kettir. Matbuatın bu günkü kanun ve teşkilâtı 
itibarile ajans üzerinde yalnız efkârı umumi
ye noktasından belki direktif vermek salâhiyeti 
vardır. Meclisi Âlide cereyan eden müzakeratı 
olduğu gibi bildirmek Hükümetin vazifesidir 
Bunun yapılması lâzrmgelir ve yapılmaktadır. 
Yapılmadığı takdirde bunu en evvel bize ihtar 
edecek Yüksek Riyaset makamıdır. 

SIRRI B. (Kocaeli) — Bu ifadenizi bundan 
sonra yapılacağına delil addederim. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Muğla) — Maksat Meclisi Âlide cereyan eden 
müzakeratm tamamile . . . . 

SIRRI B. (Kocaeli) — Hayır hayır efendim. 
DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. (De

vamla) — Neşri ise buna imkân yoktur. Bu za
bıt ceridelerile yapılmaktadır. Şu mebusun söz
lerini yazmaksa o; tabiatile yapılacaktır ve ya
pılmaktadır. 

SIRRI B .(Kocaeli) — Bir tarafın ifadatını 
neşir ile diğer tarafı ona mağlûp olmuş gibi gös
termek tabiî doğru değildir. 

DAHİLİYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA B. 
(Devamla) — Zannetmem. Bunu yapmış olsun. 
Bilâkis müstakil mebuslarımızın sözlerini hal
ka.... 

SIRRI B. (Kocaeli) — Şahsınızı kasdetmi-
yorum. 

ŞÜKRÜ KAYA B. (Devamla) — Başka kim 
olabilir? Fakat mademki böyle olmuştur, Ajan
sın nazarı dikkatini celbederim. 

SIRRI B. — Teşekkür ederim. 
REİS — Fasıllara geçilmesini kabul eden

le r . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

351 Memurlar maaşı 5 208 
REİS — Kabul edilmiştir. 

352 Ücret 43 800 
REİS — Kabul edilmiştir. 

353 Muvakkat tazminat 1 080 
REİS — Kabul edilmiştir. 

354 Mefruşat ve demirbaş 100 
REİS — Kabul edilmiştir. 

355 Levazım 5 050 
REİS — Kabul edilmiştir. 

356 Müteferrika 1 850 
REİS — Kabul edilmiştir. 

357 Mütenevvi masraflar 38 856 
REİS — Kabul edilmiştir. 

G - Emniyet işleri umum, müdürlüğü bütçesi 
REİS — Fasıllara geçilmesini kabul eden

ler . . . Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
F. Lira 

361 Memurlar maaşı 3 391 280 
REİS — Kabul edilmiştir. 

362 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 5 001 
REİS — Kabul edilmiştir. 

363 Merkez müstahdemleri ücreti 8 070 
REİS — Kabul edilmiştir. 

364 Vilâyat müstahdemleri ücreti 47 668 
REİS — Kabul edilmiştir. 

365 Muvakkat tazminat 
REİS — Kabul edilmiştir. 

366 Merkez mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

367 Merkez levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

368 Merkez müteferrikası 
REİS — Kabul edilmiştir. 

369 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

94 144 

3 000 

7 000 

3 000 

7 000 

28 000 370 Vilâyat levazımı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

371 Vilâyat müteferrikası ' 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

372 Vilâyat ikramiyesi 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

373 Mütenevvi masraflar 44 058 
REİS — Kabul edilmiştir. 

374 Harcırah 38 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

375 Resmî telefon masrafı 2 150 
REİS — Kabul edilmiştir. 

376 Ücretli muhabere ve mükâleme 
masrafı 6 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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F. 
377 

Lira 
119 500 Levazım 

REİS — Kabul edilmiştir. 
378 Mütenevvi masraflar 5 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
379 Vesaiti nakliye masrafı 17 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
380 Polis telefonlarını tesis, tamir ve 

işletme masrafı 1 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

381 Polis karakollarının tamir masrafı 4 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

382 İstihbarat masrafı 180 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

383 Polis mecmuası tabı, mevaddı ipti
daiye ve müteferrik masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

384 1475 numaralı kanun mucibince ve
rilecek tazminat 2 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

385 Beynelmilel müessesata iştirak mas
rafı 600 
REİS — Kabul edilmiştir. 

386 Polis mektepleri masarifi idaresi 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

387 1700 numaralı kanunun ikinci mad
desi mucibince Avrupaya staj için 
gönderilecek memurların harcırahı 
ve tahsil masrafı 8 878 
REİS — Kabul edilmiştir. 

388 2185 numaralı kanun mucibince An-
karada yapılacak polis mektebi in
şaat, tesisat ve saire masrafı 50 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

389 Süvari polis hayvanları mubayaası 
ve levazımı ve takım masrafı 12 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

390 788 numaralı kanunun tatbiki mas
rafı 3 250 
REİS — Kabul edilmiştir. 

391 Geçen sene düyunu 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

392 Eski seneler düyunu 3 400 
REİS — Kabul edilmiştir. 

// - .Jandarma umum Lıımaudanhyt bütçesi 

REİS — Heyeti umuımiyesi hakkında söz is
teyen var mı? Fasıllara geçilmesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lira 
Maaşatı umumiye 2 241 196 
REİS — Kabul edilmiştir. 

394 1683 numaralı kanunun 58 inci 
maddesi mucibince verilecek teka
üt ikramiyesi 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

F. Lira 
22 500 395 Müstahdemler ücreti 

REİS — Kabul edilmiştir. 
396 Muvakkat tazminat 17 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
397 Merkez mefruşat ve demirbaşı 28 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
398 Merkez levazımı 8 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
399 Merkez müteferrikası 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
400 Kumandanlık otomobili masrafı 1 750 

REİS — Kabul edilmiştir. 
401 Vilâyat mefruşat ve demirbaşı 22 610 

REİS — Kabul edilmiştir. 
402 Vilâyat levazımı 136 100 

REİS — Kabul edilmiştir. 
403 Vilâyat müteferrikası 12 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
404 Mütenevvi masraflar 85 150 

REİS — Kabul edilmiştir. 
405 Harcırah 196 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
406 Resmî telefon masrafı 2 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
407 Ücretli muhabere ve mükâleme mas

rafı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

408 Muhakeme harçları 20 
REİS — Kabul edilmiştir. 

409 Tayinat 4 205 512 
REİS — Kabul edilmiştir. 

410 Levazımı askeriye 901 341 
REİS — Kabul edilmiştir. 

411 Levazım ve teçhizatı harbiye ve 
fenniye 135 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

412 Nakliyat 300 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

413 Hastalanan ve yaralanan efrat 
ve hayvanların ve müsademede 
yaralanan zabitlerin tedavi masraf
ları, levazımı sıhhiye ve baytariye 
bedeli 40 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

414 İnşaat ve tamirat ve bina mubayaa 
ve masrafları 75 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

415 İkramiye ve tazminat 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

416 Vesaiti nakliye masrafı 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

417 Memleket dahil ve haricinde üc
retli müessesatı sıhhiyede tedavi 
ettirileceklerin masrafı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

418 Spor masrafı 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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419 

420 

421 

422 

Lira 
Zabitana verilecek hayvan tavizi 15 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Ankarada yapılacak jandarma mek
tebi inşaat, tesisat ve saire masrafı 100 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Jandarma mektepleri masrafı 37 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Matbaa masrafı 3 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

P. 
42S 

Lira 
Satm alma komisyonu ve ambar 
masrafı 3 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

424 Geçen sene düyunu 25 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

425 Eski seneler düyunu 11 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Efendim, bu günkü müzakeremiz bitmiştir. 
Meclis yarrn saat 10 da toplanacaktır. 

Kapanma saati: 19,45 

« •» 

D a m y a r e s m i kanu i i ı ı na m ü z e y yel k a n u n a ver i l en r ey le r in net icesi 
( Kanun kabul edilmiştir) 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Ankara 
Eşref B. 
Şakir B. 

Antakya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Aza ade< 
Reye iştirak edeni. 

ii 
:r 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler : 

Reye iştirak etmeyenler : 
Münhaller . 

/ Kabul 
Balıkesir 

Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Itefis B. 
Dr. Galip B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 

: 317 
: 187 
• 187 

0 
0 

127 
3 

edenler / 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B, 

Çankırı 
Ziya B. 

Çorum 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

DiyarbeJdr 
Kâzım Pş. 
ZekâiB. 

Zülfü B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Şamili B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 
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Oümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Hana B. 
Hamdi Mustafa B, 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Meınet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. \ 
Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Kardhisar 
Ali B. ( V . ) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Sait Azmi B. 
Kırklareli 

Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
.Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazkn B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Naşit Haikkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Memet Sabri B. 

Amasya 
Esat B. 
İsmail Hakkı B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 

Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
KıJıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Galip B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 

Recep Zühtü B. 
Sivas 

Rasim B. 
Şemsettin B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B5 

Mahmut Rasim B. 
Tokat 

Hüsnü B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler / ık etmeyenler f 

Hasan Yakup B. (Mezun 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazif i Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
.İsım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 

B. 
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İbrahim Yürük B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 
Vasfa Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t A.) 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Dr. Rasim Ferit B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdtilhalik B. 
Rifat B. 
Talât B. 

Çorum 
Bekir Karameınet B. 
ismet B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
NuriB. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Gümüşane 
Şevket B, 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V. 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V. 

İsparta 
İbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Sırrı B. (Mezun) 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
ismet Pş. (Bş. V.) 
Vasıf B. 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Mitat B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
irfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Yunus Nadi B 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 

Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B, 

Siirt 
Halil HulM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Mustafa Vasfi B. 
Nâzım B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 



Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa pulu ilsaki hakkındaki 
kanuna verilen reylerin neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Kardhisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Haydar B. 
İzzet ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydtn 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
İhsan B. 

Bilecik 
İbrahim Bs 

Aza adedi . 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
: 191 
: 191 

0 
0 

: 123 
3 

/ Kabul edenler / 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket k 

Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naoi Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 

Zülfü B. 
Edirne 

Faik B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 

Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr Fuat B. 
Memet NaJıit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hâzim B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kcmalettin B. 
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Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. ';. 

Konya 
Ahmet Hameli B. 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Naşit.Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

MaV'tya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 

Memet Sabri B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
\)r. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
lülıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
TTamai B. 
tsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AİİB. 
A t r f B . 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asrm B. 
Btem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Kardhisar 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Vrfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman S i m B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karah-isa" 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 

/Reye iştirak 

Haydar B. 
Rasıh B. 

Artvin 
Asım B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İbrahim Yürük B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(î. A.) 
Übeydullah B. (Mezun) 

Büecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

etmeyenler J 

Bolu 
Ccvat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustâfa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Çorum 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 

Denizli 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Cafer B'. 
Emin B. (Mezun 
Yusuf Ziya B. 
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Gazi Antep 

Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 
İhsan Pş. , 

Gümüşane 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmdt B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdı B. (Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Tahir B. 

Yakup Kadri B. 

Mitat B. 
Mardin 

Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. (1. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
An met İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HulH B. 

Mahmut B. 
8inop 

Recep Zühtü B. 
Swas 

İsmail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B.' (Mezun) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
İsmail B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nâzrm B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Raif B. 

JJrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celal Sahir B. 
Ragıp B. 

=lll=lll=lll=lll= 

Mevduatı k o r u m a kanununun S nci maddesine bir fıkra eklenmesine dair 
kanunun reyleri neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir). 

, • 

Adana 
Ali Münif B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

/ Kabul edenler ] 

tzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 

Yaşar B. 
A 

Esat B. 
Nafiz B, 

317 
192 
192 

0 
0 

l 22 
3 

masya 
Ankara 

Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 
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Antalya 

Dr. Cemal B. 
Nüman B. 

Artvin 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 

tsmail Hakkı B. 
Memet Cav i t B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
îhsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Büstü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şakır B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
timin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Ali Rana B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziynettin Karamursal B 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 

Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nah it B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazini B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemalettin B 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 

Dr. Hilmi B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Memet Sabri B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B, 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Hamdi B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Kıheoğlu Hakkı B. 
Naiki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

, Rize 
Akif B. 
Al iB. 
Atıf B. 
Esa t B . •••;;; 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Btem B. 
Memet Hacıymıus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
İbrahim Alâettin B. 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
Rasim B. -
Şemsettin B. 
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Ziyaettin B. 
Şebin Kardhisar 

İsmail B. 
Sadri Maksudi B. 
Vasfi Rasit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 

Mustafa Vasfı B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Danış B. 
Halil Nihat B. 
Hasan B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
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Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 

Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri l\ş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Rıfat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazif'i Şerif B. 
Haydar B. 

Rasıh B. 
Artvin 

Asım B. 
Aydın 

Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuur i B 
KAzr.ni Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
(t. A.) 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Refet B. (Rs. V.) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zekâi B. (V.) 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 
Saffet B. 

Erzurum 
A pim B. 
Aziz B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
i 'afer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakla Tank B. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmıit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Haindi B. ( Me
zun) 
Alâettin Cemil B. 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmul Cehil B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
îbrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Ali Muzaffer B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Yunus Nadi B 
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Niğde 
Ahmet Vefik B. (Me
zun) 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet Ihsın B. 
Ali Canip B. 

Bize 
Hasan Cavit B. 
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Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil HuM B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
tsmail Memet B. (Mezun) 

Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Tekirdağ 
Cemil Ba 

Faik B. ı 
Tokat 

Nâznn B. 
Trabzon 

Fatin B. 

Raif B. 
TJrfa 

Ali Saip B. 
Yozgat 

Yahya Kemal B. 
Zonguldak 

Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

)>&<{ 

Muhtelif m a d d e l e r d e n a l ı n a c a k is t ihlâk vernis i h a k k ı n d a k i k a n u n a 
ve r i l en r e y l e r i n net icesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 202 
Kabul edenler : 202 

Reddedenler : o 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 112 
Münhaller : 3 

Kabul edenler 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade tzzet B. 
Haydar B. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B._ 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittim Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 

Numan B. 
Artvin 

Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B4 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Linver B. 
Hacim Muhittin B. 
ibrahim Yürük B. 
ismail Hakkı B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayaztt 
Bayraktaroğlu Halit B 
îhsan B. 

Bilecik 
ibrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 

Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Ziya B. 
Çorum 

Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B 
Fazd Ahmet B. 
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Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hdkâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 

Adana 
Hilmi B. 
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ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Refik B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. I 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. | 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Ali B. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. I 
Ali Muzaffer B. 
Kâzım B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lfıifi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
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I Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Memet Sabri B. 
Osuan B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Memet B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
I Hamdi B. 
t Süleyman Fikri B. 

Muğla 
I Nuri B. 

Şükrü Kaya B. 
Muş 

Kıüooğlu Hakkı B. 
Niğde 

Faik B. 
Ordu 

Hamdi B. 
tsmaii B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 
Atıf B. 
Esat B. 

I Fuat B. 
Samsun 

Dr. Asım B. 
E tem B. 
Memet Hacıyunus B. 

Zühtü B. 
Sinop 

Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Cemil B, 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

[Reye iştirak etmeyenler ] 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 

Dr. Ziya Nuri Pş. Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 
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Amasya 

İsmail Hakkı B. 
Ankara 

Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
(Mezun) 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasih B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 
Emin Fikri B. 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 

Çarıkın 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 

I Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Faik B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Nuri B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik R. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

izmir 
Dv. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Muhtar B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 

Kocceli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 
Mahmut Nedim B. 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Mi tat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
îrfan Ferit B. (1. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 
Naki B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Sivas 
ismail Memet B. (Me
zun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Fatin B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Raif B. 

ürfa 
Ali Saip B. 

Van 
Münip B. 

Yozgat 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
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T a y y a r e res in i h a k k ı n d a k i k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 
(Kanun kabul edilmiştir) 

Aza adedi : 317 
Reye iştirak edenler : 185 

Kabul edenler : 185 
Reddedenler : o 
Müstenkifler : o 

Reye iştirak etmeyenler : 120 
Münhaller : 3 

/ Kabul edenler ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade İzzet B. 
izzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz Bs 

Ankara 
Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
ibrahim B, 

Bolu 
Hasan Cemil B. 
ismail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
ibrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa B. 
ismail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâd B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayrı B. 

B. 

B. 

Şeref B. 
Elâziz 

Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Ilışan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B, 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 

Ziyaettin Karamursal B. 
İzmir 

Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memıet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittir. Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nah it B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 
Lûtfi Müfit B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
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Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
îbrahim B. 
Memet B. 
Naşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Memet Sabri B. 
Osman B. 

Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 

Muş 
Kıheoğlu Hakkı B. 
Naki B 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Tıize 
Ali B. 

Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 

Sivas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziya/ettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B, 

Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Ragıp B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif B, 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. ( V. ) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Rifat B. 
Şakir B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 

Rasıh B. 
Aydın 

Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Bahkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. Rs.) 
Muzaffer B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümüşüne 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. ( Me
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 

- 407 -



İ : 5 9 2 8 - 5 - 1 9 3 4 C : 4 

Halil Etem B. 
I [asan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

izmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Kıza B. (Mezun) 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
îsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B, 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avııi B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Calip B. ClMeaıııı) 
TTalit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Akif B. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Recep Zühtü B. 

Yusuf Kemal B. 
Sivas 

İsmail MernetB. (Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Şebin Karakisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Hasan B. (R. V.) 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Yalıya Kemal B. 

Zonguldak 
Ccıâl Sahır B. 

T ü t ü n ve m ü s 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade îzzet B. 
izzet Ulvi B. 

k i r a d a n a l ı n a c a k m iKİafa a v e r d i s i l ı a k k 
v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

( Kanım 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
181 
181 

0 
0 

1 :?3 
3 

/ Kabul edenler J 

Mollaoğlu Cemal B. 
Aksaray 

Besim Atalay B. .«r 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. V 

Amasya 
Esat B. 

Nafiz B. 
Ankara 

Eşref B. 
Muslihittin Abdullah B. 
Şakir B. 

Antalya 
Dr. C emal B. 

ı ı ı dak i k a n u n a 

kabul edilmiştir 

Numan B. 
Artvin 

Asım B. 
Memet Ali li. 

Aydın 
Fuat Şahin B. 
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Balıkesir 

l'braibim Yürük B 
Memet Oavit B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
thsan B. 

Bilecik 
îbrahim B. 

Bolu 
Hasan Cemil B. 
tsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
îbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
îsmail Kemal B. 
tsmet B. 
Münir B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zülfü B. ' 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B, 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Sinesi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
R«>şît B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 

Hakâri 
îbrahim B. 

İçel 
Emin B. 
TTakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Plüsnü B. 
îbrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 

Memet Nazif B 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Halil B. 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalcttin B. 
Ragıp B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
îbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 
Recep B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Harim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

M araş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
îsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asrm B. 
Etem B. 
Memet Hacryunu** B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
îbrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Swas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
îsmail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 
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Urfa I Van I Ayni Doğan B. I Halil B. 

Behçet B. Hakkı B. Süleyman Sırrı B. Hasan B. 
Memet Emin B. Münip B. Zonguldak Ragıp B. 
Refet B. Yozgat Esat B. Rifat B. 

I Ahmet Cevdet B. | | 

/ Reye iştirak etmeyenler j 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Ali B. (V.) 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
Haydar B. J 

Aksaray * 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara f 

Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. O,) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
Dr. Mazhar B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Muzaffer B. 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Dr. Emin Cemal B. 

Palih Rıfkı B. 
Burdur 

Halit B. 
Bursa 

Asaf B. (Mezun) 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çanları 
Mustafa Abdülhalik 
Talât B. 

Denizli 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir f* 
Zekâi B. (V.) f 
Zeki Mesut B. •• 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan *• 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. l 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. £" 

Eskişehir 
Cafer B. f|••;-.' 
Kinin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 7 
Hakkı Tarık B. i 
İhsan Pş. 7 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. '•*" 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etcm B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade TTamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (Y.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 
Ali Rıza B. (Mezun) 

Kastamonu 
Dr. Suat B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmot Hilmi B. 
Reşit B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 
Salâhattin B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Sı r r ıB. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 

Naşit Hakkı B. 
Malatya 

Dr. Hilmi B. 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Hikmet B. (V.) 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (1. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Sürt 
Halil HuM B. 
Mahmut B. 

B. 
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Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
ismail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 

İ : 5 9 

Remzi B. 
Şebin Karahisar 

Sadri Maksuda B. 
Tekirdağ 

Cemil Ba 

Faik B. 

28-5-1934 C : 4 
Tokat 

Nâzım B. 
Trabzon 

Daniş B. 
Patin B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Raif B. 

İJrfd 
Ali gaip B. 

Yozgat 
Sungur B. 
Yalıya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 

Madenî ufaklık para basılması hakkındaki kamına verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Adana 
Ali Münif B. 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
EsatB. 
Nafiz B, 

Ankara 
Eşref B. 
Şalrir B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B . 
Memet Ali B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler . 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

317 
• 181 

181 
0 
0 

133 
3 

/ Kabul edenler / 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Memet Cavit B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B, 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 

Rüştü B. 
Cebelibereket / 

Hasan Basri B. / 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çankırı 
Rıfat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamomet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
İsmet B. 
Münir B. 
Nabi Riza B. 

Denizli 
Haydar Rüştü B. 
Yusuf B, 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Hasan Hayri B. 

Şeref B. Ç 
Elâzk 

Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Has,a» Tahsin B\. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
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İK.59 2&-S-1934 C : 4 
tçel 

Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Hamdi Mustafa B. 
Sayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza Ba 

Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B. 

İzmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Talisin B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 
Şevket B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
Al iB . 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
İbrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Hâşim B. 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B . 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B 

Muş 
Kılıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
İsmail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
AliB. 
Atıf B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacryunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Sivas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırn B. 

ürfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Ali B. ( V.) 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
ismail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 

Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(B. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 

Talisin B. (Mezun) 
Balıkesir 

Ali Şuuri B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Vasfi Memet B. 

Bayazıt 
ÜbeyduUah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B . 

Bolu 
Cevat Abbas B. 

Falih Rıfkı B. 
Burdur 

Halit B. 
Bursa 

A saf B. (Mezun) 
Çanakkale 

Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
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Denizli 

Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Mazhar Müfit B. 
Neeip Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B. 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Oazi Antep 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakto Tank B. 
ihsan Pş. 

Gümüşane 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

Hakâri 
ibrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
AkçuraoğJa Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. (Me
zun) 

Ali Rana B. (V.) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
ibrahim B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocaeli 
ibrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 

Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Nasit Hakkı B. 
Reeep B. 

Malatya 
ismet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (I. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B . 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet VefikB. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 

Ordu 
Anmht ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
EsatB. 

Hasan Öavit 6 . 
Samsun 

Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
ismail Memet B. 
(Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezun) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B, 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Danış B. 
Fa tin B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Raif B. 

Urfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragrp B. 



1 : 5 9 2 8 - 5 - 1 9 3 4 G : 4 

M e r k e z h a n k a s ı k a ı ı ı ı n u ı ı u n 8 i n c i m a d d e s i n e b i r f ı k r a i l â v e s i n e d a i r 
k a n u n a v e r i l e n r e y l e r i n n e t i c e s i 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 317 

Reye iştirak edenler : 179 
Kabul edenler : 179 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : O 

Reye iştirak etmeyenler : 135 
Münhal ler : 3 

/ Kabul edenler J 

Adana 
Ali Münif B, 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
îzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 

Ankara 
Eşref B. 
ŞaMr B. 

Antalya 
Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Menıet Ali B. 

Aydın 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Hııver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bilecik 
İbrahim B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 
Ziya Gevher B. 

Çankırı 
Rifat B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 
Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasan Tahsin B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Reşit B. 
Şahin B. 

Giresun 
ihsan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Şevket B, 

Hakâri 
ibrahim B. 

îçel 
Emin B. 
Hakiki B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Kara.mursal B. 

izmir 
Kâmil B. 
Kâzım Pş. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittin Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Tahsin B. 

Kayseri 
Aıhmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B, 
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Kocaeli 

AliB. 
Kemaletfcin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
S i m B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa LıVfi B. 
Naim Hazim B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Nnşit Hakkı B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdüimuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 

Talât Hâşim B 
Vasıf B. 

Manisa 
Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B. 

Mersin 
Süleyman Fikri B. 

Muş 
Kûıcoğlu Hakkı B. 
Naki B. 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyunus B. 
Zühtü B. 

Sinop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Raşit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
Mustafa Vasfı B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfik B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebizade Hamdi B. 
Süleyman Sırrı B. 

Urfa 
Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 

Zonguldak 
Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rıfat B. 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Hilmi B. 

Afyon Karahisar 
Akosmanzade izzet B. 
Ali B. ( V. ) 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. 
(Mezun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
ismail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. R.) 
Memet Cavit B. 
Vasfi Memet B. 

Bay azıt 
ÜbeydııUah B. (Mezun) 

Bilecik 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asaf B. (Mezun) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 

Osman Niyazi B. 
Çankırı 

Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 
Ziya B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necip Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Mesut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 

Nafi Atuf B. 
Necip Asrm B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Gazi AnUp 
Kılıç Ali B. 

Giresun 
Hakkı Tarık B. 

Gümûşane 
Hasan Fehmi B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. 
(Mezun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halil Eteni B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimcoz B. 
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İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü B. 
(V.) 
Halil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdı" B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Riza B, (Mezun) 
Dr. Suat B. 
Halil B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazim B. 

Kocceli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Recep B. 

Malatya 
tsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mi tat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. A.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Hamdi B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. (V.) 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Hal it B. (Mezun) 

Ordu 
Ahmet İhsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
AliB. 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Ruşeni B. 

Siirt 
Halil Hulki B. 
Mahmut B. 

Sinop 
Yusuf Kemal B. 

Stvas 
İsmail Memet B. 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezarı) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi B. 

Tekirdağ 
Cemil B. 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fa tin B. 
Hasan B. (Rs. V.) 
Raif B. 

Vrfa 
Ali Saip B. 

Yozgat 
Sungur B. 
Süleyman Sırrı B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahir B. 
Ragıp B. 

EIIIEIIIEIIIEIII5 

Sivas Krzıırıını hat l ı inşası için dahili is l ikra/ . a k ü n e da i r kamıiKt 
ver i len r ey l e r i n neticesi 

[ Kanun kabul edilmiştir ] 

Adana 
Arukoğlu Damar B. 
Ömer Resul B. 

Aza adedi : 3 17 
Reye iştirak edenler : 177 

Kabul edenler : 177 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 137 
Münhaller : 3 

Kabul edenler 

Afyon Karahisar 
Dr. Ziya Nuri Pş. 
İzzet Ulvi B. 
Mollaoğlu Cemal B. 

Aksaray 
Besim Atalay B. 
Rıza Nisari B. 
Yaşar B. 

Amasya 
Esat B. 
Nafiz B. 
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Ankara 

Eşref B. 
Antalya 

Dr. Cemal B. 
Numan B. 

Artvin 
Asım B. 
Memet Ali B. 

Aydtn 
Dr. Mazhar B. 
Fuat Şahin B. 

Balıkesir 
Enver B. 
Hacim Muhittin B. 
İbrahim Yürük B. 
Muzaffer B. 
Pertev Etçi B. 

Bayazıt 
Bayraktaroğlu Halit B. 
ihsan B. 

Bolu 
Dr. Emin Cemal B. 
Hasan Cemil B. 
İsmail Hakkı B. 
Şükrü B. 

Burdur 
Mustafa Şeref B. 

Bursa 
Bakteriyolok Refik B. 
Dr. Galip B. 
Dr. Rasim Ferit B. 
Emin Fikri B. 
Esat B. 
Mustafa Fehmi B. 
Refet B. 
Rüştü B. 

Cebelibereket 
Hasan Basri B. 
İbrahim B. 
Naci Pş. 

Çanakkale 
Şükrü B. 

Çanktrt 
Rifat B. 
Ziya B. 

Çorum 
Bekir Karamemet B. 
Dr. Mustafa B. 
İsmail Kemal B. 
ismet B. 

Münir B. 
Nabi Rıza B. 

Denizli 
Yusuf B. 

Diyarbekir 
Kâzım Pş. 
Zekâi B. 
Zülfü B. 

Edirne 
Faik B. 
Şeref B. 

Elâziz 
Ahmet Saffet B. 
Fuat B. 
Fuat Ziya B. 
Hasarı Talisin B. 

Erzincan 
Aziz Samih B. 

Erzurum 
Aziz B. 
Dr. Ahmet Fikri B. 
Dr. Hakkı Şinasi Pş. 
Nafiz B. 

Eskişehir 
Alioğlu Ahmet B. 

Gazi Antep 
Nuri B. 
Sabin B. 

Giresun 
Ilışan Pş. 
Kâzım B. 
Münir B. 
Şevket B. 

Gümüşane 
Edip Servet B. 
Hasan Fehmi B. 
Şevket B. 

İçel 
Emin B. 
Hakkı B. 

İstanbul 
Alâettin Cemil B. 
Ali Rana B. 
Hamdi Mustafa B. 
Hayrullah B. 
Mitat B. 
Sadettin Rıza B. 
Yaşar B. 
Ziyaettin Karamursal B, 

İzmir 
Kâmil B. 
Kitapçı Hüsnü B. 
Memet Sadettin B. 
Mustafa Rahmi B. 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü B. 
ibrahim B. 
Mükerrem B. 

Kars 
Faik B. 
Memet Nazif B. 
Muhittir. Pş. 
Ömer Kâmil B. 

Kastamonu 
Dr. Suat B 
Tahsin B. 

Kayseri 
Ahmet Tevfik B. 
Coşkun Osman B. 

Kırklareli 
Dr. Fuat B. 
Memet Nahit B. 

Kırşehir 
Lûtfi Müfit B. 
Serdar Ahmet B. 

Kocaeli 
AliB. 
Kemalettin B. 
Ragıp B. 
Salâhattin B. 
Sırrı B. 

Konya 
Ahmet Hamdi B. 
Ali Muzaffer B. 
Mustafa B. 
Mustafa Lûtfi B. 
Naim Hazım B. 
Refik B. 
Tevfik Fikret B. 

Kütahya 
Hakkı B. 
ibrahim B. 
Memet B. 
Ömer Davut B. 

Malatya 
Abdülmuttalip B. 
Dr. Hilmi B. 
Mahmut Nedim B. 
Talât Haşim B. 

Vasıf B. 
Manisa 

Dr. Saim B. 
Hikmet B. 
Osman B. 
Refik Şevket B. 
Turgut B. 

Maraş 
Abdülkadir B. 
Nuri B. 

Mardin 
Ali Rıza B, 

Mersin 
Hamdi B. 

Muş 
Kıheoğlu Hakk: B. 
Naki B 

Niğde 
Faik B. 

Ordu 
Hamdi B. 
ismail B. 
Şevket B. 

Rize 
Akif B. 
Al iB. 
Atıf B. 
Esat B. 
Fuat B. 

Samsun 
Dr. Asım B. 
Etem B. 
Memet Hacıyuntıs B. 
Zühtü B. 

8inop 
Hulusi B. 
ibrahim Alâettin B. 
Recep Zühtü B. 

Stvas 
Rasim B. 
Şemsettin B. 
Ziyaettin B. 

Şebin Karahisar 
ismail B. 
Vasfi Basit B. 

Tekirdağ 
Celâl Nuri B. 
Mahmut Rasim B. 

Tokat 
Hüsnü B. 
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Mustafa Vasfi B. 
Resai B. 
Süreyya Tevfîk B. 

Trabzon 
Halil Nihat B. 
Nebkade Hamdi B. 

Adana 
AliMünif B, 
Hilmi B. 

Afyon Kardhisar 
Akosmanzade izzet B. 
Ali B. ( V. ) 
Haydar B. 

Aksaray 
Ahmet Süreyya B. 

Amasya 
İsmail Hakkı B. 

Ankara 
Aka Gündüz B. 
Gazi Mustafa Kemal Pş. 
(R. C.) 
Hasan Yakup B. (Me
zun) 
Muslihittin Abdullah B. 
Rifat B. 
ŞaMr B. 
Yahya Galip B. 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif B. 
Haydar B. 
Rasıh B. 

Aydın 
Adnan B. 
Tahsin B. (Mezun) 

Balıkesir 
Ali Şuuri B. 
İsmail Hakkı B. 
Kâzım Pş. (M. Bs.) 
Memet Cavit B. 
Vasfı Memet B. 

Bayazıt 
Übeydullah B. (Mezun) 

Bilecik 
İbrahim B. 
Hayrettin B. 
Salih B. 

Süleyman Snrı B. 
Urfa 

Behçet B. 
Memet Emin B. 
Refet B. 

Van 
Hakkı B. 
Münip B. 

Yozgat 
Ahmet Cevdet B. 
Avni Doğan B. 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 

Bolu 
Cevat Abbas B. 
Falih Rıfkı B. 

Burdur 
Halit B. 

Bursa 
Asal' B. (Mezun) 

Çanakkale 
Ahmet Cevat B. 
Osman Niyazi B. 
Ziya Gevher Bt 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik B. 
Talât B. 

Denizli 
Dr. Kâzım B. 
Emin Aslan B. 
Haydar Rüştü B. 
Mazhar Müfit B. 
Necdp Ali B. 

Diyarbekir 
Zeki Meşrut B. 

Edirne 
Hasan Hayri B. 
Şakir B. 

Elâziz 
Fazıl Ahmet B. 

Erzincan 
Abdülhak B. 
Saffet B. 

Erzurum 
Asım B. 
Nafi Atuf B? 
Necip Asım B. 

Eskişehir 
Cafer B. 
Emin B. (Mezun) 
Yusuf Ziya B. 

Oazi Antep 
Kılıç Ali B. 
Reşit B. 

Giresun 
Hakkı Tank B. 

Hakâri 
İbrahim B. 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit B. 
Akçuraoğlu Yusuf B. 
(Mezun) 
Ahmet Hamdi B. (Me
zun) 
Dr. Refik B. (V.) 
Halü Etem B. 
Hasan Vasıf B. 
Salâh Cimooz B. 

İzmir 
Dr. T. Rüştü B. (V.) 
Halil B. 
Kâzım Pş. 
Mahmut Celâl B. (V.) 
Mahmut Esat B. 
Osmanzade Hamdi B. 
Saraçoğlu Şükrü B. (V.) 

İsparta 
Kemal Turan B. 

Kars 
Baha Tali B. (Mezun) 

Kastamonu 
Ali Rıza B. (Mezun) 
Halü B. 
Muhtar B. 
Refik B. 
Velet B. 

Kayseri 
Ahmet Hilmi B. 
Reşit B. 
Sait Azmi B. 

Kırklareli 
Şevket B. 

Kırşehir 
Hazım B. 

Süleyman Sim B. 
Zonguldak 

Esat B. 
Halil B. 
Hasan B. 
Rifat B. 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya B. 
Reşit Saffet B. 

Konya 
Ali Fuat Pş. 
Kâzım B. r, 
Sırrı B. 
Tahsin B. 

Kütahya 
Muhlis B. (V.) 
Naşit Hakkı B. 
Recep B. 

Malatya 
İsmet Pş. (Bş. V.) 

Manisa 
Kani B. (Mezun) 
Memet Sabri B. 
Tahir B. 
Yakup Kadri B. 

Maraş 
Memet B. 
Mitat B. 

Mardin 
Abdürrezzak B. 
İrfan Ferit B. (t. Â.) 
(Mezun) 

Mersin 
Ferit Celâl B. 
Süleyman Fikri B. 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni B. 
Nuri B. 
Şükrü Kaya B. 
Yunus Nadi B. 

Muş 
Hasan Reşit B. 

Niğde 
Ahmet Vefik B. (Mezun) 
Galip B. (Mezun) 
Halit B. (Mezun) 
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Ördü 

Ahmet ihsan B. 
Ali Canip B. 

Rize 
Hasan Cavit B. 

Samsun 
Emin B. (Mezun) 
Kuşeni B. 

Sürt 
Halil Hulki B. 

Mahmut B. 
Sinop 

Yusuf Kemal B. 
Sivas 

İsmail Memet B. (Mezun) 
Necmettin Sadık B. 
Rahmi B. (Mezrun) 
Remzi B. 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksuda B. 

Tekirdağ 
Cemil Bâ 
Faik B. 

Tokat 
Nâzım B. 

Trabzon 
Daniş B. 
Fatin B. 
Hasan B. (R. V.) 

Raif B. 
Urfa 

Ali Saip B. 
Yozgat 

Sungur B. 
Yahya Kemal B. 

Zonguldak 
Celâl Sahır B. 
Ragıp B. 
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Sıra No 171 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme umumî idaresi me
murlarının tekaütlükleri hakkında I/995 numaralı kanun lâ
yihası ve Nafıa, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 12-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1211 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresi memurlarının tekaütlükleri hakkında 
Nafıa Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 12-V-934 te Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî idaresi memurlarının tekaüt kanunu 
esbabı mucibe lâyihası 

Cumhuriyetin en feyizli eserlerinden biri de Devlet demiryollarıdır. ısinci asrın sonlarından 
itibaren arzın kan damarları vazifesini yapan ve dünyadaki mesafe farkını yakınlaştırarak 
insan kütleleri arasında siyasî, iktisadî, sınaî, içtimaî büyük tahavvüllere sebebiyet veren bu 
fen âbidesi takriben yetmiş sene evvel ecnebilere verilen imtiyazlarla kısmen memleketimize de 
dahil olmuşsada bir kaç vilâyete maksur kaldıktan başka sermayesi ile inşa ve işletilmesi 
hususlarında memleket ecnebilere muhtaç bir vaziyetten uzun müddet kendini kurtaramadığın
dan bu büyük eserin çok büyük olması lâzımgelen menfaatlerinden de millet ve memleket 
temamile müstefit olamamıştır. 

Cumhuriyet idaresi ve o idarenin büyük şefleri kendilerine umde ittihaz ettikleri demir
yolu siyasetinin on senelik mahsulü bir taraftan ecnebilerin elinde bulunanları millileştirmekte 
diğer taraftan da yeni ve büyük yol şebekesi inşa ederek işletme idaresine devretmektedir. 

Şükranla kaydederiz ki bu gün Türk dimağı bu fen ve sanat eserinin en mudil şeklini 
dahi hiç bir ecnebiye muhtaç olmaksızın keşfinde, inşasında işletmesinde meleke ve ihtisas sahipleri 
yetiştirmiş ve demiryolu işlerini de meslek çerçevesi dahiline almıştır. Memleketin âli menfa
atleri icabından olan meslekin taazzuv etmesi ve meslek erbabının kendilerini bu hizmete 
canla, başla bağlaması millî ülkü ve terbiyeleri icabından olmakla beraber ihtiyarlıyarak çalış-
mıyacak bir sinne geldikleri veya ömrü tabiilerini ikmal veya meslekin hususiyetine göre 
kazalara maruz kaldıkları hallerde istikbal endişesiyle de muztarip olacakları zaruri görül
mektedir. Bunun içindir ki bu mühim müessesenin işletme işlerinde çalışan mühim bir 
memur kütlesinin istikballerini şimdiden emin bir vaziyete koymak memurlar için olduğu 
kadar müessesenin ve Devletin de menfaatlerine uygun olacaktır. 

Millî Hükümetimizin demiryollar idaresini eline aldığı tarihten kısa bir müddet sonra bu 
yüksek gaye uğrunda memur maaşlarından % 5 ve bu °/u 5 lere mukabil bütçeye konulan 
tahsisat ile bir tasarruf sandığı teşkil edilmiştir. Şahsiyeti hükmiyesi ve kanunî müstenidi ol-



— 2 — 
mayan bu sandığın memurlara temin ettiği yardımlar mevcut olmakla beraber kanuni bir mü
eyyidesi bulunmadığından onu daha tatmin edici bir hale getirerek memurları istikbal en
dişelerinden kurtarmak ve bu suretle memur çalışma verimini çoğaltmak gayelerini istihdaf 
eden bu kanun lâyihası tanzim kılınmıştır. 

Tanzim edilen bu tâyihada Devletin mevzuatı umumiyesinde bu husus için meri hükümle
rin esaslarına mutabakati nazarı dikkatte tutulduğu gibi sandığın geliri mahdut ve muayyen 
olduğundan tahsis usulleri de umumî hükümler derecesinde tevsi edilmeyerek geliri ile 
mütenasip ve umumî hükümlere nisbetle dar tutulmuş ve intikale ait hususlarda her hangi bir 
içtimaî mülâhaza ile olsa dahi kanunu medenî hududunu geçirilmemiştir. 

Amme hizmetini ifa eden Devlet demiryolları işletme idaresi memurlarının tekaüt sandığı da 
Devletin himayesi altında kurulup yaşatılacak resmî müesseselerden biri olduğuna göre sandık 
sermayesi ile muamelâtı resmî dairelerin haiz oldukları hukuk ve emniyetle müsaadat ve mua
fiyetleri de haiz olması tabiî addedilmiştir. 

Madde i — Kanunun birinci maddesinde sandığın maksadı teşkili tavzih edilmiş ve mu
vakkat mahiyeti haiz memurlarla mesaileri günün veya haftanın bir kısmına inhisar eden sa
natkâr ve işçiler ve serbest meslek erbabı kanunun şümulü dairesinden hariç bırakılmış ve lü
zumu halinde ecnebi mütehassıs ve memur istihdam edilebileceğine göre tekaütlük hakkı yal
nız Türk vatandaşlara hasredilmiştir. 

Madde 2 — Kanunun ikinci maddesi ile sandığın hukukî vaziyeti tayin ve idare şekli tes-
bit edilmiştir. 

Madde 3 — Sandığın halen mevcut ve atiyen gerek aidat gerekse tahsisat ile tezayüt ede
cek sermayesinin en emin ve en verimli ve memleket iktisadiyatına yarayıcı işlerde kullanıl
masını ve zaman ile memleketin muhtelif yerlerinde tediyat yapılacağına göre hak sahiplerinin 
kolaylıkla haklarını alabilmelerini temin için teklif olunmuştur. 

Madde 4 — Sandığın mevcut parası ve alacakları ve aidat ve tahsisatı ve bu paraların 
kazandıracağı faiz ve temettü ve bu işlerden mütevellit muamelâtın balâda arzolunan esbaba 
binaen Devlet emvaline mahsus hak ve rüçhanları haiz olması tabiî addedildiğinden kanun 
maddesi o suretle teklif edilmiştir. 

Madde 5 — Sandığın gelirini tayin ve tahdit maksadile teklif olunmuştur. 
Madde 6 — Sandık aidat ve tahsisatının muayyen vakitte sandığa teslim edilmesini ve bu 

sebepten sandığa bir zarar gelmemesini teyiden teklif olunmuştur. 
Madde 7 — Vazife başında kendi sunu taksirleri olmaksızın kaza neticesi vefat eden

lerle sakat kalanlara bu lâyiha ile verilen hakların fevkinde ayrıca bir yardım sermayesi tesisi 
için teklif edilmiştir. 

Madde 8 — Memurların yaşlarile hizmet müddetleri ve ecelleri veya vazife uğrunda vefat
ları ve maluliyet dereceleri, memur iken aldıkları maaşlar ve bu maaşlardan sandığa verdik
leri prim ve muadili yardımların ölçülerine göre memurlara veya kanunu medenî mucibince 
memurun iaşesile mükellef olduğu zevce ve yetimlerine tazminat ve tekaüt aylığı verilmesi 
ve tekaüt olduktan sonra vefat edenlerin yine kanunu medeniye göre memurun iaşesile mü
kellef bulunduğu veresesine verilecek tazminat miktarları 5 inci maddede yazılı gelirler ile 
sandığı daimî müşkilatsız yaşatacak derecede itina ile yapılacak tahsisat formüllerinin , bir 
kanunla tayin olunması için teklif olunmuştur. 

Madde 9 — Devlet demiryolları teşkilât kanunu ile veya maaşların tevhit ve teadülüne 
dair tanzim olunacak kanun ile maaşlar esaslı surette tesbit edilinceye kadar hali hazır maaş
ların müktesep bir hak teşkil etmemesini ve salifülârz kanunların tanzimine kadar sandık 
aidat ve tahsisatının hali hazır maaşlar üzerinden hesap edilmesini teminen teklif olunmuştur. 

Madde 1 o — Devlet demiryolları memurlarına ve malûl kaldıkları hallerde mehmaemken 
yardım maksadile mart 926 tarihinde teşkil edilen masraf sandığının daha şümullü ve emni
yetli yardımları ihtiva eden tekaüt sandığına bilcümle hukuk ve vecaibile devredilmesi ve 
hali hazır memurlardan yaşlarının ilerlemiş olması hasebile tekaüt sandığına dahil olmalarına 



İmkân görülemeyen memurlarla Devlet demiryolları camiasından ayrılan inşaat memurlarının 
evvelce tasarruf sandığında iştirakleri olduğundan her iki kısım memurların hissei iştirakleri 
Ve temettü ve faizleri ve sandık esas nizamnamesinde tayin edilecek nisbette tazminat veril
mesi suretile tekaüt sandığından alâkalarının kesilmesi için teklif olunmuştur. 

Madde 11 — Sandık muayyen bir sermaye ile teşkit edildiğine göre gerek nakit vaziyeti
nin, gerekse tahsis formüllerinin yakın zamanlarda göstereceği neticeler üzerinde tetkikat ya
pılmak ve görülecek malî darlık ve muvazenesizlik için lüzumu halinde sandığı daima muva
zeneli bir şekilde tutacak tedbirler alabilmek maksadile teklif olunmuştur. 

Madde 12, 13, 14 — Formaliteden ibarettir. 

Nafıa encümeninin mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Karar No. 9 
Esas No. 1/995 

17- V' -1934 

Yüksek reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme u-
munıi idaresi memurlarının tekaütlükleri hak
kında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve icra Vekil
leri Heyetince Yüksek Reisliğe arzolunarak en
cümenimize havale olunan kanun lâyihası ve 
esbabı mucibesi Nafıa vekili Beyefendinin hu-
zurile okunup konuşuldu. 

Cumhuriyetimizin kuruluşundan sonra sür
atle ilerleyen ve çoğalan demiryollarımızın me-
murlarrda o nisbette ziyadeleşiyor. Bu memur
ların candan yürekten işlerine bağlı ve gayğı-
sız olarak yalnız vazifesinin icabını düşünerek 
çalışmaları için sakat ve ya ihtiyar olunca ken
dilerinin ve ölünce çoluk ve çocuklarının sürün
meyeceklerinden emin olması icabeder. Şimdiye 
kadar şimendiferlerimizin memurlarına bu emni
yet verilmemiştir, yalnız 1926 mart tarihinde foir-

tasarruf sandığı teşkil olunmuş isede ibunun f aidesi 
mahdut kalmıştır. Bunun için encümenimiz bu 
kununu takdirle karşıladı. 

Devlet demiryolları işletmesindeki memur
ların kâffesi ücretlidir. Bu memurların bir kıs
mı aylıklı ve bir kısmı gündelikçidir. Aylıklı
ları memur ve gündelikle çalışanları müstahdem 
saymak mümkün ve bu kanunun başlığındaki 
memurlardan. yalnız aylıklılar kast olunmak 
muhtemel olduğundan hem aylık ve hem günde
lik alanları kanunun içine koymak için başlığa 
ve birinci maddenin (Müstahdem) kelimesi ilâ
ve edilmiştir. Devlet demiryollarının günde

likle çalşıan fakat sicilli mahsusunda kayitli ve 
daima işei usta, amele, makinist ve ateşçi gibi 
müstahdemleri olduğundan bu kayit lüzumludur. 

Kanun lâyihasının üçüncü maddesinin ikinci 
fıkrası tekaüt sandığının esham ve tahvil alıp 
sata bileceği hakkındadır. Tekaüt sandığı bü
tün şimendifer memurlarının ihtiyarlığının sa
katlığının yetimliğinin gözünü diktiği tek bir 
ümit ocağı olduğundan bunun her türlü sarsıntı 
ve tereddüt ihtimallerinden uzak olması ilk 
şarttır. Hükümet eshamı ve Hükümetin za
man ve kefaleti altındaki esham dahi olsa 
yine emniyette tereddüdü ve az çok esham 
kıymetlerinin tebdilile sarsıntıyı mucip ola
cağından sandığın bu tehlikeli yola gitmek ka
pısı bile açık bırakılmamak için bu fıkra çı
karılmıştır. 

Tekaüt sandığının gelirlerinden birincisi: 
Memur ve müstahdemlerden kesilecek yüzde 
beşler ve ikicisi: Beşinci maddenin (B) fıkra
sında yazılı olduğu üzere, demiryol memur ve 
müstahdemlerine demiryollar bütçesinden ve
rilen yüzde beşlerdir. Devlet demiryolları ida
resi bu yüzde beşten başka vazife başında ka
za neticesi olarak ölenlere, sakat olanlara bu 
kanunla haiz oldukları smıflarm fevkinde bir 
tazminat olarak vereceği mesbaliği karşılamak 
için yine Devlet demiryolları bütçesinden yüz
de yarım vermesi kabul edilmiş fakat kanun 
lâyihasında bu hüküm yedinci maddeye yazd-



ımıştır. Encümenimiz ıbu hükmü beşinci mad
denin (B) fıkrasına ilâveyi daha münasip 
görerek o veçhile yazmıştır. 

Beşinci maddenin (D) fıkrasında sandık 
geliri ımeyanmda (İnzibatî mahiyette memur
lardan alınan para cezaları) nın kâffesi kas-
tolunduğu halde ibarenin yazılışından bu ce
zaların bir kısmı sandığa alınacağı anlaşılır 
gibi olduğundan bu ibare (İnzibatî mahiyette 
memurlardan alınan para cezalan) şekline ko
nulmuştur. 

Devlet demiryollarındaki hizmet erbabının 
bazıları ayluk ve bazıları gündelik aldıkların
dan -altıncı maddenin birinci fıkrasına (Aylık
ları) kesilmesinden sonra (ve yevmiyeleri) ke
silmesi ilâve olundu. Yine bu fukrada (Sandığa 
ait primleri tevkif etmeyenler) hakkındaki hü
küm, sandığın geliri olan cezalar ve yeni (me
murların ilk aylıklarının dörtte biri ve ter
fi zammını da ihtiva etmesi için (Sandığa ait 
aidatı ve sair tevkifatı yapmayan) kelimeleri 
ilâve edilmiştir. 

Sekizinci ve dokuzuncu maddeler Devlet de
mi ryoliarı ımemurlarmın yaşlan, hizmet müd
detleri ve vazife uğrunda ölenlerin ailelerile 
malûl kalanlara ve tekaüt edilenlere ne su
retle maaş bağlanacağı hakkında bilâhare tan
zim olunacak kanunun umumî hatlarında bah
sediyor. Binaenaleyh iher iki madde birleş
tirilmiş ve yalnız bu madde dahilindeki prim 
kelimesi aidata tahvil olunmuştur. Bu suretle 
maddelerin numaraları değiştirilmiştir. 

Onuncu maddedeki nizamname kelimeleri ka
nuna tahvil olunmuştur. Çünkü bu kelimeler 
bilâhare tanzim olunacak kanuna matuftur. 

Onuncu maddenin en mühim hükmü evvelce 
mevcut tasarruf sandığına aidat veripte tekaüt 
sandığı kanununa göre bu sandığa dahil olma
yacak memurların vermiş oldukları aidatın ne 
suretle kendilerine iade olunacağı keyfiyetidir. 
Tasarruf sandığının geliri memurların ve müstah
demlerin vermiş oldukları yüzde beşle Hükûme-
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tin sandığa yardım olarak verdiği yüzdelerden 
ibarettir. 

Evvelce Devlet demiryolları inşaat ve işlet
mesi birlikte olduğu zaman her iki hizmet erba
bı da bu aidatı vermiştir. İnşaat kısmı işlet
meden ayrılıp ta Nafıa vekâletine raptolununca 
bunların sandıktaki aidatları orada kalmıştır. 
Binaenaleyh tekaüt sandığından tekaütlük hak
kı verilmeyen ve senelerce mezkûr idarede çalı
şıp aidat vermiş olanların mahza idarelerin ay
rılması dolayısile tekaütlükten istifade edeme
melerine karşılık olmak üzere mezkûr memur
lara kendi vermiş oldukları aidatlarla bu aida
tın temin eyledikleri faiz ve temettüa ilâveten 
Hükümetin vermiş olduğu mebaliğin (faiz ve 
temettü hesap olunmayarak) iade olunması mu
vafık görülerek madde olveçhile tadil olunmuş
tur. Ancak şimdiye kadar bazı memur ve müs
tahdemler Devlet demiryolları idaresinden ve 
Hükümet hizmetinden ayrılmış ve tasarruf san-
dığile alâkalarını kesmiş olduklarından bu gibi
lerin de. Hüküm etin verdiği yardım parasından 
bir hak talep etmeleri ihtimaline karşı (2 hazi
ran 1931 tarih ve 1818 numaralı kanunla Nafıa 
idaresine geçen ve elyevm memuriyeti devanı 
etmekte bulunan ve 1931 senesine kadar sandık 
aidatı vermiş olanlar) kaydinin ilâvesi mühim 
görülmüş ve olveçhile kaydolunmuştur. 

On birinci maddeye teftiş kelimesinin ilâvesi 
lüzumlu görülerek ilâve edilmiştir. 

Diğer maddeler aynen kabul edilerek yeni 
tadilâta göre yazılan lâyiha merbutan Yüksek 
Reisliğe sunulmasına karar verilmiştir. 

Na, E. R. M. M. Kâtip 
Samsun Erzincan Manisa 
Et em A. S amili 

Aza Aza Aza Aza 
Samsun Mersıin Eskişehir Tekirdağ 

T)r. Osman L. Fikri Ahmet M. Iîasim 
Aza Aza 
İçel İsparta 

Hakla H. Hüsnü 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Karar No. 32 
Esas No. 1/995 

20-V-1934 

Yüksek Reisliğe 

Devlet demiryolları ve limanları işletme 
umumî idaresi memurlarının tekaütlükleri hak
kında Başvekâletin 12-V-1934 tarih ve 6/1211 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim 
ve encümenimize havale buyurulan kanun lû-
yihasile esbabı mucibesi ve Nafıa encümeninin 
bu (hususstaki mazbatası işletme umum müdü
rü İbrahim Bey hazır olduğu halde tetkik ve 
müzakere olundu: 

Devlet demiryolları memurininin maaşların
dan kesilen % 5 1er ve bu yüzde beşlere muka
bil bütçeye konulan tahsisat ile teşekkül et
miş olan tekaüt sandığını şahsiyeti hükmiyeyi 
haiz bir hale getirerek memurları istikbal en
dişelerinden kurtarmak maksadile lâyihanın 
tanzim ve sevkedildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimiz Hükümetin esibabı mucibesi-
ni muvafık görerek lâyiihayi esas itiıbarile ka
bul etmiş ve yalnız bazı hükümleri tavzih ve 
ikmal maksadile bazı maddeler üzerinde ufak 
tadiller yapmıştır. 

Birinci madde — Bu maddedeki (müstah
dem) tâbiri bir iltibasa mahal kalmamak üze
re kastedilen manada tavzih edilerek bu müs
tahdemlerin sicilli mahsusunda mukayyit daimî 
memurlar evsafını haiz oldukları halde hizmet
lerinin icabı olarak yaptıkları hizmet ve iş hac
mine göre yevmiye verilen teknik müstahdem
lerin memur halinde olduğunu tebarüz ettir
mek için bir tarif yapılmıştır. 

İkinci madde — Bu madde aynen kabul edil
miş yalnız sandığın senelik hesabı katisi ile 
tahsisi muamelâtının Divanı muhasebatın tet-
kikına verilmesi tasrih edilmiştir. 

Üçüncü ve dördüncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Beşinci madde — Hükümetin yedinci mad
desindeki vazife esnasında kazaen vefat eden
lerle malûl olacaklara verilecek tazminat karşı
lığı olarak Devlet demiryolları bütçesine vazolu-
naeak yüzde yarım yardım sermayesinin, ge
lir maddesi olan bu maddeye nakli daha münasip 
görülmüş ve maddeye (E) fıkrası ilâve olunmuş
tur. 

Altıncı madde — Aidatları vaktü zamanile 
teslim etmeyen muhasipler ve âmiri italar hak
kındaki cezaî ahkâmı muhtevi bu maddedeki 
müddet, teşkilâtın dağınık olması ve hesapların 
merkezde toplanması ve paraların tekaüt san

dığına teslimini temin maksadile bir aya çıkarıl
masında zaruret görülmüştür. 

Yedinci madde — Hükümetin 8 ve 9 uncu 
maddeleri yedinci madde olarak kabul ve tedvin 
edilmiştir. 

Sekizinci madde — Bu madde mülga yardım 
sandığına dahil olupta tekaüt kanunundan istifade 
edemeyecek olanlarla şimdiye kadar aidatını 
tamamile vermemiş olanların mevcut matlûp 
ve haklarının iadesini mutazammm hükümler 
vuzuh ve sarahati temin maksadile tadil olun
muştur. 

Dokuzuncu madde — (Hükümetin 11 inci 
maddesi) bu madde hükmü daha vazıh şekilde 
yazılmak suretile tanzim ve Hükümetin 12, 13, 
14 üncü maddeleri 10,11 ve 12 inci madde olarak 
tekaüt aylığının tahsisine esas tutulacak maaş 
henüz yapılmamış olan teşkilât veya tevhidi te
adül kanunlarile tayin olunacak maaşlar oldu
ğuna işaret maksadile yazılan muvakkat mad
deyi aynen kabul eden encümenimiz bu kanunlar 
tanzim edilmezden evvel vefat veya malûl olan
lara verilecek tazminatın vefat tarihindeki ma
aşları üzerinden verilmesini 7 nci maddenin son 
fıkrası temin eylediğinden alâkalılarının menfa
atini de bu suretle telif eylemiş olduğuna kail 
bulunmaktayız. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
olunmak üzere Yüksek Reisliğe takdim kılmdı. 

Maliye En. Rs. 
H. Fehmi 

Aza 
İstanbul 
Hamdı M. 

Aza 
Diyarbekir 

Zülfü 

M .M. Kâ. 

Aza 
İzmir 
Kâmil 

Aza 
Konya 

Kâzım 

Aza 
Kastamunu 

Refik 

Aza 
Bolu 
Tahir 

Aza 
Urfa 

Behçet 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 24 -V -1934 

M. No. 111 
Esas No. 1/995 

Yüksek Reisliğe 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme 

umumî idaresi memurları telkaütlükleri [hak
kında Başvekâletin 12 - V -1934 tarih ve 6/1211 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönde
rilip Nafıa ve Maliye encümenleri mazfbatalarile 
birlikte encümenimize tevdi kılınan kanun lâ
yihası Nafıa vekili Ali Bey ile mezkûr idare 
Umum müdürü hazır oldukları halde tetkik ve 
müzakere olundu: 

Memleketimizin âli menfaatleri icabından 
olan şimendifer siyasetimizin esaslı surette te-
azzuv etmesi ve meslek erbabının kendilerini 
bu hedefe canla, başla bağlamaları esasen 
millî ülkü ve terbiyeleri icabından olmakla be
raber ihtiyarlayarak çalışamayacak yaşa gel
dikleri veya ömrü tabiilerini ikmal ve mesle
kin hususiyetine göre kazalara maruz (kaldık
ları hallerde istikbal endişesile de muztarip 
olmamalarını temin ve onları istikballeri iti-
ibarile daha tatmin edici mevzuat çerçevesine 
alarak çalışma verimlerini çoğaltmak gayeleri
ni istihdaf etmek maksadile tanzim edilmiş 
olan ibu kanun lâyihası heyeti umumiyesi iti-
barile encümenimizce de kabul olunmuştur. 

Devlet demiryolları ve limanları teşkilâtın
da dahil memur ve müstahdemler ücret, yev
miye ve saat üzerinden daimî ve yine ücret, 
yevmiye ve saat üzerinden muvakkat olarak 
istihdam edilmeleri hasebile bir hususiyet ar-
zettiğinden işbu kanun ile tekaüt hakkından 
istifade edeceklerin töbarüz ettirilmesi zarurî 
görülmüş ve Devlet demiryolları idaresinin 
memurlan ve teşkilâtı hakkında yapdacak ka
nunda memur ve müstahdemlerin evsafının 
tamamen gösterilmesini temin edecek şekilde 
birinci madde tadil edilmiştir. 

Yeni yapdacak teşkilât kanununda hangi ev
saftaki memur ve müstahdemlerin tekaüt san
dığına dahil olacakları sarahaten gösterileceğine 
nazaran ikinci maddenin son fıkrası zait görüle
rek tayyedilmiştir. 

Devlet demiryolları ve limanları teşkilâtına 
dahil memur ve müstahdemlerin bir ayda aldık

ları aylık ve yevmiye baliği üzerinden % 5 ke
sileceğine göre azamî haddi tayin eden kadroda 
muhassas ücret ve yevmiyeler ile iltibastan içti-
naben beşinci madde fıkraları ona göre tashih 
edilmiştir. 

Altıncı madde aynen kabul edilmiştir. 
Alman izahata nazaran Devlet demiryolları 

idaresince ancak memur ve müstahdemlere te
kaüt ve vefatlan halinde yetimlerine maaş tah
sisi ve kanunu medeniye göre daşesile mükellef 
oldukları veresesine tazminat verilmesi esası 
kabul edildiğinden bu maksadı daha bariz bir 
surette göstermek maksadile 7 inci madde tadil 
edilmiştir. 

Kanunun ikinci maddesinde tekaüt sandığı 
Nafıa vekilinin nezaret ve murakabesi altında 
olduğu cihetle aynca sandık vaziyetinin tetkiki 
ve icap eden tedbirlerin alınmasının kanunî bir 
müeyyedeye lüzumu olmadığına ve bu husus 
için kanun teklifi bizatihi Nafıa vekilinin eüan-
lei salâhiyetinden bulunduğuna binaen 9 uncu 
madde zait görülerek tayyedilmiştir. 

İşbu kanuna muhalif kanunî mevzuat ve ka
nun ile müeyyet bir teamül olmadığına göre 10 
uncu madde zait görülerek tayyedilmiştir. 

11 ve 12 inci maddeler formaliteden ibaret 
olduğundan aynen kabul edilmiştir. 

Muvakkat madde dahi aynen kabul edilmiş
tir. 

Tadilen hazırlanan kanun lâyihası müstaçe
len ve tereihan müzakeresi zımnında umumî he
yetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reis
liğe takdim kılındı. 

Reis R. V. M M . 
Burdur İsparta Bayazıt 

M. Şeref Mükerrem îhsan 
Kâtip 
Tokat Bursa Erzurum İstanbul 

Süreyya Dr. Galip Aziz Sadettin 
Kırklareli Konya Manisa 

Şevket A. Muzaffer M- Turgut 
Sivas Sivas 

Rasim M. Remzi 





— 8 -
HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet demir yolları ve limanları işletme umumî 
idaresi memurları tekaüt kanunu 

Ana hükümleri 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umumî idaresi daimî ve sicilli mah
susunda kayitli memurlardan Türk vatan
daşı olanlara mahsus bir tekaüt sandığı teşkil 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz olup 
Nafıa *vekilinin nezaret ve murakabesi altmda 
Devlet demiryolları işletme umumî müdürü ile şu
be âmirlerinden teşekkül edecek bir Meclis ta
rafından idare olunur. Sandığın muvazzaf bir 
müdür ve muhasebecisi ile lüzumu kadar me
muru bulunur. Sandığın muvazzaf memurlan-
da bu kanun hükümlerinden istifade ederler. 

MADDE 3 — Sandığm kasadarlığmı Nafıa 
vekilinin mutabık kalacağı en müsait şartlar 
dahilinde millî bankalardan biri ifa eder. (Lü
zumunda sandık idare meclisinin teklifi ve Nafıa 
vekilinin tasvibile Devlet eshamı veya Devletin 
zaman ve kefaleti altmda diğer esham ve tah
vil alınıp satılabilir). 

MADDE 4 — Sandığın bilcümle mevcuda-
tile alacakları Devlet emvaline mahsus hak ve 
rüçhanlan haizdir. Mevcut parası ile aidatı 
ve bu paraların kazandıracağı faiz ve temettüler 
bir gûna vergi ve resme tâbi değildir. 

Sandığın geliri 

MADDE 5 — 
A : Sandığın geliri birinci maddede yazılı 

daimî memurlara muhassas aylıklardan her ay 
mecburî olarak tevkif edilen % 5 1er, 

NAFIA ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet demiryolları ve limanları işletme umumî 
idaresi memur ve rnüstahdemleri tekaüt sandığı 

kanunu 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresi daimî ve sicilli mah
susunda kayitli memur ve müstahdemlerinden 
Türk vatandaşı olanlara mahsus bir tekaüt san
dığı teşkil edilmiştir. 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 3 — Sandığın kasadarlığına Nafıa 
vekilinin mutabık kalacağı en müsait şartlar da
hilinde millî bankalardan biri ifa eder. 

MADDE 4 — Hükümetin teklifi aynen. 

MADDE 5 — A) Sandığm geliri birinci mad
dede yazılı daimî memur ve müstahdemlere mah
sus aylıklardan ve yevmiyelerden her ay mec
burî olarak tevkif edilen yüzde beşler, 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Devlet demiryolları ve limanlan işlet
me umumî idaresi memurları tekaüt 

sandığı kanunu 

MADDE 1 — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umumî idaresi daimî ve sicilli mah
susunda kayitli memur ve müstahdemlerinden 
Türk vatandaşı olanlara mahsus tekaüt sandığı 
teşkil edilmiştir: 

( Bu kanunda yazılı müstahdemler tabiri de
miryolları ve limanlan işetme idaresinde daimî 
memurlar gibi sicilli mahsusunda mukayyet ol-
duklan halde işlerinin icabı olarak yevmiye ve 
saatle ücret alan müstahdemler tekaüt cihetin
den memur hükmündedirler). 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
•olup Nafıa .vekilinin nezaret ve murakabesi al
tında Devlet demiryollan işletme umumî müdü
rü ile şube âmirlerinden teşekkül edecek bir 
meclis tarafından idare olunur. Sandığın mu
vazzaf bir müdür ve muhasebecisi ile lüzumu 
kadar memuru bulunur. Sandığın muvazzaf 
memurlan bu kanun hükümlerinden istifade 
ederler. 

Sandığm senelik hesabı katisi ile tahsis mua
meleleri Divanı muhasebatın tetkikine verilir. 

MADDE 3 — Sandığm kafadarlığını Nafıa 
vekilinin mutabık kalacağı en müsait şartlar da
hilinde millî bankalardan biri ifa eder. 

MADDE 4 — Sandığm bilcümle mevcudatile 
alacakları Devlet emvaline mahsus hak ve rüç-
hanlan haizdir. Mevcut parası ile aidatı ve bu 
paraların kazandıracağı faiz ve temettüler bir 
gûna vergi ve resme tâbi değildir. 

Sandığın geliri 

MADDE 5 — 
1 - Sandığm geliri birinci maddede yazılı da

imî memur, ve müstahdemlere mahsus aylıklar 
ile yevmiyelerden her ay mecburî olarak tevkif 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

MADDE 1 — Devlet demiryollan ve liman
lan işletme umumî idaresi daimî ve sicilli mah
susunda kayitli memur ve müstahdemlerine 
mahsus tekaüt sandığı teşkil edilmiştir. 

Devlet demiryollan ve limanlan umumî ida
resi memurlan ve teşkilâtı hakkında yapılacak 
kanunda evsafi gösterilecek memur ve müstah
demler sicille mukayyet ve Türk vatandaşı ol
mak şartile işbu tekaüt sandığı kanunu ah
kâmına tabidir. 

MADDE 2 — Sandık hükmî şahsiyeti haiz 
olup Nafıa vekilinin nezaret ve murakabesi al
tında Devlet demiryolları işletme umumî mü
dürü ile şube âmirlerinden teşekkül edecek bir 
meclis tarafından idare olunur. 

Sandığın muvazzaf bir müdür ve muhasebe
cisi ile lüzumu kadar memuru bulunur. 

Sandığm senelik hesabı katisi ile tahsis mu
ameleleri Divanı muhasebatın tetkikine verilir. 

MADDE 3 — Maliye encümeninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Maliye encümeninin 4 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Sandığm geliri: 
1 - Birinci maddede yazılı memurların aylık

larından ve müstahdemlerin bir ayda aldıklan 
gündelikler baliğinden her ay mecburî olarak 



Hü. 

B : (A) fıkrasında yazılı memurlara Demir
yolları bütçesinden verilen aylıkların senelik 
miktarmm % 5 i, 

C : tik hizmete alınan memurların birinci 
tam aylık maaşlarının dörtte biri ile terfi eden 
memurların kazandıkları maaş farkınm bir ay
lığa mahsus miktarı, 

D : Sandığa ait paraların getireceği faiz 
ve temettü ve müteferrik hasılat ile inzibatî 
mahiyette memurlardan alınan para cezaların
dan sandığa tefrik edilecek miktar ve sair yar
dımlardan hâsıl olacak paralar sandığın geli
rini teşkil eder. 

MADDE 6 — Aylıklar verildiği sırada san
dığa ait primleri tevkif etmeyen veya tevkif 
edipte on beş gün zarfında sandığa teslim ey-
lemeyen ita âmirleri ile mesul muhasipler ge
çecek günler için % 10 ile beraber tevkif ve 
teslim etmedikleri paralan şahsen ödemeğe mec
burdurlar. (B) fıkrasında yazılı tahsisatın her 
sene Devlet demiryolları bütçesine konulması 
mecburîdir. 

MADDE 7 — Vazife başında (Kendi sun'u 
taksiri olmaksızın) kaza neticesi olarak ölen
lerle malûl kalanlara bu kanunla haiz oldukla
rı haklarm fevkinde olmak üzere verilecek 
tazminatları karşılamak için beşinci maddenin 
A fıkrasında yazılı memurlara Demiryolları 
bütçesinden verilen aylıkların senelik miktarı
nın % 1/2 si nisbetinde bir yardım sermayesi 
tahsis olunur. 

10 — 
i Na. E. 

B) A fıkrasında yazılı memur ve müstadem-
lere verilen aylık ve yevmiyelerin senelik mik
tarının yüzde beşi tekaüt aidatı namile ve yüzde 
yarımı da vazife başmda kaza neticesi olarak 
ölenlerle malûl kalanlara, bu kanunla haiz olduk
ları hakların fevkinde olarak verilecek tazmi
natı karşılamak üzere Devlet demiryolları büt
çesinden verilecek yüzde beşbuçuk, 

D) Sandığa ait paralarm getireceği faiz ve 
temettü ve müteferrik hasilat ile inzibatî mahi
yette memurlardan alınan para cezalan ve sair 
yardımlardan hâsıl olacak paralar sandığm geli
rini teşkil ederler. 

MADDE 6 — Aylıklar ve yevmiyeler veril
diği sırada sandık aidatmı ve sair tevkifatı 
yapmıyan veya tevkif edipfeTon beş gün içinde 
sandığa teslim etmeyen ita âmirlerile mesul mu
hasipler geçecek günler için yüzde onla beraber 
tevkif ve teslim etmedikleri paralan şahsen öde
meğe mecburdurlar. 

Beşinci maddenin (B) fıkrasında yazılı tahsi
satın her sene Devlet demiryollan bütçesine ko
nulması mecburidir. 

Tahsis esasları 
MADDE 7 — Memurlann yaşlarile hizmet 

müddetleri ve ecellerile veya vazife uğrunda 
vefat veya maluliyet dereceleri, memur iken 
aldıkları maaşlar ve bu maaşlardan sandığa 
verdikleri aidat ve muadili yardımlann ölçü
lerine göre memurlara veya kanunu medeni 
mucibince memurlann iaşesile mükellef oldu
ğu zevce ve yetimlerine tekaüt aylığı tahsis ve 
tazminat verilmesi ve tekaüt olduktan sonra 
vefat edenlerine yine kanunu medeniye göre 
memurun iaşesile mükellef bulunduğu verese
sine verilecek tazminat miktarlan beşinci madde
de yazılı gelirlerle sandığın müşkülâtsiz, da
ima yaşatacak derecede itina ile yapılacak tah
sis formülleri aynca bir kanunla tesbit edile-
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edilen % 5 1er; 
2 - (M) fıkrada yazılı memur ve müstahdem

lere demiryolları bütçesinden verilen aylık ve 
yevmiyelerin senelik miktarların % 5 i mikta
rından her sene Devlet demiryolları bütçesine 
konulacak tahsisat, 

3 - ilk hizmete alınan memurların birinci 
tam aylık maaşlarının dörtte biri ile terfi eden 
memurların kazandıkları maaş farkının bir 
aylığa mahsus miktarı, 

4 - Sandığa ait paraların getireceği faiz ve 
temettü ve müteferrik hasılat ile inzibatî ma
hiyette memurlardan alman para cezalan ve-
sair yardımlardan hâsıl olacak paralar, 

5 - Vazife başında kazaen vefat eden veya 
malûl olanlara verilecek tazminat karşılığı ola
rak Devlet demiryolları bütçesine (î) fıkra
sında yazılı memur ve müstahdemlere verilen 
aylık ve yevmiyelerin senelik miktarının % 
1/2 si. 

MADDE 6 — Aylıklar ve yevmiyeler veril
diği sırada sandık aidatım ve sair tevkif atı 
yapmayan veya tevkif edipte bir ay içinde 
sandığa teslim etmeyen ita âmirlerile mesul 
muhasipler tevkif etmedikleri paraları yüzde 
on fazlasile beraber şahsan ödemeğe borçlu
durlar. Beşinci maddenin ikinci (A) fıkrasında 
yazılı tahsisatın her sene Devlet demiryolları 
bütçesine konulması mecburidir. 

MADDÎ! 7 — Memurların yaşlarile hizmet 
. müddetleri ve ecellerile veya vazife uğrunda 

vefat veya maluliyet dereceleri memur iken 
aldıkları maaşlar ve bu maaşlardan sandığa ver
dikleri aidat ve muadili yardımların ölçülerine 
göre memurlara veya kanunu medeni mucibince 
memurların iaşesile mükellef olduğu zevce ve 

yetimlerine tekaüt aylığı tahsisi ve tazminat 
verilmesi ve tekaüt olduktan sonra vefat eden
lerine kanunu medeniye göre memurun iaşesi
le mükellef bulunduğu veresesine verilecek 
tazminat miktarları beşinci maddede yazlı gelir
lerle sandığı müşkülâtsız daima yaşatacak dere
cede itina ile yapılacak tahsis formülleri ayrı
ca bir kanunla tesbit edilecektir. 

11 — 
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kesilen % 5, 
2 - Bir numaralı fıkrada yazılı memur ve 

müstahdemlerin verdikleri yüzde beşlerin bir 
senelik baliğine muadil, Devlet demiryolları büt
çesinden her sene verilecek meblâğ, 

3 - İlk hizmete alınan memur ve müstahdem
lerin tam aylıklarının dörtte birile terfi eden 
veya zam gören memur ve müstahdemlerin ilk 
aylık zamları, 

4 - Sandığa ait paraların getireceği faiz ve 
müteferrik hasılat ile inzibatî mahiyette me
murlardan alman para cezalan ve sair yardım
lardan hâsıl olacak paralar, 

5 - Vazife başında kazaen vefat eden veya 
malûl kalanların tazminatı karşılığı olarak me
mur ve müstahdemlerin aldıklan aylık ve yev
miyelerin senelik miktan üzerinden Devlet 
demiryollan ve limanlan bütçesinden her se
ne verilecek % 1/2. 

MADDE 6 — Maliye encümeninin 6 ncı mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Memurların yaşlarile hizmet 
müddetleri ve ecellerile veya vazife uğrunda 
vefat veya maluliyet dereceleri memur iken 
aldıklan maaşlar ve bu maaşlardan sandığa 
verdikleri aidat ve muadili yardımların ölçü
lerine göre memur ve müstahdemlere tahsis 
olunacak tekaüt maaşı veya kanunu medenî 
mucibince memurların iaşesile mükellef oldu
ğu zevce ve yatimlerine tekaüt aylığı tahsisi ve 
tazminat verilmesi ve tekaüt olduktan sonra 
vefat edenlerine kanunu medeniye göre me
murun iaşesile mükellef bulunduğu veresesine 
verilecek tazminat miktarları 5 inci maddede ya
zılı gelirlerle sandığı müşkülâtsız daima yaşata
cak derecede itina ile yapılacak tahsis formülle-
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Takais işleri 
MADDE 8 — Memurların yaşları ile hizmet 

müddetleri ve ecellerile veya vazife uğrunda ve
fat veya maluliyet dereceleri, memur iken al
dıkları maaşlar ve bu maaşlardan sandığa ver
dikleri prim ve muadili yardımların ölçülerine 
göre memurlara veya kanunu medeni mucibince 
memurun iaşesile mükellef olduğu zevce ve ye
timlerine tekaüt aylığı tahsis ve tazminat veril
mesi ve tekaüt olduktan sonra vefat edenlerin 
yine kanunu medeniye göre memurun iaşesile 
mükellef bulunduğu veresesine verilecek tazmi
nat miktarları 5 inci maddede yazılı gelirler ile 
sandığı müşkülâtsız daima yaşatacak derecede 
itina ile yapılacak tahsis formülleri aynca bir 
kanunla tesbit edilecektir. 

MADDE 9 — Bu kanunda yazılı maaşlardan 
maksat Devlet demiryolları ve limanlan teşki-

Na. E. 

çektir. Bu kanunda yazılı maaşlardan mak
sat, Devlet demiryolları ve limanları teşkilât 
kanununda veya teşkilât kanunu yerine ma
aşların tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
tanziminde tesbit edilecek maaş miktarlarıdır. 
Birinci fıkrada yazılı kanun tanzim edilinceye 
kadar sandık aidatı memurların almakta ol
dukları bütçe ile tayin edilen maaşlar üze
rinden tevkif edilir. Vefat vukuunda verilecek 
tazminat, memurun vefat tarihindeki maaşına 
göre hesap ve tesviye olunur. 

MADDE 8 — Devlet demiryolları ve li
manları işletme umumî idaresi memurlarına ait 
olup mart 1926 tarihinde teşkil edilmiş olan 
(Tasarruf sandığı) bilcümle hukuk ve vecaibi 
ile tekaüt sandığına devredilmiştir. 

Ancak tasarruf sandığında iştirak hissesi 
olupta bu kanunun yedinci maddesinde tanzim 
olunacağı yazılan kanuna göre tekaüt sandı
ğına dahil olmayan memurlar ve 20 haziran 
1931 tarih ve 1818 numaralı kanunla Nafıa ve
kâletine raptolunup elyevm müstahdem bulu
nan ve mezkûr tarihe kadar tasarruf sandığı 
aidatını tamamile vermiş olan inşaat memur-
lanmn evvelce tasarruf sandığına vermiş ol
dukları iştirak hisseleri ve bu hisselerin temin 
eylediği faiz ve temettü ile bu hisselerin mü
tenazırı Devlet yardımlarından bunlara isabet 
edecek miktar (Faiz ve temettü hesap olunma-
yarak) iade edilerek tekaüt sandığından he
saplan kesilir. 

MADDE 9 — Nafıa vekili her beş senede 
bir defa mecburen ve lüzum görürse daha ev-
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Bu kanunda yazılı maaşlardan maksat Dev
let demiryolları ve limanlan teşkilat kanu
nunda veya teşkilât kanunu yerine maaşların 
tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun tanzi
minde tesbit edilecek maaş miktarlarıdır. 
Teşkilât ve teadül kanun yapılıncaya kadar 
sandık aidatı memurların almakta oldukları 
bütçe ile tayin edilen maaşlar üzerinden tevkif 
edilir. Vefat vukuunda verilecek tazminat me
murun vefat tarihindeki maaşma göre hesap ve 
tesviye olunur. 

MADDE 8 — Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umumî idaresi memurlarına ait olup 
mart 1926 tarihinde teşkil edilmiş olan( Tasar
ruf sandığı) bilcümle hukuk ve vecaibile teka
üt sandığına devredilmiştir. 

Ancak tasarruf sandığında iştirak hissesi 
olupta bu kanunun yedinci maddesinde yazılı 
teşkilât veya tevhit ve teadül kanunile sicilli 
mahsusuna almması icap etmediğinden tekaüt 
sandığı dışında bırakılan memur ve müstahdem
ler ile 20 haziran 1931 tarih ve 1818 numaralı 
kanunla Nafıa vekâletine raptolunup elyevm 
müstahdem bulunan ve mezkûr tarihe kadar ta
sarruf sandığı aidatım tamamile vermiş olan in
şaat memurlarının evvelce tasarruf sandığına 
vermiş olduğu iştirak hisseleri ve bu hisselerin 
temin eylediği faiz ve temettü ile bu hisselerin 
mütenazm Devlet yardımlarından bunlara isa
bet edecek miktan ( bu miktarlara faiz ve te
mettü hesap olunmaksızın ) iade edilerek tekaüt 
sandığından hesaplan kesilir. 

Yukarıki fıkrada yazılı memurlardan tasar
ruf sandığı aidatını bu kanunun meriyeti tari
hine kadar kısmen vermiş olanlar ile yardım 
akçesini kısmen veya tamamen veripte bu kanu
nun meriyetinde işletme veya inşaat idarelerinde 
halen memur olmayanlardan tekaüt sandığı dı
şında kalanların dahi yalnız tasarruf sandığına 
şimdiye kadar vermiş oldukları yardım akçesi 
talimatnamesindeM faizile beraber iade edilerek 
tekaü sandığı ile alâkalan kesilir. 

MADDE 9 — Nafıa vekili her beş senede bir 
defa mecburen ve lüzum görürse daha evvel san-

B. E. 

ri aynca bir kanunla tesbit edilecektir. 
Bu kanunda yazılı maaşlardan maksat Dev

let demiryollan ve limanlan teşkilât kanunun
da veya teşkilât kanunu yerine maaşların tev
hit ve teadülü hakkındaki kanunun tanzimin
de tesbit edilecek maaş miktarlarıdır. Teşki
lât ve teadül kanunu yapılıncaya kadar sandık 
aidatı memurların almakta olduklan bütçe ile 
tayin edilen maaşlar üzerinden tevkif edilir. 
Vefat vukuunda verilecek tazminat memurun 
vefat tarihindeki maaşma göre hesap ve tes
viye olunur. 

MADDE 8 — Maliye encümeninin 8 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 



— 1 4 _ 
HÛ. 

lât kanununda veya teşkilât kanunu yerine ma
aşların tevhit ve teadülü hakkındaki kanunun 
tanziminde tesbit edilecek maaş miktarlarıdır. 

Birinci fıkrada yazılı kanun tanzim edilin
ceye kadar sandık aidatı memurların almakta 
oldukları bütçe ile tayin edilen maaşlar üzerin
den tevkif edilir. Vefat vukuunda verilecek 
tazminat memurun vefat tarihindeki maaşına 
göre hesap ve tesviye olunur. 

MADDE 10 — Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umumî idaresi memurlarına ait olup 
mart 1926 tarihinde teşkil edilmiş olan (tasar
ruf sandığı) bilcümle hukuk ve vecaibi ile teka
üt sandığına devredilmiştir. Ancak tasarruf 
sandığına iştirak hissesi olupta bu kanuna müs
teniden tanzim edilecek olan esas nizamnameye 
göre tekaüt sandığına dahil olmayan memurlar 
ve demiryollar inşaat memurlarının evvelce ta
sarruf sandığına vermiş oldukları iştirak hisse
leri ve bu hisselerin temin eylediği faiz, temettü 
ve esas nizamnamede tesbit edilecek münasip 
tazminat ile beraber hak sahiplerine iade edile
rek tekaüt sandığından hesapları kesilir. 

MADDE 11 — Nafıa vekili her beş senede 
bir defa mecburen ve lüzum görürse daha 
evvel sandığın nakit vaziyetile tahsis formül
lerini mütehassıslarına tetkik ettirerek hâsıl 
olacak neticeye göre sandığın malî vaziye
tinde darlık ve muvazenesizlik görüldüğü tak
dirde sandığı daima muvazeneli bir şekilde tu
tacak tedbirleri göz önünde bulunduracaktır. 

MADDE 12 — İşbu kanuna muhalif bilcümle 
mevzuat ve taamülât mülgadır. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 14 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun mev
kii meriyete girdiği tarihten sonra vefat eden
lerle malûl kalanlar hakkında yeni kanunda 

tesbit edilecek esaslar tatbik olunur. 12-V-1934 
Bş. V. Ad. V. 

îsmet Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Fuat 
lk. V. S. I. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. Na. V. 
Ali 

G. 1. V. Zr. V. 
Ali Bana Muhlis 

Na. E. 

vel sandığın nakit vaziyeti ile tahsis formülle
rini mütehassıslarına tetkik ve teftiş ettirerek 
hasıl olacak neticeye göre sandığın malî vaziye
tinde darlık ve muvazenesizlik görüldüğü tak
dirde sandığı daima muvazeneli bir şekilde tu
tacak tedbirleri göz önünde bulunduracaktır. 

— Lâyihadaki 12 nci madde ay-

— Lâyihadaki 13 üncü madde 

Lâyihadaki 14 üncü madde 

MUVAKKAT MADDE — Aynen. 

MADDE 10 
nen. 

MADDE 11 
aynen. 

MADDE 12 
aynen. 
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dığm nakit vaziyetile tahsis formüllerini müte-
hassıslanna tetkik ettirerek hâsıl olacak neti
ceye göre sandığın malî vaziyetinde darlık ve 
muvazenesizlik görüldüğü takdirde sandık gelir
lerine ait nisbetlerin arttırılması veyahut tahsis 
formüllerinin değiştirilmesi gibi sandık vaziye
tini ıslah edecek kanunî tedbirleri yapar. 

B. E. 

MADDE 10 — İşbu kanuna muhalif bilcüm
le mevzuat ve muamelât mülgadır. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 1930 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun icrasına Nafıa 
ve Maliye vekilleri memurdur. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun mev
kii meriyte girdiği tarihten sonra vefat eden
lerle malûl kalanlar hakkında maaş tahsisi mik
tarlarını tayin için yedinci maddede tanzimi 
gösterilen kanun hükmü tatbik olunur. 

MADDE 9 — Maliye encümeninin 11 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Maliye encümeninin 12 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Maliye encümeni
nin muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 





Sıra NQ 175 
Buğdayı koruma hakkında l/i019 numaralı kanun lâyihası 

ve İktisat, Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep 
muhtelit encümen mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 20 - V - 19S4 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1325 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maliye vekâletince hazırlanan ve îera Vekilleri Heyetince 19 - V - 1934 te Yüksek Meclise su
nulması kararlaştırılan Buğdayı koruma kanun lâyihası esbabı mucibesile 'birlikte takdim olun
muştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Buğdayı korama kanunu lâyihası esbafbı mucibesi 

Buğday mahsulünü kıymetlendirmeğe matuf ve buğday kanunu hükümlerine tevfikan alınan 
ilk tedbirler müsait tesirini yaparak, 1932 - 1933 senesi mahsulü fiatı bir çok yerlerde yükselmiş, 
ve bir sene evvelki mahsul fiatının 3,72 kuruşa ve hatta daha aşağı bir hadde (1,66 kuruş), düş
mesine mukabil Ziraat Bankasının mubayaaya başlamasından sonra tedricen vasati fiat beş ku
ruşa yaklaşmış ve hususile kânunuevvel - temmuz ayları zarfında buğday piyasası Ziraat bankası
nın alım fiatından çok farklı olmayacak bir şekilde seyretmiştir. 

Ziraat bankasının geçen sene on bir alım yerinde mubayaa ettiği buğday 22 milyon kiloyu ve 
bedeli de (1 160 000) lirayı mütecavizdi. 1933 - 1934 senesi zarfında bir çok yerlerde istihsalin 
artması neticesinde mahsulün bolluğu, umumî olarak fiat düşkünlüğünü istikam etmiş, beş ay zar
fında bankanın mubayaatı 100 milyon kiloyu, ödenmesi lâzım para da dört milyon lirayı geçmiştir. 

Bankanın bu işe tahsis ettiği para gittikçe mühim bir yekûna baliğ olduğu ve daha da tezyidi lâ-
zrmgeldiği, teşkilâtın da bununla mütenazır olarak genişlemesi icap ettiği cihetle, buğday kanuuile 
istihdaf olunan maksadın daha etraflı bir surette takip ve temini hayatî bir zaruret halini almış
tır. 

Bu itibarla Ziraat bankasınca yapılmış ve yapılacak masraf ve külfeti karşılamak için daha ge
niş ıbir memibaa ihtiyaç hâsıl ohnuş, teklif olunan kanun ile bu maksat gözetilmiştir. 

Kanunun gay&si, buğday mahsulünün istihlâkini muayyen bir vergiye tâbi tutmak, müstahsille
rin fiat düşgünlüğünden mütevellit zararını kısmen müstehliklere tevzi suretile mütevazin bir va
ziyet ihdasına yol açmaktır. 

Bu sebeple buğday unu ile fiat ve istimal ciheti noktasından buğdaya yaklaşan çavdar unu ve 
bunların mamulleri vergi mevzuna ithal edilmiştir. Verginin mümkün olduğu ıkadar adil ve şanı 
il olması için, mahsulün öğüdüldüğü veya imal edildiği ve binnetice istihlâke arzı icabettiği ve 
yahut memlekete ithal olunduğu zaman alınması düşünülerek değirmen, fabrikalardan çıkarken 
ve gümrüklerden girerken cibayeti esas kabul edilmiştir. Köy değirmenleri ta'hniyatı, hemen ka
milen köylünün ev ihtiyacını teminle iktifa ettiği ve zaten takip ve tahkiki de çok müşkül olduğu 



cihetle, kanunun tatbikatı, büyük değirmen ve fabrikalara hasredilmiştir. 
Alınan malûmata göre Ankara şehrinde yevmi 500 - 550, Istanbulda 3200 - 3500 çuval un sarfe-

dilmekte olup beher nüfus itibarile vasatı ve yevmîO, 3 ilâ O, 35 kilo un istihlâk edildiği ve memle
kette üç milyon nüfusun değirmen ve fabrikalardan .çıkan un ekmeği yedikleri farzolunursa 
(0, 3 X 3,000,000 = 900,000 X 360 = 324,000,000 kilo senevi un istihlâk edilmiş olur ki vergisi çuval 
başına 150 kuruştan takriben (6 400 000) liraya baliğ bulunur. 

Vergi, yeni ve halkın alışmadığı bir mevzua ttaalûk ettiği için, muhtemel yolsuzluklara mey
dan verilmemiş olmak üzere, kuvvetli murakabeye ve takibe ihtiyaç görülmüş olmakla esasen kâfi 
olmayan varidat idareleri teşkilâtının takviyesi için zarurî tahsisat tefriki icabetmekte bulun
muştur. Bu suretle, vergiden tahassül edecek mebaliğ, buğday mubayaatı zararr, üniversite borç
ları, Millî Müdafaa ihtiyacı ve ciibayet ve murakabe masraflarına karşı tutularak lâyiha bu 
esaslara göre tanzim edilmiştir, 

Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 25 - V -1931 

Karar No. 114 
Esas No. 1/1019 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 20 mayıs 1934 tarih ve 6/1325 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise sevkedilen 
buğdayı koruma kanunu lâyihası Heyeti Unıu-
miyenin tasvibile Bütçe, İktisat ve Maliye encü
menlerinden müteşekkil Muhtelit encümene ha
vale edilmekle Maliye vekili Fuat ve Ziraat ve
kili Muhlis Beylerin huzurlarile tetkik ve müza
kere olundu. 

Umumî harbin uzun ımüddet devamı, beynel
milel teessüs etmiş bulunan mübadele ahengini 
bozmuş ve o zamana kadar hüviyeti iktisadi y es i 
sanayici diye tanılan bir çok memleketleri ayni 
zamanda ziraatçi yapmağa doğru bir istikamet 
almıştır ki, bu hal muhtelif memleketler ara
sındaki mübadelât üzerinde büyük sademe ve 
arızalar meydana getirmiş ve arazi mahsulü
nün mühim bir kısmını ihraç ile iktisadî; muva
zenesini temin eden memleketleri telâfisi müş
kül zararlara uğratmıştır. Bu mey anda ekseri
yeti halkı toprağa bağlı olan ve fazlai istih-
salâtını hariç pazarlarda satmak vaziyetinde bu
lunan köylümüz de büyük sıkıntı ve ıstırap duy
mağa başlamıştır. Nüfusumuzun hemen dörtte 
üçünü teşkil eden köylümüzün bu ıstırabı karşı

sında lâkayit kalamayan Hükümetimiz bu mev
zu üzerinde ciddî ve seri tedbirler almayı dü
şünmüş ve iki sene evvel Büyük Meclisin tasvi
binden geçen ('buğdayı koruma kanunu) ile bu 
sıkıntının mümkün olduğu, kadar tehvini çarele
rine baş vurmuştur. 

İki senedenberi tatbik mevkiinde bulunan 
mezkûr (buğdayı koruma kanunu) nun ne de
receye kadar bir fayda temin edebildiği üze
rinde encümende uzun müzakere ve münakaşa 
olmuştur. Encümen azasından bazıları bu cüm
leden olarak mubayaa sahasının dar olması ve 
müstahsile kadar gidememek dolayısile köylü
ye temin edilen faydanın pek mahdut bir saha
ya inhisar ettiği ve gelecek sene mahsulü mü
sait ve bereketli bir netice verdiği takdirde mev
cut stokların satılamaması veya bozulması ih
timalinden ve binnetice büyük zararlara uğra
mak endişesinin ne dereceye kadar varit oldu
ğunu sormuştur. 

Ziraat vekili Bey tarafından verilen izahata 
nazaran iki senedenberi tatbik edilen bu kanunla 
bilhassa mahdut sayılan bir sahaya dahi inhi
sar etse buğday fiatini fazla tenezzülden kurtar-



_ 3 
mak gibi çok şümullü bir faydanın husule gel
diği ve yeni lâyiha ile elde edilecek netayice göre 
bir taraftan faaliyet sahasının tedricen genişle
tileceği diğer taraftan da mubayaa edilen buğ
dayların yapılmakta olan silo ve ambarlar saye
sinde muhafaza ve fennî bir şekilde muayyen 
cinslere ayrılarak standarize edileceği bu suretle 
dahilde satılamayan kısmının ihraca salih bir 
hale konacağı ve bütün ihtimalata karşı Hüküme
tin çok hassas ve müteyakkız hareket etmek az
minde olduğu anlaşılmıştır. 

Arz ve izah edilen bu esbaba binaen encüme
nimiz memleketin çok hayatî bir ihtiyacını kar
şılayacak olan işbu lâyihanın heyeti umumiye-
sini sebepleri aşağıda yazrlı tadilât ile kabule 
karar vermiştir. 

Verginin mevzuu ve istisnasına ait olan lâ
yihanın birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri ay
nen ıkabul edilmiştir. 

Dördüncü maddenin hükmü idareten de ya
p ı lmamda imkân olan bir hesap meselesi oldu
ğundan Maliye vekili Beyin de muvafakatile 
bu madde lâyihadan tayyedilmiştir. 

Beşinci madde her çuval undan alınacak ver
ginin miktarına ait olup malî vaziyeti daha mü
sait olanlar tarafından yenilen unlar ile diğer
lerinin aynı nisbete tâbi tutulmasını encümen 
muvafık bulmamış ve birinci nevi ekmeklere mah
sus unlardan alınacak verginin teklif veçhile 

150 >kuruş olarak kalmasını ve bunun dununda 
kalacakların 100 kuruşa indirilmesini daha âdi-
lana görmüştür.. 

Un mamulâtına gelince: Lâyihada vergisi 
alınmış undan yapılanlar ile vergisi alınmamış 
undan yapılanlar ayrı ayrı resme tâbi tutulmak
tadır. 'Encümenimiz bu tefrik keyfiyetinin tatbi
katta halli müşkil indî bir takım iddia ve ihtilâfla
ra yol açacağı neticesine varmış ve bundan dolayı 
mamtılatta kullanılan unun mahiyeti ne olursa ol
sun ma.ktuan kiloda iki kuruş resim almanın 
daha muvafık olacağı kanaatile fıkrayı bu esasa 
göre tadil etmiştir. 

Memleketin muhtelif yerlerinde piyasaya çı
karılan un çuvallarının yekdiğerinden ayrı sik-
lette oldukları ve bu halin resmin tahakkukunu 
işkâl edeceği ve binaenaleyh bütün un 
çuvallarının kanunda kabul edilen 72 kilo esa
sına göre standarize edilememesinin zarurî bu

lunduğu anlaşılmış ancak mevcut çuvalların ka
nunun neşrile beraber ayni esasa ircaı için mu
ayyen bir zaman kalbulünün de zarurî olduğu 
encümence kabul olunarak maddeye bu esaslara 
göre yeni hükümler ilâve edilmiştir. 

Ancak köy değirmenlerinin satışa çıkaracak
ları un çuvalları hakkında muayyen sıklet mec
buriyetini tatbik etmek filen mümkün olmadı
ğından bunlar hakkında tahakkuk ettirilecek 
resmin (72) kilo esasına göre hesap edilmesi hu
susunda maddeye istisnaî bir hüküm koymak za
rureti hâsıl olmuştur. 

Altıncı madde — Bu maddede kontrol memuru 
yerine muhafaza memuru yazılmanın daha mu
vafık olacağı Hükümet tarafından ifade edilmiş 
ve madde bu kelime tashihile aynen kabul edil
miştir. 

Yedinci madde, aynen ve sekizinci maddenin 
son fıkrası ufak bazı tavzihatla yine aynen ka
bul edilmiştir. 

Dokuzuncu madde — Ceza hakkında olup 
maddede yalnız değirmen ve fabrikacılardan 
bahsedilmektedir. Halbuki bu verginin kaçırıb 
masında değirmenci kadar nakleden ve satın 
alanların da âmil ve müessir olacakları düşünü
lerek maddenin nihayetine bu esasa göre yeni 
bir hüküm konduğu gibi kaçakçılıkta methali 
bulunacak memur ve müstahdemler hakkmda 
yapılacak muamele hakkında da encümende lâ
yihaya dokuzuncu madde ilâve edilmiştir. 

Müteakip maddeler ufak bazı tavzihatla ay
nen kabul edilmiş ancak beşinci maddenin es
babı mucibesinde izah edildiği veçhile encümen
ce çuvallar hakkında kabul edilen 72 kilo sık
let bütün değirmen ve fabrikalarda tatbik edi
linceye kadar verginin bu esasa göre hesap ve 
tahsili lâzımgeleceğinden arada geçecek ıbu is
tihale devrine ait muvakkat bir hüküm konması 
zarurî görülmüş ve bu maksadı teminen muvak
kat üçüncü madde tanzim edilmiştir. 

Lâyihadaki üçüncü muvakkat madde yukarı-
ki tertibe göre dördüncü olmuştur. Bu madde 
mevcut stoklardan bahsetmekte olup encümence 
bazı ilâvelerle kabul edilmiştir. 

Son maddeler şekle ait olup aynen kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyece müstacelen ve tercihan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Buğdayı koruma vergisi kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gerek memleket dahilinde ya
pılan, gerek hariçten getirilen un ve undan 
yapılmış maddeler buğdayı koruma vergisine 
tâbidir. 

Bu kanunda (Un) tabirile buğday, çavdar 
unlan, undan yapılmış maddelerle de makar
na şehriye, irmik ve her nevi bisküvi kaste
dilmiştir. 

MADDE 2 — Yel ve su ile işleyen eleksiz 
ve valssiz değirmenlerde üğütülen unlar bu 
vergiden müstesnadır. Ancak bu değirmenler 
mamulâtı satışa çıkarılırsa vergiye tâbi tutu
lur. 

MADDE 4 — Vergi, değirmen ve fabrika
ların bulundukları mahal varidat dairesinde te
merküz ettirilir. 

MADDE 5 — Verginin matrah ve nisbeti; 
müteamel olan 72 kilo gayrisafi sıklette her 
çuval un için 150 kuruştur. 

Un çuvalları 72 kilodan noksan veya fazla 
olan yerlerde vergi, yukarıdaki nisbete göre 
hesap ve tayin olunur. Makarna, irmik, şehri
ye ile her nevi bisküvi için, vergisi verilmiş 
undan yapıldığı takdirde beher kiloda 1,5, 
vergisi verilmemiş undan mamul ise 3 kuruş 
vergi alınır. 

MADDE 6 — Un vergisi mükellefleri mahal
lî mal dairesinden veya Ziraat bankası şube
lerinden, bedel mukabilinde alacakları üç 
parçalı makbuzu fabrika ve değirmenlerde ib
raz, bir parçasını değirmencilere, ikincisini 
kontrol memuruna tevdi ve kalan parçayı da 
nezdinde hifzeder. Mal sahiplerince unların 
naklinde bu üçüncü parça makbuzun icap eden
lere iraesi ve fabrika ve değirmen sahiplerince 

MUHTELİT ENCÜMENİN TADİLİ 

Buğdayı koruma karşılığı kanunu 
lâyihası 

MADDE 1 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Verginin matrah ve nisbeti 72 
kilo gayrisafi siklette her çuval birinci nevi ek
mek unu için (150) bu neviden sonra gelen un
lar için (100) kuruştur. 

Başka çuval kullanan un fabrikaları iki ay 
zarfmda çuvallarım 72 kilo esasına göre hazır
larlar. 

Köy değirmenlerinin ikinci maddenin son 
fıkrası mucibince satışa çıkarılan un çuvalları 
72 kilodan fazla veya noksan olduğu takdirde 
bu esasa nisbetle vergileri hesap ve tahsil olu
nur. 

Her nevi makarna, irmik, şehriye ile bisküvi
lerden kilo basma iki kuruş vergi alınır. 

MADDE 5 — Un vergisi mükellefleri mahallî 
mal dairesinden veya Ziraat bankası şubelerin
den, bedel mukabilinde alacakları üç parçalı 
makbuzu fabrika ve değirmenlerde ibraz, bir 
parçasını değirmencilere, ikincisini muhafaza 
memuruna tevdi ve kalan parçayı da nezdinde 
hifzeder. Mal sahiplerince unların naklinde bu 
üçüncü parça makbuzun icap edenlere iraesi ve 
fabrika ve değirmen sahiplerince de birinci par-

MADDE 3 — Vergi, müşteriye aittir. Ken
di ununu üğüten değirmenci veya malını fab
rika ve değirmenlerde üğüttüren şahıslar bu 
kanunun tatbikında müşteri vaziyetindedirler. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 



de birinci parça makbuzların defter kayitleri-
nin evrakı müsbitesi olarak saklanması mecbu
ridir. Kontrol memurları makbuzu verilmiş 
olan un çuvallarını kurşun mührile mühürle-
dikten sonra çıkarılmasına müsaade ederler. 

Mühür düğümsüz digiş iplerinin iki ucunu 
birleştirecek surette vazolunur. 

Çuval ile satılması mutat olmayan makarna, 
irmik, şehriye ve bisküvi zurufuna vergi pulu ya
pıştırılır. Pullar kap ve zarfların açılacak yerle
rine ilsak olunur ve mal dairelerile banka şube
lerinde satılır. 

MADDE 7 — Fabrika ve değirmen işleten
ler kendi namlarına veya başkaları hesabına 
öğüttükleri un ve diğer mamulâtın nevini, çu
val ve kilo itibarile miktarım, satış bedelini, 
müşterinin ismini, nakil makbuzunun numara 
ve tarihini bu husus için tutulacak tasdikli def
tere günü gününe kayde mecburdurlar . 

MADDE 8 — Varidat tahakkuk memurları, 
kendi mıntakalarmdaki değirmen ve fabrikaları 
en az ayda bir defa devir ile tetkikat yapmakla 
ve icabında malın satıldığı veya naklolunduğu 
müesseseler nezdinde işi tahkik etmekle mükel
leftirler. 

Maliye müfettiş, murakipleri, varidat ve mal-
müdür ve müfettişleri de bu salâhiyeti haizdir. 

MADDE 9 — Makbuz veya pul kullanma
dan ve kurşun mühürü konulmadan fabrika ve 
değirmenden mal çıkartan veya vergi defteri 
tutmayan fabrika ve değirmencilerin vergisi, 
emsali müesseseler muamelâtının tâbi olduğu 
azamî miktar ve nisbet üzerinden tahakkuk 
ettirilerek bir misli cezasile defaten tahsil olu
nur. 

Defter tutulduğu halde bir kısım muame
lelerini kaydetmeyenlerin veyahut bazı mamu-
lât için makbuz veya pul kullanmayanların 
vergisi o ay içindeki en fazla iş günü hasıla
tına göre tahakkuk ettirilerek % 50 cezasile 
tahsil olunur. 
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• ça makbuzların defter kayitlerinin evrakı müs

bitesi olarak saklanması mecburidir. Muhafaza 
memurları makbuzu verilmiş olan un çuvallarını 
kurşun mührü ile mühürledikten sonra çıkarıl
masına müsaade ederler. 

Mühür, düğümsüz dikiş iplerinin iki ucunu 
birleştirecek surette vazolunur. 

Çuval ile satılması mutat olmayan makarna, 
irmik, şehriye ve bisküvi zurufuna vergi pulu 
yapıştırılır. Pullar kap ve zarfların açılacak yer
lerine ilsak olunur ve mal dairelerile banka şube
lerine satılır. 

MADDE 6 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Varidat tahakkuk memurları, 
kendi mıntakalarmdaki değirmen ve fabrikaları 
en az ayda bir defa devir ile tetkikat yapmakla 
ve icabında malın satıldığı veya naklolunduğu 
müesseseler nezdinde işi tahkik etmekle mükel
leftirler. 

Maliye müfettiş ve murakipleri ve mal, vari
dat müdür ve müfettişleri de bu salâhiyeti haiz
dir. 

MADDE 8 — Makbuz veya pul kullanmadan 
ve kurşun mührü konulmadan fabrika ve değir
menden mal çıkartan veya vergi defteri tutma
yan fabrika ve değirmenlerin vergisi, emsali 
müesseseler mamulâtmm tâbi olduğu azamî mik
tar ve nisbet üzerinden tahakkuk ettirilerek bir 
misli cezasile defaten tahsil olunur. 

Defter tutulduğu halde bir kısım muamelele
rini kaydetmeyenlerin veyahut bazı mamulât 
için makbuz veya pul kullanmayanların vergisi 
o ay içindeki en fazla iş günü hasılatına göre ta
hakkuk ettirilerek yüzde elli cezasile tahsil olu
nur. 

Çuvallarında kurşun mührü olmayan vergi
si verilmiş unların alım ve satımı şehir ve kasa
balara nakli yasaktır. Aksine hareket eden fab
rika ve değirmencilerden vergi üç misil olarak 
alınır. Bu gibi kaçak unları bilerek nakleden ve 
satm alanlardan Sulh mahkemesi kararile beher 
çuval basma üç lira ceza alınır. 



MADDE 10 — Bu kanunun tatbikında ve 
verginin cibayetinde, mahallî mülkiye memur
ları rüesasile polis ve jandarma teşkilâtı, her 
türlü yardımı tercihan ve süratle yapmakla 
mükelleftirler. 

MADDE 11 — İthalât maddelerinin vergisi, 
gümrük beyannamelerinde gösterilecek miktar 
ve evsafa göre, muamele vergisile birlikte ve 
bu kanunda gösterilen nisbetler dahilinde güm
rüklerce tahakkuk ve tahsil ettirilir. 

MADDE 12 — Bu vergiden hâsıl olacak 
varidat; Hazinece nâzım varidat hesabma ve 
Ziraat bankasınca da hususî bir hesaba kay
dolunur ve köylülerden mubayaa olunacak 
buğday zararına, ilmî ve ziraî mevzular için 
Ziraat bankasınca yapılmış ve yapılacak istik
raz borçlarının itfasına tahsis olunur. 

BİRİNCİ MUVAKKAT MADDE — Oibayet 
ve murakabe işleri için, kadroları İcra Vekil
leri Heyetince tasdik edilmek üzere lüzumlu 
görülen teşkilâtı yapmağa ve masrafım bu va
ridattan ödemeğe Maliye vekili salâhiyettardrr. 

İKİNCİ MUVAKKAT MADDE — Kurşun 
mühür kalıpları hazırlanıncaya kadar mühür
leme işi balmumu veya mühür mumu istimali 
ve kontrol memurunun mühürü ile yapılır. 

ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MADDE — Fabri
ka, değirmen, fırin işletenler ile zahire tacir
leri fabrika, değirmen, fırın, mağaza ve de
polarında bulunan un ve undan mamul olarak 
bu kanunda yazılı maddelerin miktarım gös
terir bir beyannameyi yirmi dört saat zarfın
da bulundukları mahal varidat tahakkuk da
iresine tevdie mecburdurlar. Aksi halde bu 
mallara ait vergileri iki kat olarak alınır. 
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MADDE 9 — Bu kanunla kendilerine veri

len vazifeleri yapmayan mahafaza memurlarile 
bilerek verginin kaçırılmasına sebebiyet veren 
memur ve müstahdemler hakkında, memurin ka
nununa tâbi olmaksızın tetkikat yapılır. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — İthalât maddelerinin vergisi, 
gümrük beyannamelerinde gösterilecek miktar 
ve evsafa göre, muamele vergisi ile birlikte ve 
bu kanunda gösterilen nisbetler dahilinde güm
rüklerce tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

MADDE 12 — Bu vergiden hâsıl olacak vari
dat ; Hazinece nâzım varidat hesabma ve Ziraat 
bankasınca da hususî bir hesaba kayit olunur ve 
müstahsilden mubayaa olunacak buğday zara
rına, ilmî ve ziraî mevzular için Ziraat banka
sınca yapılmış ve yapılacak istikraz borçlarının 
itfasına tahsis olunur. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — Aynen 
kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — Kurşun 
mühür hazırlanıncaya kadar kontrol keyfiyeti 
Maliye vekâletinin tensip edeceği diğer vesaitle 
temin edilir. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MADDE — Un çu
valları (72) kilodan noksan Veya fazla olan fab
rika ve değirmenlerde, dördüncü madde hük
münce yeni çuvallar hazırlanıncaya kadar bu 
vergi (72) kiloluk çuvallara nisbetle hesap ve 
tahsil olunur. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ MADDE — Fab
rika, değirmen, fırm, işletenler ile zahire tacirleri 
fabrika, değirmen, fırm, mağza ve depolarında bu
lunan un ve undan mamul olarak bu kanunda ya
zılı maddelerin cins ve miktarmı gösterir bir be
yannameyi kanunun neşrinden itibaren yirmi-



MADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden itibaren meridir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur . 

19-V-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat 

Mf. V. Na. V. ' İk. V. 
Hikmet M. Celâl 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

dört saat zarfında bulundukları mahal varidat 
tahakkuk dairesine tevdia ve bunlardan değir
men ve fabrikalardan maadası onbeş gün zar
fmda da vergilerini ödemeğe mecburdurlar. Bir 
çuvaldan fazla un mevcudu olan perakende satış 
mağzaları da beyanname vermekle mükellef
tirler. 

Beyannamesi verilmemiş mallar alâkalı me
murlar tarafından mühürlenir ve bunlara ait 
vergi iki kat olarak tahsil olunur. 

MADDE 13 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Sıra No 178 
Damga resmi kanununun bazı madde ve fıkralarının değiş
tirilmesi hakkında I 1015 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası 

T.C. 
Başvekâlet 20-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt: 6/1315 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Damga katmntthun bazı maddelerini tadilen Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri 

Heyetince 19-V-934 te Yüksek MecKse arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efeedim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
Müdafaai Milliye bütçesinin takviyesi için müracaat edilen membalar arasında, 1324 numa

ralı ve 28 mayıs 1928 tarihli kanun mucibince damga resmine mevzu teşkil eden evrak, 
senedat ve ilânat üzerinde de tetkikatta bulunulmuş, bunlardan tahammülü görülenlere, taham
mülleri derecesine göre zam yapılması cihetine gidilmiştir. Bu tetkikat sırasında, yapılan zam
ların damga pulunun istimalini müteessir ve alâkadarları tazyik etmeyecek olanlarla mahiyeti 
itibarile daha ağır resim tediyesine müsait bulunanların tefrikma ehemmiyet verilmiş ve tadilât 
mümkün olduğu kadar dar bir çerçeve dahilinde bırakılmıştır. 

Bu meyanda kazanç ve veraset ve intikal vergileri beyannamelerinin de damga resmine tabî 
tutulması iltizam olunmuş, devamına lüzum kalmayan bazı muafiyetler de ilga edilerek kanun 
lâyihası bu esaslar dahilinde tanzim kılınmıştır. 

Muhtelit encümen maabatasî 

.**• C-
Muhtelit encümen 25 - V - İ934 

Karar No. 117 
Esas No.1/1015 

Yüksek Reisliğe 
Damga kanununun bazı maddelerini tadilen resile Yüksek Meclisin tasvibine arzolunan ve 

Maliye vekâletince hazırlanan ve Başvekilliğin Maliye ve Bütçe encümenlerine havale buyuru-
20 mayıs 1934 tarih ve 6/1315 numaralı tezke- lan kanun lâyihası Maliye vekili Beyin huzu-



rile tetkik ve müzakere olundu: 
Hükümetin esbabı mucibesinde izah edildiği 

veçhile bu kanun lâyihası damga resmine tâbi 
bulunan maddeler arasında mahiyetleri itibarile 
resim tezyidine müsait bulunanlara tahammül
leri nisbetinde zam yapılmasını ve bu suretle 
Müdafaai Milliye bütçesinin takviyesini istihdaf 
etmektedir. 

Tetkikatı neticesinde aynı noktai nazara va
sıl olan encümenimiz kanunun heyeti umumiye-
sini muvafık gördükten sonra maddelerin mü
zakeresine geçmiştir. 

Kanun lâyihası unvanının lâyiha metnine 
anutabakatı tetkik olunarak Hükümetçe teklif 
edilen metin ( 23 mayıs 1928 tarih ve 1324 nu
maralı damga resmi kanununa nıüzeyyel kanun 
lâyihası) şeklinde tadili takarrür etmiş, birin
ci madde 23 mayıs 1928 tarih ve 1324 numara
lı damga resmi kanununun: 

A) Hinci maddesinin I - I I nci fıkralarında 
yazdı resim miktarları iki kat, 

B) Mezkûr maddenin 12, 13, 14, 15, 16, 32, 
36, 37, 43, 55, 63, 71, 72, 81 ve 85 inci fıkrala
rında yazdı resini miktarları bir kat, 

C) 13 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında ya-

zılr resim miktarı iki kat, 
D) 27 nci maddesinde yazılı resim miktarı 

bir kat arttırılmıştır. 
Şeklinde yazılmış ve 2, 4, 5, 6 nci maddeler 

aynen kabul olunmuştur. 
Üçüncü madde Tayyare pulu kanununa kon

mak üzere lâyihadan çıkarılmıştır. 
Bu esaslara göre yeniden hazırlanan kanufı 

lâyihası tercihan ve müstacel en müzakeresi zım
nında Umumî heyetin tasvibine arzolunmak 
üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Burdur Konya Balıkesir 
M. Şeref A. Muzaffer Enver 

Bayazıt Bursa Diyarbekir Çorum 
îhsan Dr. Galip Zülfü Mustafa 

İstanbul İstanbul İzmir İzmir 
Sadettin Hamdi M. Kâzım Kâmil 

İsparta Kastamonu Kayseri 
Mükerrem Refik A. Hilmi 

Kırklareli Konya Manisa Manisa 
Şevket Kâzım M. Turgut Tahir 
Srvas Srvas Urfa Yozgaf. 

Basım M. Remzi Behçet S. Sırrı 



3 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

1324 numaralı ve 28 mayıs 1928 tarihli 
damga resmi kanununun bazı madde ve 
fıkralarını tadil eyleyen kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1324 numaralı ve 28 mayıs 
1928 tarihli damga resmi kanununun ibazı madde 
ve fıkralarında yazılı resimler, aşağıdaki şekil
de tezyit edilmiştir: 

A) 11 inci maddenin 1 -11 inci fıkralarında 
yazılı resim miktarları iki misli, 

B) 11 inci maddenin 12, 13, 14, 15, 16, 32, 
36, 37, 43, 55, 63, 71, 72, 81, 85 inci fıkralarında 
yazılı olanlar bir misli, 

0) 13 üncü maddenin 8 inci fıkrasında yazı
lı resim iki misli; 

D) 27 inci maddede yazılı resim bir misli; 

MADDE 2 — 32 nci maddenin 18, 21, 32, 34, 
36, 40, 43, 45, 55 inci fıkraları lağvedilmiştir. 

MADDE 3 — Kazanç, veraset ve intikal ver
gileri kanunları mucibince mükelleflerin vere
cekleri vergi beyannameleri bir lira damga res
mine tâbidir. 

MADDE 4 — 13 üncü maddenin 9 uncu fık
rası ikinci bendine plajlar da ithal edilmiştir. 

MADDE 6 — Btt kanun 1 haziran 1934 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili memurdur. 

19 - V -1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

Hikmet Ali M. Celâl 
S.l.M.V. G.Î.V. Zr.V. 
Dr. Refik Ali Bana Muhlis 

MUHTELİT ENCÜMENİN TADİLİ 

28 mayıs 1928 tarih ve 1324 numaralı 
damga resmi kanununa müzeyyel 

kanun lâyihası 
MADDE 1 — 23 mayıs 1928 tarih ve 1324 

numaralı damga resmi kanununun: 
A -11 inci maddesinin 1 -11 inci fıkraların

da yazılı resim miktarları iki kat; 
B - Mezkûr maddenin 12, 13, 14, 15, 16, 32, 

36, 37, 43, 55, 63, 71, 72, 81, ve 85 inci fıkraların
da yazılı resim miktarları bir kat, 

C -13 üncü maddesinin 8 inci fıkrasında ya
zılı resim miktarı iki kat; 

D - 27 inci maddesinde yazılı resim miktarı 
bir kat artırılmıştır. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 13 üncü mad
desinin (9) uncu fıkrasının ikinci bendine 
(plajlar) kelimesi konulmuştur. 

MADDE 4 — Beşinci madde aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — Altmcı madde aynen kabul 
edilmiştir. 





Sıra ^176 
Gümrüklerde kullanılan bazı evraka müdafaa pulu yapıştırıl
ması hakkında I 1022 numaralı kanun lâyihası ve Gümrük 
ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep 

Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 21-V-I934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1375 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka Müdafaa pulu ilsakı hakkında Maliye Vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-V-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Müdafaai milliye bütçesinin takviyesi için müracaat edilen membalar arasında ,Gümrük ida

relerine ibraz olunacak beyanname, manifesto ve barnamelerin de munzam bir resme tâbi 
tutulması ve bu resmin müdafaa pulu ilsakı suretile cibayetı derpiş olunmaktadır. Gümrüklerden 
alınan malûmata göre, 1932 - 1933 senesi zarfında gümrük İdarelerine 246 000 adet ithalât 
ve 34 000 adet ihracat beyannamesi tevdi edildiği ve bu yekûn içinde %25 nisbetindeki beyan
nameleri muhtevi olduğu kıymetlerin beş bin lirayı tecavüz ettiği anlaşılmaktadır. 

Bunlardan maada, denizden ithalât muamelelerinde manifesto ve kara ithalât muamelelerinde 
barmamede Gümrük muamelelerinin icrası için ibrazı lâzımğelen evrak cümlesindendir. 

Merbut lâyihada, beyanname, manifesto ve barnamelerin asıl nüshalarına lâyihada yazılı 
miktarlarda müdafaa pulu yapıştırılmak suretile resim cibayet edilecek ve müdsfaa pullarının 
tabı ve tevzii ikmal edilinceye kadar, resim, damga pulu istimali suretile temin olunacaktır. 

Muhtelit encümen mazbatası 

55 -7-1934 

Yüksek Iteîsliğe 
GümtTikİer-de kullanılan bazı evraka müdafaa olunup Başvekâletin 21 - V -1934 tarih ve 6/1375 

pulları ilsakı hakkmda Maliye vekâletince tanzim numaralı tezkeresile Yüksek Meclise takdim kılı-

T. B. M. M. 
Muhtelit encümeni 

M* tio. 115 
Esas No. 1/102* 



_ 2 -
nan ve müştereken tetkik olunmak üzere Güm
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri
ne havale buyurulan kanun lâyihası, Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri Beyler hazır ol
dukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Müdafaai Milliye bütçesinin takviyesi için 
derpiş olunan bu verginin tesis maksadına ve ci-
bayet tarzına ait olarak Hükümetin esbabı muci
be lâyihasında zikrolunan mütalealara iştirak 
eden encümenimiz yalnız birinci maddedeki be
yannameler kelimesinin başına (esas) kelimesinin 
ilâvesini faideli görmüş ve ayni maddenin vergi 
nisbetlerine taallûk eden birinci fıkrasını da ('Eş
yanın sif kıymeti 5 000 liraya kadar olanlara ) 
(5 000 lira dahil) bir liralık ve 7 500 liraya ka
dar olanlara ( 7 500 dahil ) iki liralık ve bu had
den yukarı olanlara iki buçuk liralık şeklinde) 
tadil ederek kanunu tasvip etmiştir. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası tercihan 
ve müstacelen müzakeresi zımnında Umumî He
yetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisli

ğe takdim olunur. 

Kek M. M. kâ. 
Burdur Konya Balıkesir 

M. Şeref Muzaffer Enver 
Afyon K. Aydın Bayazıt 
Cemal Fuat İhsan 
Bura Cebelibereket Cebelibereket 

Dr. Galip İbrahim II. Basri 
Diyarbekir Çorum Çorum 
Zülfü Mustafa ismail 

Çorum İstanbul İstanbul 
Bekir Esat M. Hamdı 

izmir îzmir İsparta 
Kâmil Kâzım Mükerrem 

Kastamonu Kayseri , Kırşehir 
Refik A. Hilmi Serdar 

Manisa Ordu Samsun 
M.Turgut A. Şevket Memet 

Sivas Şebin K. Trabzon 
Rasim İsmail Daniş 

Urla Yozgat 
Behçet S. Sırrı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka 
müdafaa pulu ilsakı hakkında kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Gümrük idarelerine ibraz olu

nacak beyannamelerden, muhtevi olduğu em
val ve esyanm sif kiymeti beş bin liraya kadar 
(Beş bin dahil) olanlara bir liralık, beş bin 
liradan yukarı kiymeti olanlara iki liralık; ma
nifesto ve bamamelere yirmi kuruşluk müdafaa 
pulu ilsak olunur. Müdafaa pullan bu evrakm 
asıl nüshalarına, yapıştırılır ve evrakı tanzim ve 
imza edenler tarafından iptal edilir. Müdafaa 
pulu yapıştırılmamış olan evrak, gümrüklerce 
kabul olunmaz. 

MUVAKKAT MADDE — Müdafaa pulu 
tab ve tevzi olununcaya kadar, birinci maddede 
yazılı evraka damga pulu ilsak olunur . 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Maliye, 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

19-V- 1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsnıet Ş. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 
$. Kaya Ş. Kaya Fuat 

Mf. V. Na. V. tk. V. 
Hikmet Ali M. Celâl 
S. 1. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Befik Ali Bana Muhlis 

3 — 
MUHTELİT ENCÜMENİN TADİLİ 

MADDE 1 — Gümrük idarelerine ibraz olu
nacak esas beyannamelerden muhtevi olduğu 
emval ve eşyanın sif kıymeti 5 000 liraya kadar 
olanlara (5 000 dahil) bir liralık ve 7 500 liraya 
kadar olanlara (7500 dahil) iki liralık ve bu had
den yukarı olanlara iki buçuk liralık; manifesto 
ve bamamelere yirmi kuruşluk müdafaa pulu il
sak olunur. Müdafaa pullan bu evrakm asıl nüs
halarına yapıştmlır ve evrakı tanzim ve imza 
edenler tarafmdan iptal edilir. Müdafaa pulu 
yapıştmlmamış olan evrak, gümrüklerce kabul 
olunmaz. 

MUVAKKAT MADDE — Aynen kabul 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 





Sıra No 177 
Mevduatı koruma kanununun 8 inci maddesine bir fıkra 
eklenmesine dair I/1039 numaralı kanun lâyihası ve Maliye 

ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen 
mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 23-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 611419 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

2243 sayılı Mevduatı koruma kanununa bazı hükümler ilâvesi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 22-V-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 
2243 numaralı mevduatı koruma kanununun 8 inci maddesi Bankaları kendilerine yapılan 

mevduat için kasalarında muayyen nisbetler dairesinde karşılık ihtiyat bulundurmağa mecbur 
tutmaktadır. 

Kanunun neşir ve tatbikından sonra yerli, ecnebi aitı yedi büyük banka vekâlete müşterek 
bir müracaatta bulunmuş ve kasalarında bulundurmağa mecbur oİduklan karşılıkları nemalan-
dırmak suretile hem Bankanın menfaati ve hem de tedavüldeki paraların darlığa düşmemesi 
noktai nazarından bunlarla tahvil satın almalarına müsaade edilmesini istemişlerdir. 

Filhakika bu vaziyetin mevduat eshabına daha müsait ve faideli şerait husulüne müsaade 
etmesi itibarile mevduat sahiplerinin temamen lehinde netice vereceği nazarı dikkate alınarak 
merbut lâyihai kanuniye tanzim edilmiştir. 

Mevduatın katî bir emniyet içinde bulunduğunu tebarüz ettirmek için Bankaların kendi arzu-
larile yapacakları muamele de Maliye Vekâletinin muvafakati alınması ve karşılığın yüzde ellisini 
tecavüz edememesi esas olarak tesbit edilmiş ve mevduat sahiplerinin diledikleri zaman mev
duatlarını geri almak hakkına malik olduklarına dair bir kayit ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 



— 2 — 
Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 25 -V - 1934 

M. No. 118 
Esas No. 1/1039 

Yüksek Reisliğe 
2243 sayılı mevduatı koruma kanununa bazı 

hükümler ilâvesi hakkında Maliye vekilliğince 
hazırlanan ve Başvekilliğin 23 mayıs 1934 tarih 
ve 6/1419 numaralı tezkeresile Yüksek Meclisin 
tasvibine arzolunan ve müştereken tetkik edil
mek üzere Maliye ve Bütçe encümenlerine hava
le buyurulan kanun lâyihası Maliye Vekili Be
yin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mueibesinde izah edildiği 
veçhile bu kanun lâyihası mevduatı koruma ka
nunu mucibince karşılık ihtiyat bulundurmaya 
mecbur tutulan bankaların bu karşılıkları ne-
malandırmak ve ayni zamanda tedavülde bulu
nan paraların azalması yüzünden tevellüt ede
bilecek sıkıntıyı karşılamak maksadile vukubu-
lan müracaat]eri ürerine vaziyetin tetkikL neti
cesinde ve mevduat sahiplerine daha müsait ve 
faideli şerait husulünü temin etmek ve ayni za
manda mevduatın katî bir emniyet içinde bu
lundurulmasını teminen bu müsaadeyi Maliye 
vekâletinin muvafakatine tâbi bulundurmak 
kaydile tanzim edilmiştir. 

Bir çok Avrupa memleketlerinde mevduatı 
korumak için bankaların kasalarında karşılrk 
bulundurmaları mecburiyeti mevcut olmakla be
raber ayni zamanda iktisadî buhrana sebebiyet 
vermemek için bankaların bu karşılığı emin tah
vilâta kalbetmeleri müsaadesi bir zaruret netice

si olarak mevcut bulunduğundan ve Maliye ve
killiğince hazırlanmış olan kanun lâyihasında 
bankalar bu yolda bir mubayaa yapmak için ta
mamen serbest bırakılmış ve mevduat sahiple
rinin bütün haklan sarih bir surette temin edil
miş olduğundan encümenimiz kanunun esasları
nı tasvip etmiş ve müteakiben maddelerin mü
zakeresine geçilerek birinci maddenin ikinci fık
rasındaki (icabında) ikelimesi tayyedilerek ta-
dilen ve ikinci ve üçüncü maddeler aynen kabul 
edilmiştir. 

Bu esaslara göre hazırlanan kanun lâyihası 
müstacelen ve tercihan müzakere edilmek üzere 
Umumî heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Burdur Konya Balıkesir 
M. Şeref A. Muzaffer Enver 

Bayazıt Bursa Diyarbekir Çorum 
İhsan Dr. Galip Zülfü Mustafa 

İstanbul istanbul izmir izmir 
Sadettin Hamdi M. Kâzım Kâmil 

İsparta Kastamonu Kayseri 
Mükerrem Refik A. Hilmi 

Kırklareli Konya Manisa Manisa 
Şevket Kâzım M. Turgut Tahir 
Sivas Sivas Urfa Yozgat 

Basım M. Remzi Behçet S. Sırrı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2243 numaralı mevduatı koruma kanunu 
na bazı hükümler ilâvesine dair müzeyyel 

kanun 
MADDE 1 — 2243 numaralı mevduatı koru

ma kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki fıkra 
ilâve edilmiştir: 

Bankalar kasalarında nakten bulundurmağa 
mecbur oldukları karşılık ihtiyatın azamî yüzde 
ellisini Maliye vekâletinin muvafakatini almak 
şartı ile faiz getiren kıy emi menkuleye tahvil 
etmekte muhtardırlar. 

Bankaların ihtiyarı ile yapacakları bu mua
mele mevduat sahiplerinin icabında mevduatla
rını nakten geri almak haklarını hiç bir suretle 
tahdit edemez. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

22 - V -1034 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. H. V. V. Mal. V. 
Fuat 

Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Hikmet Ali M. Celâl 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 
Dr. Eefik Ali Bana Muhlis 

3 — 

MUHTELİT ENCÜMENİN TADİLİ 

2243 numaralı mevduatı koruma kanu
nunun 8 inci maddesine bir fıkra ilâve

sine dair kanun lâyihası 
MADDE 1 — 2243 numaralı mevduatı ko

ruma kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve edilmiştir: 

Bankalar kasalarında nakten bulundurmağa 
mecbur oldukları karşılık ihtiyatın azamî yüz
de ellisini Maliye vekâletinin muvafakatini al
mak şartile faiz getiren kryemi menkuleye tah
vil etmekte muhtardırlar. 

Bunlarm ihtiyarı ile yapacakları bu muame
le mevduat sahiplerinin mevduatlarını nakten 
geri almak haklarmı hiç bir suretle tahdit ede
mez. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Aynen kabul 

•••I v>+<* •^•»f 





NQ 

Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk vergisi hakkında 
1/1026 numaralı kanun lâyihası ve İktisat, Maliye ve Bütçe 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1393 

21-V-1934 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Muhtelif istihlâk maddelerinden alınacak resimler hakkında hazırlanan ve İcra vekilleri 
Heyetinin 21-V-934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim, 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

Müdafai Milliye ihtiyacatını karşılamak için aranılan varidat membaları arasında kahve, 
çay, kakao, kauçuk, pencere camı, kâğıt, çimento, deri, pamuk ipliği ve pamuklu mensucat, 
yün ipliği ve yünlü mensucat üzerine dahili istihlâk vergisi mahiyetinde munzam bir vergi 
kunulması derpiş edilmektedir. Bu vergiye mevzu teşkil eden maddelerin intihabında ve dahili 
sanayie taallûk eden kısımlarda, gördüğü himaye itibarile, yeni bir vergiye tahammülü olan 
sanayiin tefrikinde ve vergi mihtarlarının tayininde İktisat vekâletince yapılan tetkikat ve vasıl 
olunan neticeler esas tutulmuş ve lâyiha bu dairede hazırlanmıştır. 

Muhtelit encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 

M. No. 116 
Esas No. J/1026 

Yüksek Reisliğe 

25 - V -1931 

Başvekâletin 21 mayıs 1934 tarih ve 6/1393 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise sevkedilen 
muhtelif istihlâk maddelerinden alınacak resim
ler hakkındaki kanun lâyihası Heyeti Umumiye-
nin tasvibile; Bütçe, İktisat ve Maliye encümen
lerinden müteşekkil Muhtelit encümene havale 
edilmekle Maliye vekili Fuat ve Sanayi umum 

müdürü Recai Beylerin huzurlarile tetkik ve 
müzakere olundu. 

Müdafaai milliye ihtiyaeatını karşılamak 
maksadile hazırlanan mezkûr kanun lâyihasının 
heyeti umumiyesi encümence kabule şayan görül
müş, ancak sebepleri aşağıda yazıldığı veçhile bazı 
maddeler üzerinde tadilât yapıldığı gibi mevcut 



stok mallar hakkında da lâyihaya yeni bir mu
vakkat madde ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi resmin mevzu ve 
miktarlarını gösteren madde olup muhtelif fıkra
lara ayrılmıştır. 

Bunlardan kahve, çay ve kakao hakkındaki 
resim hadleri aynen kabul edilmiştir. 

Kauçuğa ait olan 4 üncü fıkra hakkında lâyi
hada yalnız ithal edilen ham kauçuğun nazarı dik
kate alındığı ve mamullerinin hiç bir hükme tâbi 
tutulmadığı görülmüştür. Halbuki memleketiniz
de ham kauçuk getirerek imalâtta bulunan mües
seseler mevcut olduğundan bunların hariçten ge
lecek mümasil mamulât karşısında rekabet imkân
ları zail olacağından encümenimiz bu müessesele
rin imal ettikleri mevattan olup hariçten getirilen 
gümrük tarife kanununun 447 inci maddesine 
dahil mevaddm bu resimden istisnasını muvafık 
görmemiş ve bunlara şamil olmak üzere fıkraya 
yeni bir hüküm ilâve etmiştir. 

Pencere camı, kâğıtlara ait beşinci ve altıncı 
fıkralar aynen kabul edilmiştir. 

Maddenin yedinci fıkrası çimentodan alına
cak istihlâk resmine ait olup encümen bu mad
de üzerinde uzun müzakere ve tetkikte bulun
muştur. Bizde çimentonun diğer memleketlere 

nazaran çok kazanan ve çok kâr eden bir mad
de olduğu mevcut fabrikalar satışının bir elden 
idare edilmesi şeklinde filî bir trust mevcut ol
duğu bu suretle fi atın tanziminde en mühim âmil 
olan müesseseler arasındaki rekabet imkânının 
orta yerden kaldırıldığı fikri encümende umumî 
bir kanaat halinde izhar edilmiş ve bu nıütale-
aya binaen çimentodan alınacak istihlâk ver
gisinin bir liradan iki buçuk liraya çıkarılması 
ve arzedilen mütaleata binaen de bu resmin fab
rikalar tarafından ödenerek müstehlike rüeu 
etmemesi hususunun temini zımnında kanuna bir 
hüküm konması ekseriyetle kabul edilmiştir. 

Deri mamul âtına ait mükellefiyetten maksat 
mamul deriler olduğuna ve yaş derilerin bu hü
kümden hariç tutulduğuna göre buna ait seki
zinci fıkra bu esasa göre tashih edilmiştir. 

Dokuzuncu fıkranın (A) bendi aynen kabul 
edilmiş, (B) bendinin birinci kışımı tavzih ve 
takdim tehir yanlışlığı görülen T ve II numaralı 
kısımların hükümleri; aynen muhafaza edilmek 
üzere tashih edilmiştir. 

Maddenin diğer fıkraları aynen kabul edil
miştir. 

Lâyihanın Türkiyede istihlâk edilen mevad-
da ait olup ihraç edilen mevat ve mamulâtın bu 
hükümler haricinde kalması tabiî bulunduğun
dan encümenimiz muamele vergisi kanununda 
kabul edilen esaslar dailinde ihracat mevaddı-
nm istisnasını muvafık görmüş ve maddeye bu 
hükmü ifade edecek bir fıkranın ilâvesini zaru
rî bulmuştur. 

Memlekete ithal sırasında istihlâk resmi ve
ren mevaddm diğer bir ameliyeye tâbi tutulduğu 
zaman mükerrer istihlâk resmi vermemesini temi-
nen madde nihayetine bir fıkra yazılmıştır. 

Halbuki tekerrür vaziyeti dahilde imal edilip 
ikinci bir ameliye gören her hangi bir madde 
hakkında da varit olabileceğinden mezkûr fıkra
ya (memlekete ithal) cümlesinden sonra ( veya 
dahilde imal) cümlesinin ilâvesine lüzum görül
müştür. 

Dördüncü madde, esbabı yukarıda arzedildiği 
veçhile çimento fabrikaları tarafından verilecek 
istihlâk resminin müstehlike rücu etmemesini te-
minen yazılan madde olup lâyihaya encümen ta
rafından ilâve edilmiştir. 

ilâve edilen dördüncü madde dolayısile lâyiha
nın dördüncü maddesi beşinci olmuş ve aynen 
kabul edilmiştir. 

Kanunun neşrinden sonra memlekete ithal 
veya fabrikalarda imal edilecek mevaddm istihlâk 
resmi vermesi bu gün mevcut stok mallar lehine 
bir kazanç mevzuu teşkil edeceği mülâhazasile 
fabrikatör veya tüccara fazla bir kazanç temin 
edecek olan bu gibi stokların vergi mevzuu hari
cinde kalmasını encümenimizin ekseriyeti muva
fık görmemiş ve bu maksatla kanuna muvakkat 
bir madde ilâvesini hem vergi hem de fiatte ada
let temini noktai nazarından muvafık görmüştür. 

Lâyihanın 5 ve 6 inci maddeleri de 6 ve 7 in
ci madde olarak aynen kabul edilmiştir. Müstace-
len ve tercihan müzakere edilmek üzere Heyeti 
Umumiyenin tasvibine arzolunur. 

Eeis M. M. Kâtip 
Burdur Şebin Karahisar Balıkesir 

M. Şeref tftmaİI Enver 

İsparta Takat îzmir Bursa 
Mükerrem Süreyya Kâmil Dr. Galip 
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İstanbul İstanbul İstanbul Bayazıt 

Hamdı M. Sadettin M. Yaşar İhsan 
Afyon Karahisar Erzurum Diyarbekir 
Akosman İzzet Aziz Zülfü 

Urfa Kayseri Konya İzmir 
Behçet A. Hilmi Kâzım Kâzım 
Sivas Manisa Kastamonu 

Rasim M. Turgut Refik 
Konya Zonguldak 

A. Muzaffer Ragıp 
Fabrikalardaki stoklar satışa çıkarıldığı zaman 
nasıl olsa bu vergiyi vereceklerinden fuzulî ola
rak beyanname vermelerine muhalifim. Çünkü 
fabrikalar için bu pek külfetli bir iştir. Diğer 

maddelere mutabıkım 
İstanbul 
B. Vasıf 

Kısmen veya tamamen lâstik ayakkabıların 
memleket derileri sürümüne ve memleket kun
duracılık sanatine tesirini menetmek için memle
ket dahilinde yapılan lâstik veya lastikli ayak
kabılar üzerine de istihlâk resmi ıkonulması lâ-
zrm olduğu fikrindeyim. Çünkü; ham kauçuk 
üzerine bu lâyiha ile teklif edilen istihlâk resmi 
lâstik ve lastikli ayakkabıların münhasıran ka
uçuktan yapılmadığına göre maksada esasen kâfi 
olmadığı gibi bu lâyiha ile ayni zamanda kösele, 
meşin ve sair deriler üzerine teklif edilen istih
lâk resmi ile de büsbütün hükümsüz kalmakta
dır. Her halde memleket derilerinin ve kundu
racılığının himayesi için arzettiğim tedbire ih
tiyaç vardır. 

Sivas 
M. Remzi 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Muhtelif maddelerden alınacak istihlâk 
vergisi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Aşağıda yazılı maddelerin 
memlekete ithallerinde veya memleket dahi
linde istihsal veya imallerinde hizalarında ya
zılı miktarlarda istihlâk vergisi alınır: 

I) Kahve (Çiy, kavrulmuş, kahve kabuğu, 
hazırlanmış kahve dahil) beher kilogramından 
yirmi beş kuruş; 

II) Çay (Taklit çaylar dahil) beher kilogra
mından 50 kuruş; 

III) Kakao (Tane, toz veya hamur halinde, 
şekerli ve şekersiz dahil) beher kilogramından 
50 kuruş; 

IV) Kauçuk (Ham) beher kilogramından 
100 kuruş; 

V) Pencere camı (Her nevi) beher kilogra
mından 4 kuruş; 

VI) Kâğıt (Sargılık kâğıt, matbaa kâğıdı, 
yazı kâğıdı ve her nevi mukavva dahil) beher 

MUHTELİT ENCÜMENİN TADİLİ 

MADDE 1 — 

I) Aynen 

II) Aynen 

III) Aynen 

IV) Kauçuk mamulâtı: 

A - Ham kauçuk (Temizlenmiş, temizlenme
miş ve döküntüleri) beher kilogramından 100 
kuruş, 

B - Gümrük tarife kanununun 447 inci mad
desinde yazılı mamulâtı (Tam veya parça halin
de memlekete ithalinde) beher kilogramdan 50 
kuruş, 

V) Aynen 

VI) Aynen 



kilogramından üç kuruş; 
VII) Çimento, beher tonundan 100 kuruş; 
VIII) Yaş deriler hariç olmak üzere kesil

miş ve kesilmemiş her nevi deri ve köselelerden: 
A - Köselelerden beher kilogramından 15 

kuruş; 
B - Meşin ve sahtiyandan beher kilogramın

dan 10 kuruş; 
C - Vidala, rugan ve sair ince derilerden be

her kilogramından 30 kuruş. 
IX) Pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ve 

mamulâtından: 
A - Hariçten ithal olunan, veya dahildeki 

fabrikalarda imal olunup fabrikadan satı
lan pamuk ipliklerinin beher kilogramından 9 
kuruş; 

B - Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda, bu fabrikaların kendi imal et
tikleri ipliklerle dokunan pamuklu mensucattan: 

I) Beher metre murabbaımn sıkleti 150 gra
mı?- kadar (150 dahil) olanlardan beher kilog
ramdan 10 kuruş; 

II) Beher metre murabbaımn sıkleti 150 
gramdan fazla olanlardan beher kilogramdan 
20 kuruş; 

III) Gümrük ithalât tarife kanununun 39 ve 
40 inci fasıllarına dahil diğer pamuklu mad
delerden beher kilogramdan 50 kuruş. 

X) Yün ipliği, yünlü mensucat ve mamulâ
tından : 

A - Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda imal edilip fabrikadan satılan 
yün ipliklerinin beher kilogramından 30 kuruş; 

B - Hariçten ithal olunan veya dahildeki 
fabrikalarda, bu fabrikaların kendi imal ettik
leri ipliklerle dokunan alelûmum yünlü men
sucattan : 

1 - Beher metre murabbaımn sıkleti 600 gra
ma kadar (600 dahil) olanlardan beher kilo
gramdan 40 kuruş; 

2 - Beher metre murabbaımn sıkleti 600 
gramdan fazla olanlardan beher kilogramdan 
20 kuruş; 

3 - Gümrük ithalât tarife kanununun 11, 
12, 13 üncü fasıllarına dahil sair yünlü mad
delerden beher kilogramından 50 kuruş. 

Sıkletin hesabında, kilo kesirleri kilo iti
bar olunur. Vergiye tâbi maddelerin zurufu 
hakkında, gümrük resminin sureti hesabında 

VII) Çimento; beher tonundan 250 kuruş; 
VIII) Deri mamulâtı: 

A - Köselelerden beher kilogramından 15 ku
ruş, 

B - Meşin ve sahtiyandan beher kilogramın
dan 10 kuruş, 

C) Vidala, rugan ve sair ince derilerden be
her kilogramından 30 kuruş, 

IX - Pamuk ipliği ve pamuklu mensucat ve 
mamulâtından: 

A) Hariçten ithal olunan veya dahildeki fab
rikalarda imal olunup fabrikadan satılan pa
muk ipliklerinin beher kilogramından 9 kuruş; 

B) Hariçten ithal olunan mensucat ile da
hildeki fabrikaların kendi imal ettikleri iplik
lerle dokunan pamuklu mensucattan: 

1) Beher metre murabbaımn sıkleti 150 
grama kadar (150 dahil) olanlardan beher kilo
gramdan 20 kuruş ; 

2) Beher metre murabbaımn sıkleti 150 
gramdan fazla olanlardan beher kilogramdan 
10 kuruş; 

3) Gümrük tarife kanununun 39 ve 40 inci 
fasıllarına dahil diğer pamuklu meddelerden 
beher kilogramdan 50 kuruş; 

X) Aynen 
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kabul ve tatbik olunan usuller aynen cereyan 
eder. 

MADDE 2 — Karışık mamulâtta kıymetli 
cins miktarı % 25 ten (25 dahil) fazla olma
dıkça maddei asliyenin mamulünün; kıymetli 
cins miktarı % 25 ten fazla bulunduğu takdir
de, heyeti umumiyesinden kıymetli madde ma
mulünün vergisi alınır. 

MADDE 3 — Kabulü muvakkat usulile ve
ya gümrük tarife kanununun 5 inci maddesi 
mucibince gelen eşyadan ve halı ipliğinden 
bu vergi alınmaz. Şu kadar ki kabulü muvak
kat suretile giren eşya, kanunî müddeti zar
fında ihraç edilmeyecek olursa bidayeten te
minata raptolunan vergi, irat kaydolunur. 

Memlekete ithal sırasında vergisi verilmiş 
olan maddelerin, memleket dahilinde yeni bir 
ameliyeye tâbi tutulmaları halinde başkaca is
tihlâk vergisi alınmaz. 

MADDE 4 — Birinci ve ikinci maddede ya
zılı vergiler ithalât maddelerinde gümrük res
imle birlikte ve ayni usul ve merasim daire
sinde tahsil edilir. Dahildeki istihsalât ve ima
lâtta verginin tarh, tahakkuk ve tahsil muame
leleri 2430 numaralı ve 10 - V -1934 tarihli 
muamele vergisi kanunu mucibince cereyan 
eder. 

MADDE 2 — Aynen kabul 

MADDE 3 — Kabulü muvakkat usulile veya 
gümrük tarife kanununun 5 inci maddesi muci
bince gelen eşyadan ve halı ipliğinden ve 
Türkiye dahilinde imal edilip ihraç olunan eş
yadan bu vergi alınmaz. Şu kadar ki kabulü mu
vakkat suretile giren eşya, kanunî müddeti zar
fında ihraç edilmiyecek olursa bidayeten temi
nata raptolunan vergi, irat kaydolunur. Yerli 
mamulâttan olup yukanki fıkra mucibince ih
raç dolayısile vergiden istisna edilen eşya hak
kında muamele vergisi kanunundaki hükümler 
dairesinde muamele olunur. Memlekete ithal ve
ya dahilde imal sırasmda vergisi verilmiş olan 
maddelerin, memleket dahilinde yeni bir ameli
yeye tâbi tutulmaları halinde başkaca istihlâk 
vergisi alınmaz. 

MADDE 4 — İstihlâk resmi dolayısile çi
mento fiatlan tezyit edilemez. Aksine hareket 
edenler hakkında umumî hükümlere tevfikan 
kanunî takibat yapılır. 

MADDE 5 — Hükümetin 4 üncü maddesi ay
nen kabul 

MUVAKKAT MADDE — Fabrika ve imalât
hanelerle, bu mallan hariçten ithal edip toptan 
satan müesseseler kanunun neşrinden itibaren 
48 saat zarfında fabrika, imalâthane, depo ve 
mağazalarında istihlâk vergisine tâbi bulunan 
mallarının cins ve miktarını ve bulundukları 
yerleri gösterir bir beyannameyi bulundukları 
mahal varidat tahakkuk dairelerine tevdie mec
burdurlar. Bu beyannamelere göre tahakkuk et
tirilecek vergiler fabrika ve imalâthanelerden 
mal satıldıkça ve diğerlerinden nihayet üç ay 
zarfında müsavi üç taksitte tahsil olunur . 



MADDÎ! 5 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Gümrük ve inhisarlar vekilleri 
memurdur. 

21-V-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. H. V. V. Mal. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya Fuat 
Mi V. Na. V. îk. V. 

Hikmet Ali M. Celâl 
S. I. M. V. G. î. V. Zr. V. 
Dr. Refik Ali/R ana Muhlis 

MADDE 6 — Bu kanun 1 haziran 1934 tâ-
rihinden muteberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, Gümrük ve İnhisarlar vekilleri 
memurdur. 



Sıra No 179 
Tayyare resmi hakkında I 1042 numaralı kanun lâyihası ve 

Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 24-V-1934 

Kararlar müdürlüğü. 
Sayı: 6/1457 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Millî Müdafaa hava kuvvetleri teçhizatı için alınacak tayyare resmi hakkında Maliye vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 23-V-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte Yükesk huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Millî Müdafaa Hava kuvvetleri teçhizatı için bulunan ve tediye ve tahsili kolay olan 

membalar arasında bir kısım evrak üzerine pul yapıştırılması ve bazı müessese ve dairelerce 
kullanılmakta olup şimdiye kadar kısmen Tayyare Cemiyeti tarafından tabettirilerek satılmakta 
olan evrakın esasen Hazinede mevcut diğer kıymetli evrak meyanına ithalen hazırlatılması ve 
satılması mümkün ve münasip görülerek Belediye ve enmniyet dairelerince evlenme ve inzibat 
işlerinde, noterlerce muhtelif muamele ve akitler zımnında, köy ihtiyar heyet ve derneklerince 
kezalik köy işlerinde kullanılması mutat veya kanunî olan evrakın fimabat Hazinece kıymetli 
evrak olarak satılması için kanun lâyihasına hüküm konulmuştur. 

Şimdiye kadar bilet üzerinden vergi vermekte olan sinama ve tiyatro, gazino gibi eğlence 
yerlerine mevzu vergi son kazanç kanunu ile kaldırılmış olmakla beraber halkın ve müessese
lerin tediyesini itiyat ettikleri ve Tayyare Cemiyetince iane tarzında alınmakta olduğu cihetle 
bunlardan duhuliye ile girilen mahallere maksur olarak münasip bir resim konulması muvafık 
görülmüştür. Evrak takibine mahsus puslalar ile lâyiha ve istidalar, lüks eşyadan madut olan 
gramofon plâklarına tayyare pulu vazı, bazı hayır müesseselerinde kabul edildiği veçhile Tayyare 
cemiyeti içinde 30 ağustos günlerinde posta , telgraf idarelerince posta pullarına ve telgraf 
ücretlerine ilâveten tayyare pulu istimali halkın daha hoş göreceği yardım mahiyetinde addedil
miş ve kanun lâyihasında bunlar için de hükümler bulunmuştur. 
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Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 25 -V -193-1 

Karar No. 119 
Esas No. 1/1042 

Yüksek Reisliğe 

Millî Müdafaa hava kuvvetleri teçhizatı için 
alınacak tayyare resmi hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
23-V-1934 tarihinde kabul edilerek Başvekâle
tin 24 mayıs 1934 tarih ve 6/1457 numaralı tez-
keresile Yüksek Meclisin tasvibine arzolunan ka
nun lâyihası havale buyurulduğu veçhile Maliye 
ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit 
encümende Maliye vekili huzur ile tetkik ve mü
zakere olundu: 

Hükümetin esbabı mueibesinde izah edildiği 
veçhile bu resimlerden bir kısmı şimdiye kadar 
halkın muhtelif şekillerde Tayyare cemiyetine 
yardım olarak ödemekte bulunduğu mevada, 
bir kısmı da mahiyetleri itibarile bu kabil bir ver
gi alınmasına en ziyade müsait olan matrahlara 
taallûk eylemektedir. 

Bu itibarla Hükümetin teklifine iştirak ve İMI 
kanunun heyeti umumiyesini kabul eden encü
menimiz maddelerin müzakeresine geçmiş ve bi
rinci maddenin (A) fıkrasını aynen ve (B) f[İc
rasını biletle girilmesi mutat olan tiyatro, sine
ma, konser, sirk ve plajlarda beher bilet bedelinin 
asılları üzerinden % 15 şeklinde tadilen, (O) 
fıkrasını aynen ve ikinci, üçüncü dördüncü, be
şinci ve altıncı maddeleri aynen kabul eylemiştir. 

Yedinci madde, birinci fıkrasındaki altı ay 
kaydinin ilgası ve cezaî hükümlerden elli liranın 
yüz liraya ve yüz liranın iki yüz liraya iblâğı 
suretile tadilen .kabul olunmuş ve sekizinci 
madde tayyedilerek yerine ( Kazanç, veraset ve 
intikal vergileri kanunları mucibince mükellefle
rin verecekleri vergi beyannamelerine bir liralrk 
tayyare pulu yapıştırılır) şeklinde bir madde 
konmuş ve dokuzuncu madde aynen kabul edil
miştir. 

Kanunun neşri tarihinde mevcut plâk stok
larının bu resim hududu çerçevesine sokulması
nı teminen bir muvakkat madde konması der
piş edilerek bu cihet birici muvakkat maddede 
^fabrikalarda ve mağazalarda bulunan plâ'klar) 
bu kanunun meriyeti tarihinden itibaren 24 saat 
zarfında sahipleri tarafından bulundukları ma
hal varidat taha,kkuk dairesine bir beyanname 
ile bildirilir. Bildirmeyenler hakkında yedin
ci maddenin pulsuz plâklar hakkındaki hükmü 
tatbik olunur) şeklinde ve kanunun meriyeti ta
rihine kadar icap eden pulların tamamen ihzar 
ve tevzii temin edilemediği takdirde Hazineye; 
ve mükelleflere kolaylık olmak üzere damga pul
larının kullanılmasına mezuniyet verilmesi mu
vafık görülerek bu cihet ikinci muvakkat, madde
de ( istimali mecburî olan pullar hazırlan in caya 
kadar damga pulu kullanılır) şeklinde temin edil
miş ve onuncu madde aynen kabul olunmuştur. 

Bu suretle bu esaslara göre tadilen hazırlanan 
kanun lâyihası müstacel en ve tercih an kabul bu-
yurulmak üzere Umumî Heyetin tasvibine arzo-
lun ur. 

Reis M. M. Kal ip 
Burdur Konya Balıkesir 

M. Şeref A. Muzaffer Enver 
Balıkesir Bayazıt Bursa Diyarbekir 

Pertev İhsan Dr. Galip Zülfü 
Çorum istanbul İstanbul İzmir 

Mustafa Sadettin IIameli M. Kâzım 
izmir İsparta Kastamonu 
Kâmil Mükerrem Refik 

Kayseri Kırklareli Konya Manisa 
A. Hilmi Şevket Kâzım M. Turgut 

Manisa Sivas Urfa Yozgat 
Tahir Rasim Behçet S. Sırrı 
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. HÜKÜMETİN TEKLİFİ [ 

Tayyare resmi hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa hava kuvvetleri 
teçhizatına karşılık olmak üzere: 

A) Tapu senetlerinden, taallûk ettiği gayri
menkul kıymeti 1000 liraya kadar olanlarda 
(1000 dahil) 20, yukarı olanlarda 50 kuruş, | 

B) Biletle girilmesi mutat olan tiyatro, sine- | 
ma, konser, sirk ve plajlarda beher bilet bedeli I 
üzerinden % 15, 

C) Gramofon plâklarının beherinden 10 ku
ruş tayyare resmi alınır. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı resim
lerden : 

(A) fıkrasındaki alâkadar dairece senedin 
tanzim ve itası sırasında senet üzerine, 

(B) fıkrasında yazılı olanlar biletler üzerine, 
(C) fıkrasında yazılı olan da gümrüklerden 

veya dahildeki imalâthanelerden mağazalara na
kil sırasında üzerlerine tayyare pulu yapıştırıl
mak suretile almır. 

MADDE 3 — Mahkeme ve dairelere verile
cek arzuhal ve lâyihalarla evrak takibine mahsus 
numara puslalanna 1 kuruşluk tayyare pulu ya
pıştırılır. 

.MADDE 4 — Her sene otuz ağustos tayyare 
bayramı günü, Posta ve telgraf ücretlerinden 
ayn olarak posta ve telgraf idaresince, kartlara 
20 paralık mektuplara 1, taahhütlü ve kıymetli ı 
mektuplara 2,5 ve telgraflara 5 kuruş-tayyare | 
pulu yapıştırılır. | 

MADDE 5 — Evlenme, noter dairelerinde, 
köy ve inzibat işlerinde kullanılması mutat olan j 
ve nevi, kıymeti bağlı listede yazılı bulunan 
varakalar kıymetli evraktan olarak ve bu me- i 
yanda, mevcut hüküm ve talimat dahilinde Ha
zinece hazırlatılarak satılır. 

MADDE 6 — 1454 numaralı ve 26 - V -1929 
tarihli kanunla bina, arazi, kazanç ve hayvanlar 
vergilerinden idarei hususiye hissesi ismile alın
makta olan munzam kesirlerin tayyare resmi 
olarak hazinece cibayetine devam olunur. 

MADDE 7 — Birinci maddenin B fıkrasında | 
yazılı mahallerde bilet istimal etmeyen müesse- , 

MUHTELİT ENCÜMENİN TADİLİ 

Tayyare resmi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa hava kuvvetleri 
teçhizatına karşılık olmak üzere: 

A - Tapu senetlerinden; taallûk ettiği gayri
menkul kıymeti 1 000 liraya kadar olanlarda 
(1 000 dahil) 20, yukarı olanlarda 50 kuruş, 

B - Biletle girilmesi mutat olan tiyatro, si
nema, konser, sirk ve plajlarda, 

Beher bilet bedelinin asılları üzerinden % 15, 
C - Gramofon plâklarının beherinden 10 ku

ruş tayyare resmi alınır. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Birinci maddenin (B) fıkrasın
da yazılı mahallerde bilet istimal etmeyen mü-
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se sahiplerinden 50, altı ay zarfında tekerrürü 
halinde 100 lira ve bu mahallerde kullanılan 
biletlere tayyare fişi yapıştınlmadığı takdirde 

müessese sahibinden her bilet için 20, C fıkrasın
da yazılı plakları, fiş yapıştırılmamış halde 
dükkân ve mağazalarında bulunduran veya sa
tanlardan her plak için 40 kuruş alınır. 

Yukarıda yazık resim ve ceza zamları, ö-
denmediği takdirde mahallî malmemurlan vası-
tasile ve tahsili emval kanununa tevfikan tahsil 
edilir. 

MADDE 8 — Bu kanunun tatbik şekilleri 
Maliye vekâletince yapılacak bir talimatname 
ile tayin olunur. 

MADDE 9 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili memurdur. 

23-V-1934 
Bş. V. Ad. V. 

îsmet S. Saraçoğlu 
H. V. V. Mal. V. 

8. Kaya Fuat 
îk. V. S. î. M. V. 

M. Celâl Dr. Refik 

M. M. V. Da. V. 
Zekâi Ş. Kaya 

Mf. V. Na. V. 
Hikmet Ali 

G. t. V. Zr. V. 
Ati Bana Muhlis 

essese sahiplerinden 100, tekerrürü halinde 200 
lira ve bu mahallerde kullanılan biletlere tayya
re pulu yapıştınlmadığı takdirde müessese sahi
binden her bilet için 20, (C) fıkrasında yazılı 
plâkları, pul yapıştırılmamış halde dükkân ve 
mağazalarında bulunduran veya satanlardan 
her plâk için (40) kuruş alınır. 

Yukarıda yazılı resim ve ceza zamlan, öden
mediği takdirde mal memurları vasıtasile ve tah
sili emval kanununa tevfikan tahsil edilir. 

MADDE 8 — Kazanç, veraset ve intikal ver
gileri kanunları mucibince mükelleflerin vere
cekleri vergi beyannamelerine bir liralık tayyare 
pulu yapıştırılır. 

MADDE 9 — Aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT BtRİNCÎ MADDE — Fabri
kalarda ve mağazalarda bulunan plâklar bu ka
nunun neşri tarihinden itibaren 24 saat zar
fında sahipleri tarafından bulundukları mahal 
varidat tahakkuk idaresine bir beyanname ile 
bildirilir. Bildirmeyenler hakkmda yedinci 
maddenin pulsuz plâklar hakkındaki hükmü tat
bik olunur. 

MUVAKKAT İKİNCİ MADDE — İstimali 
mecburi olan pullar hazırlanıncaya kadar dam
ga pulu kullanılır. 

MADDE 10 — Aynen kabul edilmiştri. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kıymetli evrak meyamnda Hazinece tabolunacak varakalar 

Cinsi 
Fiatı 

L. K. 
Evlenme evrakı: 

Beyan kâğıdı 
İlân » 
İzin » 
Muvafakat kâğıdı 
Kayit ihraç » 
ihbarname » 
Bülten 
İkametgâh ilmühaberi 
Sıhhat raporu 
İlân tezkeresi 
Evlenme zarfı 
Evlenme ilmühaberi 
1 inci sınıf evlenme cüzdanı 
2 inci D » » 
3 üncü » » » 
50 sayıfalı evlenme sicil defteri 
100 » » » » 
250 » » » » 

Afoter evrakı: 
Noter kâğıdı 
Beyanname 
İstifsarname 
protesto 
Vekâletname 
Resen senet 

inzibat işlerine ait: 
1 numara hüviyet varakası 

5 
2 
1 
2 
5 

10 

-

5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
5 

00 
50 
00 
50 
00 
00 

10 
10 
10 
20 
20 
20 

1 

Cinsi 
2 numaralı hüviyet varakası 
3 » beyan » 
4 » İhbar a> 
5 yapraklı defter 
25 » » • 
50 » » 
100 » » 

/CÖJ; işlerine ait: 
Karar mazbata defteri 
Varidat, sarfiyat defteri 
Varide, sadıra defteri 
Defin kayit defteri 
Mahkeme defteri 
Teftiş defteri 
Bekçi cüzdanı 
Bütçe defteri 
Doğum, ölüm cetveli 
Vesaiti nakliye 
Köy makbuzu 
Borç ödeme tebliğnamesi 
Defin ruhsat tezkeresi 
Muhtar seçme mazbatası 
Aza seçme mazbatası 
Muhtar buyurultusu 
Aza buyurultusu 
Muhtar tebliğnamesi 
Bekçi intihap mazbatası 

Fiatı 

1 
1 
1 

20 
60 
80 

1 60 

1 00 
1 00 
1 00 

75 
75 
75 
20 
20 

1 00 
50 
50 

1 00 
1 00 

5 
5 
5 
5 
5 
5 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ 

Beşinci maddeye bağlı liste 

Fiatı 
Cinsi Lira K. 

Evlenme evrakı: 

Beyan kâğıdı 
İlâm kâğıdı 
İzin kâğıdı 
Muvafakat kâğıdı 
Kayit ihraç » 
İhbarname » 
Bülten 
İkametgâh ilmühaberi 
Sıhhat raporu 
İlân tezkeresi 
Evlenme zarfı 
Evlenmek ilmühaberi 
Birinci sınıf evlenme cüzdanı 
İkinci sınıf evlenme » 
yçüncü sınıf evlenme » 

Noter evrakı: 
^sloter kâğıdı 
Şeyanna,me 
İstifsarname 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
20 
20 
10 

5 00 
2 50 
1 

10 
10 
'ıo 

Protesto 
Vekâletname 
Resen senet 

İnzibat islerine ait evrak: 
3 

1 numaralı hüviyet varak. 
2 y> » » 

Beyan varakası 
İhtar varakası 

Köy işlerine ait eyrak: 

Bekçi cüzdanı 
Vesaiti nakliye cetveli 
Köy makbuzu 
Borç ödeme tebliğnamesi 
Muhtar seçme mazbatası. 
Aza seçme mazbatası 
Muhtar buyrultusu 
Aza buyrultusu 
Muhtar tebliğnamesi 
Bekçi intihap mazbatası 

Cinsi 



Sıra No 174 
Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi hakkında 
l/l025 numaralr kanun lâyihası ve Gümrük ve İnhisarlar, İk
tisat, Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep Muhtelit 

encümen mazbatası 

T. C. 
Başvekâlet 21 - V -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1389 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa vergisi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 21 - V -1934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası esbabı mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
îsmet 

Esbabı mucibe 

Millî Müdafaa ihtiyacını karşılamak üzere müracaat edilen memlbaların tetkiki sırasında, tütün 
ve müskirat fiatlarına mamıılâtın envaına ve tahammül kabiliyetlerine göre münasip miktarlarda zam 
yapılmak suretile takriben iki milyon lira derecesinde varidat temin edileceği hesap ve tahmin edil
miş ve bu zammın, tütün paket kâğıtlarına tabedilmek veya paket ve şişelerin üzerine konulacak 
etiketlerde ayrıca gösterilmek suretile tahsili muvafık olacağı neticesine varılmıştır. Mahalli sarfın-
daki yüksek gayeyi nazarı dikkate alarak halkımızın, keyf ve eğlence maddeleri üzerine konulan 
bu munzam resmi memnuniyetle vereceği kanaatmda bulunmaktayız. 

Lâyiha, paket ve şişelere konulacak etiketlerin ve tabı işlerinin ikmaline kadar, verginin, inhisar 
resmile birlikte ve aynı usul ve merasim dairesinde tahsil olunacağı hakkında muvakkat hüküm 
ilâve kılınmıştır. 

Muhtelit encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Muhtelit encümen 25 -V -1934 

Karar No. 113 
Esas No. 1/1023 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 21 mayıs 1934 tarih ve 6/1389 
numaralı tezkeresile Yüksek Meclise gönderi
len ve Yüksek Reislikten müştereken tetkik 
edilmek üzere Gümrük ve inhisarlar, İktisat, 

Maliye ve Bütçe encümenlerine havale buyu
ruları tütün ve müskirattan alınacak müdafaa 
vergisi hakkındaki ikamın lâyihasile merbutu 
bulunan esıbabı ımucibesi ve olbapta Umumî 
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heyetin kararı ve havalesi veçhile Giimrük 
ve inhisarlar, İktisat, Maliye ve Bütçe encü
menleri tarafından müştereken tetkik ve mü
zakere olundu: 

Hükümetin esbabı ımucibesinden ve encümen
de hazır bulunan Maliye, Gümrük ve inhi
sarlar vekilleri Beyler ile İnhisarlar umuan 
müdürünün verdiği izahattan Millî Müdafaa 
ihtiyacını karşılamak üzere araştırılan yeni va
ridat memibaları arasında tütün ve müskirat 
fiatlerine bu matrahın kabiliyet ve tahammülü 
göz önünde tutularak yapılacak zamlarla iki 
milyon lira derecesinde varidat temin edilebi
leceği ve tahsis edildiği yüksek maksadı tak
dir eden halkımızın keyif ve eğlence maddele
ri üzerine konması düşünülen bu ilâve vergiyi 
memnuniyetle vereceği tahmin olunduğu görül
dü. 

Millî Müdafaanın ihtiyaçlarını tatmin 
ıma'ksadile derpiş edilen (bu verginin matrahı, 
ııisıbeti ve cibayet tarzı hakkında Hükümet 
tarafından serdedilen esbabı mucibeye ve nok-
tai nazara iltihak eden encümenimiz bu husus 
için hazırlanmış olan kanun lâyihasının he
yeti umumiyesini tasvip ederek maddelerin 
müzakeresine geçmiş ve bütün maddeleri aynen 
kabul etmiştir. 

Müstacelen ve tercihan müzakeresi zımnın
da Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Reis M. M. Kâ. 
Bu/rdur Konya Balıkesir 

M. Şeref A. Muzaffer Enver 
Af yan K. Afyon K. Aydın 

Akosmanzade İzzet Cemal Fuat 
Bayazıt Bursa Bursa 
İhsan Dr. Galip Dr. Rasim Ferit 
Cebelibereket Cebelibereket Diyarbekir 

İbrahim H. Basri Zülfü 
Çorum Çorum Çorum 

Mustafa İsmet Bekir 
İstanbul İstanbul İstanbul 
Sadettin M. Yaşar Hamdi M. 
İzmir İsparta Kastamonu 

M. Sadettin Mükerrem* Refik 
Kayseri Kırşehir Manisa 

A. Hilmi Serdar M. Turgut 
Ordu Trabzon Sivas 

A. Şevket Daniş Rasim 
Samsun Şebin K. Bursa 
M em et İsmail Rııştu 

Urfa Ankara 
Behçet Eşref 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tütün ve müskirattan alınacak müdafaa 
vergisi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Dahilde inhisar idarelerince sa
tılacak veya bandrollanacak tütün ve müskirat 
mamulâtmdan aşağıda yazılı miktar ve nisbetler 
üzerinden müdafaa vergisi almır. 

A) Paket satış fiatı 25 kuruş ve daha fazla 
olan ve içinde 20 adet sigara veya 20 - 25 gıram 
tütünü muhtevi bulunan mamulâtm (Enfiye 
ve tömbeki dahil) beher paketinden 1 kuruş; 
ve bu fiattan aşağı satılan mamulâtm beher 
paketinden yirmi para; 

Paketlerin muhteviyatı 20 sigara veya 20 -
25 gıram tütünden eksik veya fazla olduğu tak
dirde vergi, yukandaki esasa göre, mütenasiben 
tayin ve kesirleri, 10 veya 20 paraya iblâğ olu
nur. 

B) Şişe hacimleri 25 santilitre ve daha fazla 
olan rakı, konyak ve likörlerin beher şişesinden 
iki kuruş ve hacimleri yirmi beş santilitreden 
aşağı olan şişelerden de bir kuruş; şampanya 
ve viski şişelerinden 25 kuruş; 

O) Şarapların beher litresinden bir kuruş; bi
ranın fıçısı ile satılanlarının beher litresinden 
iki kuruş ve şişede satılanlardan bir kuruş; 

MADDE 2 — Paket ve şişelerden alınacak 
vergi, paket kâğıtlarına basılmak veya paket 

ve şişelerin üzerine konulacak etiketlerde aynca 
gösterilmek suretile; şarap ile fıçılardaki bira
dan alınacak vergi ise, inhisar resmi ile birlikte 
ve ayni usul ve merasim dairesinde tahsil olu
nur . inhisar idaresi şaraplan da ayni esasa tâ
bidir. 

MUVAKKAT MADDE—-Paket ve şişelere 
konulacak etiketler hazırlanıncaya kadar inhi
sar idaresi, bu vergiyi, satış bedellerine ilâveten 
istifa eder. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1934 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasma Maliye, 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

21-V-1934 
Bş. V. 
îsmet 

Da.V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Hikmet 
S. t. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
Ali 
G. I. V. 
Ali Bana ^ 

M. M. V. 
Zekâi 
Mal. V. 
Fuat 

Ik. V. 
M. Celâl 

Zr.V. 
Muhlis 





Sıra No 181 
Madenî ufakhk bara basılması hakkındaki kanuna mü-
zeyyel I/I0I4 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 20-V-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/13/3 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Madenî ufaklık para basılması hakkındaki haziran 1933 tarih ve 2257 sayılı kanuna zeylen 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 19-V-1934 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muçibesile birlikte takdim olunmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe lâyihası 

Madenî ufaklık para basılması hakkındaki 2257 numaralı kanunun bazı hükümlerinin tatbi
katta noksanlıklar husule getireceği ve çok lüzumlu bazı hükümlerin ilavesi lâzımgeleceği anlaşı
larak Ibu kanuna zeylen merbut kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

1 :—• Madenî ufaklık para kanununun birinci maddesi 12 milyon liralrk gümüş para çıkarılıp 
bununla «mevlkii tedavülde bulunan (bir liralık evraikı naktiye kuporlarının tedavülden kaldırıl
masına dairdir. Lâyihanın birinci ımaddesi bu hükmün esasından değiştirilmesini tazamımun et
mekte ve Ibasılacak gümüş paraların da miktarını on altı milyona iblâğ eylemektedir. Cum
huriyet merkez bankası itfa karşılığı olarak umumî, mülhak ve hususî bütçelerden tahsis edil
mekte olan yüzde ıbirlerle şimdiye kadar deruhte ettiği evrakı naktiyeden dokuz milyon kadar 
bir para mevkii tedavülden kaldırmış bulunuyor. 

Binaenaleylh şimdiye kadar mevkii tedavülden kaldırılmış olan evrakı nakdiye nislbetinde gü
müş paranın tedavüle çıkarılmasında malî ve iktisadî noktadan hiç bir mahzur olmadıktan baş
ka faide de vardır. 

Çıkarılacak olan ceman 16 milyon gümüş paradan şimdilik ancak sekiz milyonunun ba
sılması derpiş edildiğinden ibu miktar da Cumhuriyet merkez bankası tarafından şimdiye ka
dar itfa edilmiş evrakı nabdiyenin dununda bulunduğundan öteden iberi mevcut tedavül hac
mine nazaran bir (înflâtion) katiyen mevzıubahs olamaz. Lâyihada ınevzubahs olan tadilin, bir 
taraftan da yeni varidata ihtiyacı bulunan Devletin bu ihtiyacını karşılayacak mahiyette olma
sı itibarile de ehemmiyeti aşikârdır. 

2 — 2257 numaralı kanunda gümüş paraların ayarı binde 900, sıklet ve ayar toleransı da bin
de 3 tür. Lâyihada ayar binde 830 a indirilmiş toleransı da binde altıya çıkarılmıştır. 

İsviçre müstesna olmak üzere hali hazırda hiç bir memlekette binde 900 ayarlı gümüş para 
mevcut değildir. Bir çok memleketlerde bu ayar binde beş yüzdür. Bir kaç ay evvel darphane
mizde tetkikat yapmak üzere memleketimize gelmiş olan bir ecnebi mütehassısın darphanemiz ve 
madenî paralar hakkında mütaleasmdan da istifade edilmiştir. Mumaileyh binde dokuz yüz aya-
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rını çok yüksek bulmuş ve İngiliz gümüş paralarınrn ayarının binde beş yüz olduğunu söylemiş 
ve hiç olmazsa ayarın eski gümüş paralarımızın ayarına yani binde 830 a ircaını tavsiye etmiştir. 
Basılacak gümüş paraların ayarı binde 830 a indirildiği takdirde ayarın düşüklüğü dolayısile 
eski gümüş paraların tedavülde devam etmesi gibi bir mahzur mevzubahs olmayacağı gibi elde mev
cut gümüşlerin ayarını binde 900 e çıkarmak için mühim miktarda hâlis gümüş tedarik etmek 
mecburiyetinden de müstağni kalınacaktır. 

Sıklet ve ayar toleransına gelince: Gümüş paralarda binde 3 toleransın çok az ve bu kadar cüzi 
bir toleransla gümüş paralar üzerinde çalışılabilmenin çok müşkül olduğu anlaşılmıştır. Yuka
rıda, bahsi geçen mütehassıs bu bapta ayni mutaleaları sert ve toleransın binde altıya çıkarılması 
lâzrmgeldiğini tecrübe ve ihtisasına binaen derineyan eylemiştir. 

3 — 2257 numaralı kanunda on paralık bronz meskukât için tesbit edilen halitanın terkibi şöy
ledir. Binde yüz alüminyom, binde 850 bakrr, binde 50 mevaddr ecnebiye. 

Alüminyomun ecnebi memleketlerden mubayaası zarureti vardır. Bu uğurda bilhassa şu sırada ha
rice para verilmesi mahzurludur. Bunun yerine çinkonun ikame edilmesi de mümkündür. Çinko hurda 
halde olsa dahi, memleket dahilinden ucuz fiatla ve kâfi miktarda tedarik edilebilir. Bu mülâhazala
ra binaen ve azamî tasarruf temin edilmek maksadı le Maliye vekâletinin memleket dahilinde kolayca 
tedarik edilebilecek ve elinde mevcut olan maden külçelerine göre bronz meskukâtın halitasını tesbit 
hususunda serbest bırakılmasının münasip olacağı düşünülmüş ve lâyihanın 3 üncü maddesi ona göre 
yazılmıştır. 

4 — Lâyihanın 4 üncü maddesi]e 2257 numaralr kanunun 11 inci maddesi tadil edilmektedir. Bu 
tadilât basılacak gümüş paraların itfaya tahsis edilmesini bertaraf eden birinci madde tadilâtının za
rurî bir neticesidir. 

5 — Lâyihanın beşinci maddesi 2257 numaralı kanunun 12 inci maddesile yeni para basrlması 
için Maliye vekâletine ita salâhiyeti verilmiş olan beş yüz bin lira avansın bir milyon liraya iblâğına 
mütealliktir. 

Basılacak gümüş paraların miktarı fazla!aştırrldığma ve bu vaziyet karşısında hariçten de mühim 
miktarda gümüş satın almak mecburiyeti hâsıl olacağına nazaran evvelce itasına salâhiyet verilen 
beş yüz bin lira avansın kâfi gelmeyeceği düşünülmüş ve bu miktar bir milyona iblâğ edilmiştir. 

6 — Yeni basılacak, gümüş, nikel ve bronz paraların iki yüz milyon parçayı mütecaviz olması ve 
gümüş paraların süratle basılmasunn zaruri bir hal alması dolayısile Darphanenin çok fazla mesai sar-
fetmesini mucip olacaktır. 

Mutat mesai zamanlarından fazla olarak icabında geceleri dahi çalıştırılacak olan idare ve 
fabrika şuabatında bulunan memur ve müstahdemlere Devlet devairi için tesbit olunan me
sai saatlerinden fazla olarak mütevaliyen ve mütemadiyen çalıştırılacakları zamanlar için bir 
para verilmesi tabiî ve hak icabından bulunmuş ve (bunun için de her memur ve müstahde
minin aylık maaş ve ücretlerine göre hesap edilecek yevmiyeleri ve muayyen devam saatleri 
esas ittihaz olunarak fazla her mesai saati için şehrî ücret veya maaşlarının 1/180 nin ve
rilmesi ve kesirlerin yarrm saat ad ve itibar olunması lâyihanın altıncı maddesine dercolun-
muştur. Munzam bir yelkûna baliğ olan ve müstacelen imali ve darlbı icap eden müteaddit ne
vili yeni paraların sürat ve muvaffakiyetle basılması işlerinde fevkalâde gayret ve hizmet ve 
faaliyeti görülen memur ve müstahdemlere mutat hilâfında masruf olacak bu gayret ve faa
liyetlerinin mukabilini ödeyerek hem kendilerinin şevkini tezyit ve hem diğer memurların aza
mî gayretini tahrik için Maliye vekâletinin tensip edeceği miktarda ikramiye verilmesi ve an
cak memur ve müstahdeme verilecek bu ikramiye miktarının aylık maaş ve ücretlerinin bir 
mislini geçmemesi de lâyihanın altıncı maddesine ilâve edilmiştir. Bu Ikeyfiyet darp işlerinin 
selâmet, sürat ve muvaffakiyetle başarılabilmesi için son derece faideli ve menfaatli olup 
ufaklık meskukât daribı hakkında 624 ve 1207 numaralı kanunlarda da nazarı itibare alınmış 
ve tatbik edilmiştir, 



Muhtelit 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümen 

Karar No. 121 
Esas No: 1/1014 

Yüksek 

Madenî ufaklık para basılması hakkındaki 
2257 numaralı kanuna zeylolarak Maliye vekâ
letince hazırlanan ve Başvekâletin 20 mayıs 1934 
tarih ve 6/1312 numaralı tezkeresi!e Yüksek 
Meclise gönderilen ve Bütçe ve Maliye encümen
leri tarafından müştereken tetkik ve müzakeresi 
tasvip buyurulan kanun lâyihası Maliye Vekili 
Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi. 

Kanun lâyihasının birinci maddesinde 8 mil
yonu şimdiden ve 8 milyonu lüzum görüldüğü 
zaıman bastırılmak üzere 16 milyon liralık gü
müş para çıkarmak için Maliye vekâletine me
zuniyet verilmesi teklif olunmaktadır. 

Hükümetin esbabı ınucibesinde izah edildiği 
veçhile Cumhuriyet merkez bankası itfa karşılığı 
olarak umumî ve hususî bütçelerden tahsis 
edilmekte olan jâizde birlerle şimdiye kadar der-
uhde ettiği evrakı naktiyeden 9 milyon lira ka
dar bir para ımevkii tedavülden kaldırılmış ol
duğundan ve çıkartılması teklif edilen gümüş 
paradan şimdilik ancak 8 milyonun basılması 
derpiş edilmekte bulunduğundan bu nisbette gü
müş paranın tedavül mevkiine çıkarılmasında 
malî ve iktisadî noktadan hiç bir mahzur görül
memiştir. 

Heyeti umumiyesi itıbarile kanun lâyihası 
tasvip edildikten sonra maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Teklif edilen kanun lâyihasının mahiyeti ile 
unvanı arasındaki mutabakat tetkik edildikten 
sonra teklifin mahiyetine nazaran kanun unva
nının (3 haziran 1933 tarih ve 2257 numaralı 
kanunun bazı maddelerinin tadiline ve bir mad
de ilâvesine dair kanun lâyihası) şeklinde tadili 
kabul olunmuştur. 

Birinci madde — 8 ımilyon liralık gümüş pa
rayı kanunun neşri tarihinden itibaren derhal 
tedavül mevkiine ihraç etmek gibi 'bir mânayı 
tazammum eylediğinden ve Maliye vekili Be
yin verdiği izahata nazaran bu 8 milyon gü
müş paranın tedricen tedavül mevkiine çrka-
rılmasına mezuniyet talep edildiği anlaşıldığın-
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encümen mazbatası 

25 - V - 1934 

Reisliğe 

dan bu hükmü ifade etmek üzere madde (İş
bu kanunun neşri tarihinden itibaren Maliye 
vekâletince tedricen 8 milyon liralık gümüş 
ufaik para çıkarılır. Maliye vekili ıbu miktarı 
görülecek lüzuma göre 16 milyona iblâğa me
zundur) şeklinde tadil edilmiştir. 

ikinci madde — Maddenin ibaş tarafındaki 
(o kanunun) cümlesi (2257 numaralı kanunun) 
şeklinde tadil edilerek kabul edilmiştir. 

Üçüncü madde — 2257 numaralı kanunun 4 
üncü maddesile on paralık bronz için teshit 
olunan halitayı icabına göre değiştirmeğe Ma
liye vekili mezundur şeklinde tadilen kabul 
edilmiştir. 

Dördüncü madde — Maddenin /baş tarafın
daki (o kanunun) cümlesi (2257 numaralı kanu
nun) şeklinde tadili ve ikinci fıkranın sonun
daki (kaydedeceklerdir) cümlesinin (kaydeder
ler) şeklinde ve üçüncü fıkranın sonundaki 
(edilecektir) cümlesinin (edilir) şeklinde tadili 
suretile kabul edilmiştir. 

Beşinci madde — Aynen kabul olunmuştur. 
Altıncı madde — 2257 numaralı kanunla 

işbu müzeyyel kanun hükmüne tevfikan bası
lacak ufak para ile müdafaa ve tayyare pul
ları, buğdayı koruma karşılığı kanununa 
göre Ibasılacak pul ve makbuz işlerinde muay
yen mesai saatleri haricinde çalıştırılacak olan 
maaşlı ve ücretli Darphane ve Damga matba
ası memur ve müstahdemlerine fazla çalışma
larına mukabil her fazla saat için «bir aylık 
maaş veya ücretlerinin 1/180 nisbetini geçme
mek üzere munzam ücret verilir ve kesirler 
yarım saat itibar olunur. Yeni paraların ba
sılması işinde fevkalâde gayret ve hizmetleri 
görülenlere Maliye vekâletinin tensip edeceği 
miktarda naktî mükâfat verilir. Ancak bu 
suretle bir ay zarfında verilecek mebaliğin mec
muu (her memur ve müstahdemin bir aylığını 
geçemez) peklinde tadilen kabul edilmiştir. 

Yedinci ve sekizinci maddeler aynen kabul 
olunmuştur. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

3 haşir an 1933 tarih ve 2257 numaralı 
kanana bazı hükümler ilâvesine dair 

müzeyyel kanan lâyihası 

MADDE 1 — Madenî ufak para basılması 
hakkında 2257 numaralı kanunun 1 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Sekiz milyonu şimdiden ve sekiz milyonu lü
zum görüldüğü zaman bastırılmak üzere on al
tı milyon liralık gümüş para çıkarmağa Maliye 
vekâleti mezundur. 

MADDE 2 — O kanunun ikinci maddesile 
tesbit edilen gümüş 25, 50, 100 kuruşlukların 
ayan binde 830 olacaktır. Sıklet ve ayar tole
ransı da binde altıya çıkarılmıştır. 

MADDE 3 — O kanunun dördüncü maddesi
le on paralık bronz için tesbit olunan halitayı 
icabına göre tebdil veya tadile Maliye vekâleti 
mezundur. 

MADDE 4 — Û kanunun 11 inci maddesi 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Bu kanunun tatbikma müteallik bilûmum 

MUHTELİT ENCÜMENİN TADİLİ 

Madenî ufaklık para hakkındaki 3 ha
ziran 1933 tarih ve 2257 numaralı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline ve bu 
kanuna bir madde ilâvesine dair kanun 

lâyihası 
MADDE 1 — Madenî ufaklık para hakkında

ki 2257 numaralı kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki şekilde tadil edilmiştir : 

İşbu kanunun neşri tarihinden itibaren Mali
ye vekâletince tedricen sekiz milyon liralık gü
müş ufak para çıkarılır. Maliye vekili bu mik
tarı görülecek lüzuma göre on altı milyona ib
lâğa mezundur. 

12 şubat 1340 ve 16 nisan 1341 ve 4 şubat 
1928 tarih ve 411, 624 ve 1207 numaralı kanun
larla tedavüle çıkarılmasına mezuniyet verilen 
on milyon liralık yüz paralık ve beş ve on ku
ruşluk bronz ve yirmi beş kuruşluk nikel mes
kukâtın ve 1326 senesi muvazenei umumiye ka
nununun 10 uncu maddesile 2 şubat 1332 tarihli 
kanunun hükümlerine göre tedavüle çıkarılma
sına salâhiyet verilen bir milyon liralık beş, on, 
on, yirmi ve kırk paralık nikel paraların yerine 
en çok yedi milyon liralık nikel ve bronz para 
basmak için Maliye vekâletine mezuniyet veril
miştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun ikinci mad
desi şu şekilde tadil edilmiştir: 

Basılacak gümüş paraların evsafı şöyle ola
caktır : 

Sıklet ve ayar 
Sıkleti toleransı 

Ayan Gram Binde 

100 kuruşluk 830 12 

50 » 830 6 

25 830 + 
MADDE 3 — Mezkûr kanunun dördüncü 

maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 
On paralık bronz için tesbit olunan halitayı 

icabma göre değiştirmeğe Maliye vekili salahi
yetlidir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun on birinci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

Bu kanunun tatbikma müteallik bilûmum 
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muamelât darphanenin mütedavil sermaye he
sabından tedvir ve bu hususta muktazi makina, 
alât ve edevat bedelleri de bu hesaptan tesviye 
edilir. Basılacak gümüş paralar Hazineye tevdi 
edildikçe irat kaydedilecektir. Madenî ufaklık 
para basılması için ihtiyar edilecek masrafların 
karşılığı bu paradan temin edilecektir. 

MADDE 5 — O kanunun on ikinci maddesi-
le, ufaklık madenî para basılması için itaya me
zuniyet verilen beş yüz bin lira avans miktarı 
bir milyon liraya çıkarılmıştır, 

MADDE 6 — 2257 numaralı kanunla bu mü-
zeyyel kanun hükümlerine tevfikan basılacak u-
faklık madenî para işlerinde muayyen mesai sa
atleri haricinde çalıştırılacak olan maaşlı ve 
ücretli memurlara fazla mesailerine mukabil her 
fazla mesai saati için aylık maaş veya ücretleri
nin 1/180 nisbetini tecavüz etmemek şartile 
munzam ücret verilir ve kesirler yarım saat iti
bar edilir. Yeni paraların basılması işinde fev
kalâde gayret ve hizmetleri görülenlere Maliye 
vekâletinin tensip edeceği miktarda nakdî mü
kâfat verilir. Ancak bu suretle bir ay zarfmda 
verilecek mebaliğin mecmuu her memur ve müs
tahdeminin bir aylığını tecavüz edemez. 

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye vekili mezundur. 

19- V-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi 

Da. V. H. V. V. Mal. V. 
S. Kaya Ş. Kaya Fuat 
*Mf. V. Na. V. Ik. V. 
Hikmet M. Celâl 
S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
Dr. Eefik Ali Bana Muhlis 

muamelât Darphanenin mütedavil sermaye he
sabından tedvir ve bu hususta muktazi makine, 
alât ve edevat bedelleri de bu hesaptan tesviye 
edilir. 

Basılacak gümüş paralar Hazineye tevdi edil
dikçe irat kayit ve madenî ufaklık para basıl
ması için ihtiyar edilecek masrafların karşılığı 
bu paradan temin edilir. 

MADDE 5 — Mezkur kanunun on ikinci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

Maliye vekâleti bu kanunun tatbikma baş
lanmasını teminen bir milyon liraya kadar avans 
verebilir. 

MADDE 6 >— Mezkûr kanuna şu madde ilâ
ve edilmiştir: 

Bu kanun hükmüne tevfikan basılacak ufak 
para ile müdafaa ve tayyare pulları, buğdayı 
koruma karşılığı kanununa göre basılacak pul 
ve makbuz işlerinde muayyen mesai saatleri ha
ricinde çalıştırılacak olan maaşlı ve ücretli 
Darphane ve Damga matbaası memur ve müstah
demlerine fazla çalışmalarına mukabil her fazla 
saat için bir aylık maaş veya ücretlerinin 1/180 
nisbetini geçmemek üzere munzam ücret veri
lir ve kesirler yarım saat itibar olunur. Yeni pa
raların basılması işinde fevkalâde gayret ve hiz
meti görülenlere Maliye vekâletinin tensip ede
ceği miktarda naktî mükâfat verilir. Ancak bu 
suretle bir ay zarfmda verilecek mebaliğin mec
muu her memur ve müstahdemin bir aylığını 
geçemez. 

MADDE 7 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Aynen kabul edilmiştir. 

. . . . > • . . >>•«<< ...... 



Sıra No 226 
Türkiye Cumhuriyeti merkez bankası kanununun 8 inci mad
desine bir fıkra eklenmesi hakkında 1/1027 numaralı kanun 

lâyihası ve Maliye ve Bütçe encümenlerinden mürekkep 
Muhtelit encümen mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 22 - V -1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 611417 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Türkiye Cumhuriyeti Merkez bankası hakkındaki i l haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı 

kanunun 8 inci maddesine bir fıkra ilâvesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve İcra 
Vekilleri Heyetince 21-V-1934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe lâyihası 
Cumhuriyet merkez bankası nizamnamei esasinin 11 inci maddesme Heyeti umumiyece 

İlâvesi kararlaştırılan fıkranın bir hüküm ifade edilebilmesi için banka kanununun sekizinci mad
desine de bu esas dahilinde bir fıkra ilâvesine lüzum ve zaruret bulunmaktadır. 

Kanunun sekizinci maddesinin i ve 2 inci fıkralarında Devletin bankaya olan borçlarının 
( bütçeleri elli bin liradan dun Belediye ve hususî idareler müstesna ) 1931 malî senesinden 
itibaren her sene umumî, mülhak ve hususî bütçelere mevzu tahsisat yekûnunun °/0 birine mu
adil bir meblağın ve varidat fazlalarından tefrik edilecek her hangi bir meblağın tediyesi sure-
tile ödeneceği yazılı bulunmakla beraber bu hükme istinaden verilecek paraların hini tesviye
sinde hazinenin borcuna mahsubu esas nizamnamenin 11 inci maddesi iktizasındandır. 

Nizamnameye ilâve olunan fıkra; bu meblağın 2062 numaralı kanunda tesbit edilen 
evsafı haiz % 5 ve daha fazla gelirli olmak şartile hazinenin talebi üzerine tahvilât satın- alın
masına hasrı ve bu tahvillerin de karşılıklarımız meyanına ithal edilmekle beraber yine muva
fakatimizle satılışında bedellerinin tahvil mubayaasına veya Hazine burcuna mahsubu hususunu 
istihdaf etmektedir. 

Hazine borcunun itfası için tefrik ve tahsis olunan bu mebaliğin kanunen tesbit ettiği tahvillerin 
mubayaasında istimali en emniyetli ve kârlı bir tenmiye şeklidir ki istihsal olunacak faide arz
dan müstağnadır. 

Bundan başka bu meyanda Borsaya kote edilmiş Devlet tahvilâtının mubayaası meselesi Hazi
ne tahvillerinin müstakar ve eyi bir kıymet almalarını da mucip olacaktır. 

Merbut kanun lâyihası bu esbap ve mülâhazalarla tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Muhtelit encüm 

T. B. M. M. 
Muhtelit encümeni 

Karar j\? 132 
Esas J\£ Ij1027 

Yüksek 

Türkiye Cühuriyeti Merkez bankası hak
kındaki i l haziran 1930 tarih ve" 1715 nu
maralı kanunun 8 inci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve Başvekilliğin 21 mayıs 1934 tarih ve 
6/1417 numaralı tezkeresile Yüksek Meclisin 
tasvibine arzolunan ve müştereken tetkik edil
mek üzere Maliye ve Bütçe encümenlerine 
havale buyurulan kanun lâyihası Maliye vekili 
Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Hükümetin esbabı mucibesinde dermeyan 
olunan mütalealara iştirak eden encümenimiz 
lâyihanın heyeti umumiyesini kabul ettikten 
sonra maddelerin tetkikine geçmiş ve birinci 
maddeye yeniden satın alınacak tahviller fa
izlerinin de itfaya tahsisini tazammun eden 
bir hüküm ilâvesini ve metinde şekle ait bazı 
tadilât icrasını münasip görmüş ve maddeyi 
şu şekilde kabul etmiştir. 

Madde l — 1715 numaralı Merkez Ban
kası kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve olnumuştur: • 

Yukarki 1 ve 2 numaralı fıkrada mezkûr 
tediyat bankaca derhal Hazine borcuna mah
sup edilebileceği gibi Maliye vekâletinin tale
bi üzerine mahsubu cihetine gidilmeyerek bu 
mebaliğ ile bankaca 34 üncü maddenin ikin
ci fıkrasında yazılı vasıfları haiz bulunmak ve 
yüzde beş veya daha fazla gelirli olmak üzere 
Maliye vekâletinin tesbit edeceği tahvilât sa-

mazbatası 

25-V-1934 

Reisliğe 

tın alınıp 6 ncı maddenin 2 numaralı fıkra
sında zikredilen karşılık esham ve tahvilât 
mevcuduna ilâve edilir. İşbu tahvillerin faiz
leri de itfaya tahsis olunur. Bu suretle alınan 
tahvilât Maliye vekâletinin tnuvafakatile 
satılabilecek ve bu satışlar hâsılatı ya ay
nı suretle tahvilât mubayasında kullanılacak 
veya Hazinenin borcuna mahsup edilecektir. 
2 ve 3 üncü maddeler aynen kabul olun
muştur. 

Bu esaslara göre yeniden hazırlanan lâyiha 
müstaceien ve tercihan müzakere edilmek üze
re Umumî Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis 
Burdur 

M. Şeref A 
Bayazıt 
İhsan 
Çorum 

Mustafa 
İstanbul 
Sadettin 

Kastamonu 
Refik 
Konya 
Kâzını 
Sivas 
Rasim 

M. M. Kâ. 
Konya Balıkesir 
Muzaffer 

Bursa 
Dr. Galip 

Erzurum 
Aziz 
İzmir 
Kâmil 

Kayseri 
A. Hilmi 

Manisa 
M. Turgut 

Tokat 
Süreyya 

Enver 
Diyarbekir 

Zülfü 
İstanbul 

Hamdi A 
İsparta 

Mükerrem 
Kırklareli 

Şevket 
Manisa 
Tahir 
Urfa 

Behçet 
Yozgat 

S. Sırrı 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası hak
kındaki 11 haziran 1930 tarih ve 1715 
numaralı kanunun sekizinci maddesine bir fıkra 

ilâvesine dair kanun 

MADDE l — 1715 numaralı merkez ban
kası kanununun sekizinci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve olunmuştur: 

Yukarıki l ve 2 numaralı ibarelerde mez
kûr tediyat bankaca derhal Hazine borcuna 
mahsup edilebileceği gibi Maliye vekâletinin 
talebi üzerine mahsubu cihetine gidilmeyerek 
bu rrebaliğ ile bankaca 34 üncü maddenin 
2 nci fıkrasında yazılı vasıfları haiz bulunmak 
ve % § veya daha fazla gelirli olmak üzere 
Vekâleti müşarilevhanın tesbit edeceği tah
vilât satın alınıp 6 inci maddenin 2 numaralı 
ibaresinde zikredilen karşılık esham ve tahvi
lât mevcuduna ilâve edilecektir. 

Bu suretle alınan tahvilât Maliye vekaleti
nin ırıuvafakatile satılabilecek ve bu satışlar 
hasılatı ya aynı suretle tahvilât mubayaatında 
kullanılacak veya Hazinenin borcuna mahsup 
edilecektir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

21-V-1934 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu Zekât Ş. Kaya 

Ha. V. V, Mal. V. Mf. V. Na. V. 
Ş. Kaya Fuat Hikmet Ali 

Ik. V. S. I. M. V. G. I. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

3 _ 
I MUHTELİT ENCÜMENİN TÂDİLİ 

MADDE 1 — 1715 numaralı Merkez ban
kası kanununun 8 inci maddesine aşağıdaki 
fıkra ilâve olunmuştur: 

Yukarıki l ve 2 numaralı fıkralarda mez
kûr tediyat bankaca derhal Hazine borcuna 
mahsup edilebileceği gibi Maliye vekâletinin 
talebi üzerine mahsubu cihetine gidilmeyerek 
bu mebaliğ ile bankaca 34 üncü maddenin 
(2) nci fıkrasında yazılı vasıfları haiz bulun
mak ve yüzde 5 veya daha fazla gelirli olmak 
üzere Maliye vekâletinin tesbit edeceği tahvi
lât satın alınıp 6 nci maddenin (2) numaralı 
fıkrasında zikredilen karşılık esham ve tahvilât 
mevcuduna ilâve edilir. İşbu tahvillerin faiz
leri de itfaya tahsis olunur. 

Bu suretle alınan tahvilât Maliye vekâleti
nin muvafakatile satılabilecek ve bu satışlar 
hasılatı ya ayni suretle tahvilât mubayaasında 
kullanılacak veya Hazinenin borcuna mahsup 
edilecektir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 





Sıra NQ 222 
Sivas - Erzurum Hattını inşa için dahilî istikraz aletine 
dair 1/1043 numaralı kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe 
encümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 

7VC* 
Başvekâlet 24 -V-J934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı 6/1463 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Sivas - Erzurum hattını inşa için azamî otuz milyon liralık dahilî istikraz akti hakkında 
Maliye Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 23-V-934 te Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştir efendim. 

Başvekil 
ismet 

Esbabı mucibe 

Takip olunan şimendifer siyasetinin bir an evvel husulünü temin için inşası lâzım gelen 
hatların bütçeye mühim tesir yapmayacak bir surette bedelinin uzun senlere taksim edilmek 
suretile ödenmesi için istikraz akti en muvafık şekil olarak tesbit edilmiş ve bu hususta ilk 
istikraz 2094 numaralı kanuna istinaden aktedilmişti. 

Bu defada Sivas - Erzurum hattı inşaatı karşılığını teinin için her sene on milyon lirayı 
tecavüz etmemek ve azamî otuz milyon lira itibarî kıymette hamiline muharrer tahvil ihraç 
etmek suretile yeni bir istikraz akti zarurî görülmüş ve bu sebeple merbut kanun lâyihası 
İhzar edilmiştir. 

Bu lâyihada istikraz faiz ve ikramiyesi ve tahvillerin ihracına müteallik şartlar ikramiyeli 
v e % 5 faizli 1933 istikrazında olduğu gibi tesbit edilmiştir. 

Bu istikrazı sürebilmek imkânları Merkez Bankası nizamnamei esasisinin 11 inci maddesinin 
heyeti umumiye kararile tadil edilmiş olması ile ve keza 2243 numaralı mevduatı 
koruma kanununun 8 inci maddesine bir fıkra ilâvesi suretile temin edilmiş bulunmaktadır. 

Filhakika Cumhuriyet Merkez Bankası nizamnamesinde yapılması heyeti umumiyece kabul 
olunan tadilâta göre mezkûr bankaya ait 1715 numaralı kanunun 8 inci maddesinde de müte-
nazıran tadilât icrası derdest bulunmuş olduğundan badema bu maddenin 1 ve 2 numaralı 
ibarelerinde mezkûr tediyat - ki her sene iki buçuk milyon liraya karip bir miktardadır - Maliye 
vekâletinin talebi üzerine % 5 ve daha fazla geliri olan tahvilât mubayaasına tahsis edilebile
ceğinden Sivas - Erzurum hattını inşa için aktedilecek istikrazın bu miktarı bu suretle temin 
edilmiş olacaktır. 

Diğer taraftan 2243 numaralı mevduatı koruma kanununun 8 inci maddesi ile bankaların 
mevduat karşılığı olarak kasalarında nakten bulundurmak mecburiyetinde oldukları mebaliğin 
% 50 sile tahvil mubayaa etmelerini temin edecek bir kanun lâyihası da bu defa hazırlanmış 
ve ayrıca takdim edilmiş olduğundan bankaların bu günkü mevduat - miktanna göre karşılık 
olarak bulundurmak mecburiyetinde oldukları medaliğin-ki 8 - 1 0 milyon lira kadardır- % 50 
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sile tahvil alabilecaklerinden bu suretle de asgari 3 - 4 milyon liralık sürümü temin edilebi
lecektir. 

İstikrazın yine faiz ve ikramiyeli olması halk ve müessesatın da iştirakini teshil edeceği 
cihetle vaziyete göre her sene münasip miktarda tahvil ihracı suretile mevzubas hattın inşa ve 
ikmaline muvaffakiyet elvereceği tabiidir. 

Muhtelit encümen mazbatası 
T. B. M. Af. 

Muhtelit encümeni J5-V-1934 
K. M 131 
X° 1/1043 

Yüksek Reisliğe 

Sivas - Erzurum hattının inşası için azamî 
otuz milyon liralık dahilî istikraz akti hakkın
da Maliye vekâletince hazırlanan ve Başvekâle
tin 24 mayıs 1934 tarih ve 6/1463 numa
ralı tezkeresile Yüksek Meclisin tasvibine 
arzolunan ve tetkik edilmek üzere Maliye ve 
Bütçe encümenlerine havale buyurulan kanun 
lâyihası Maliye vekili Beyin huzurile Muhtelit 
encümende tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihada, takip olunan şimendifer siyase
tinin muvaffak olabilmesi için yapılması lâzım 
hatların masrafı bütçeye mühim bir tesir yap
maksızın uzun senelere taksim edilmek suretile 
ödenmesi düşünülerek, evvelce aktedilmiş 
olan 1Q33 istikrazında olduğu gibi , Sıvas-
Erzurum hattı için her sene on milyon lirayı 
geçmemek üzere azamî otuz milyon itibarî 
kıymette hamiline muharrer ikramiyeli v % 5 
faizli tahvil ihracı teklif edilmektedir. 

Encümenimizce yapılan tetkik neticesinde 
Hükümetin esbabı mucibe lâyihasında bildi
rildiği veçhile Cumhuriyet merkez bankası 
nizamnamesinde yapılan tadilât ile bankaca 
Maliye vekâletinin talebi üzerine % 5 ve daha 
fazla geliri olan tahvilât mubayaası mümkin 
olabileceği cihetle çıkarılacak istikraz tahvil

lerinden her sene iki buçuk milyon liraya 
yakın bir kısmı Merkez bankasınca alınabile
ceği anlaşılmış ve Ergani istikrazının C terti
binin ihracından sonra bu istikrazla, halkın 
ve müessesatın gösterdiği rağbet ve arzuları 
tatmin hususu nazarı dikkate alınmağa lâyık 
görülmüş olduğundan Hükümetin teklifi kabul 
ve lâyiha metni aynen tasvip edilmiştir. 

İşin ehemmiyetine binaen müstacelen ve 
terci han müzakere olunmak üzere Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunur. 

Reis M. M. Kâtip 
Burdur Konya Balıkesir 

M. Şeref A. Muzaffer Enver 
Bayazıt Bursa Diyarbekir £orum 
İhsan Dr. Galip Zülfü Mustafa 
İstanbul İstanbul İzmir İzmir 
Sadettin H. Mustafa Kâzım. Kâmil 

İsparta Kastamonu Kayseri 
Mükerrem Refik A. Hilmi 
Kırklareli Konya Manisa 
Şevket Kâzım Tahir 

Manisa Sivas Sivas 
M. Turgut M. Remzi Rasim 

Yozgat Urfa 
S. Sırrt Behçet 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Sivas - Erzurum hattını inşa için dahilî istikraz 
aküne dair kanun 

MADDE ı — Hasılı Sivas - Erzurum hat
tını inşaya tahsis edilmek ve senelik faiz ve 
ikramiye yekûnu yüzde yedi olmak ve itibarî 
kıymeti her sene on milyon lirayı geçmemek 
ve yirmişer senede itfa edilmek şartile azamî 
otuz milyon liralık hâmiline muharrer tahvil 
ihracı suretile dahilî istikraz aktine Maliye 
vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu istikraz tahvillerinin iti
barî kıymetlerile ihraç fiatleri arasındaki fark 
ve ihraç muamelesi için yapılacak her türlü 
masraflar yekûnu istikrazın itibarî miktarı 
baliğinin yüzde sekizini geçemez. 

MADDE 3 — Bu istikrazın ihraç şartları, 
tediye servisleri, ikramiye ve itfa plânları 
Maliye vekâletile Türkiye Cumhuriyet Merkez 

• bankası arasında aktolunacak bir mukavele 
ile tayin ve tesbit olunur. 

MADDE 4 — İtfa plânı mucibince bu is
tikraz tahvilleri kura ile başabaş itfa ve ikra
miyeleri de kura ile tayin ve tevzi edilir. 
Kura neticeleri Maliye vekâleti ve Türkiye 
Cumhuriyet Merkez bankası tarafından ilân 
olunur. 

MADDE 5 — Bu kanuna müsteniden çı
karılacak tahviller ihraç tarihinden itibaren 
ancak on sene geçtikten sonra itibarî kıymet
leri başa baş tediye edilmek şartile tedavülden 
kaldırılabilir. 

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

MADDE 7 — Bu istikraz tahvilleri umu
mî ve mülhak bütçelerle idare olunan daire 
ve müesseselerce, vilâyet hususi idareleri ve 
belediyelerce yapılacak müzayede, münakaşa 
ve mukavelelerde teminat olarak itibarî kıy

metleri üzerinden başabaş kabul edilir. 
Teminatın irat kaydine karar verildiği tak

dirde karar tarihinden evvel bu tahvillere isa
bet eden ikramiyeler ve vadesi hulul eden 
faiz kupon bedelleri tahvil sahiplerine ve an
cak ikramiye meyanında tahvilin imha bedeli 
varsa yalnız o miktar, tahvili teminat olarak 
alan idare ve müesseselere ait olur. 

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

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

MADDE 9 — Bu istikraz hasılı her sene 
varidat bütçesinde açılacak bir faslı mahsusa 
irat ve yapılan masrafları karşılayan miktarı 
düyunu umumiye ve mütebakisi Nafıa büt
çesine tahsisat olarak kaydedilir. Tahsisatın 
artan kısmı ertesi seneye devrolunur. 

İstikrazın ilk masraflarını temin için yuka-
rıki fıkrada mevzubahs tahsisatla mahsubu 
icra edilmek üzere her tertipte yirmi bin lira
ya kadar muvakkat sarfiyat icrasına Maliye 
vekili mezundur. 

MADDE ıo — Faiz kupon bedelleri ve 
ikramiyeler tediyesi iktiza eden tarihten iti
baren beş senelik ve tahvil bedelleri tediyesi 
lâzım olan tarihten itibaren on senelik müddet 
geçtikten sonra Hazine lehine müruru zamana 
uğrar. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini 
icraya Maliye Vekili memurdur. 

23-V-1934 
Başvekil 
İsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Hikmet 

S. İ. M. V. 
Dr. Refik 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

H. V. V. 
Ş. Kaya 
Na. V. 

Ali 
G İ. V. 
Ali Rana 

M. M. V. 
Zekâi 

Mal. V. 
Fuat 
İk. V. 

M. Celâl 
Zr. V. 
Muhlis 




