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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Saym iiyelerden bazilarmm mezuniyetleri ile Dev-
let Demiryollan memur ve mustahdemleri teskilat 
ikanununuii bazi maddelerinin tadili hakkmdaki kanun 
layihasi kabul edildi. 

Zararli il&cjar ticaretinm menine dair mukavele-
nin tasdiki hakkmdaki kanun layihasmm birinci mii-

zakeresi yapildi ve pergembe giinii toplanilmak iizere 
inikad bitirildi. 

Balkan vekili 

T. Fikret Silay 

Katib Katib 
Canakkale Coruh 

Z. Gevher Etili Ali Zirh 

2 — HAVALE EDlLEN EVRAK 

Layihalar 
1 — Fabrika mesleki kurslan hakkmda kanun 

layihasi (1/816) (Iktisad, Maarif, Mill! Mudafaa, 
Sihhat ve igtimai muavenet ve Adliye enciimenlerine). 

2 — Hava mudafaa Genel Komutanhgi tegkili ve 
vazifesi hakkmda kanun layihasi (1/817) (>MilIi Mii-
dafaa ve BUtge enciimenlerine). 

3 — Kiigiik sanatlar kanunu layihasi (1/818) 
(Iktisad, Maarif, Dahiliye, Adliye, Maliye ve Biitce 
enciimenlerine). 

4 — Tiirkiye ve Misir Hiikumetleri arasmda 7 ni-
san 1937 tarihinde imzalanan dostluk ve ikamet mua-
hedeleri ile tabiiyet mukavelesinin tasdiki hakkmda 
kanun layihasi (1/819) (Hariciye enciimenine). 

Tezkereler 
5 — Mardin mebusu Hilmi Coruk ve Kastamonu 

mebusu Dr. Tevfik Aslanin te§rii masuniyetlerinin 
kaldirilmasi hakkmda Basvefcalet tezkeresi (3/379) 
(Adliye ve Te§kilati esasiye enciimenlerinden miirek-
keb Muhtelit enciimene). 

Mazbatalar 
6 — Adliye tegkilat ve kadrolarmda yapilacak ta-

dilata dair olan 2474 sayih kanuna bagh cetvelde de-
gisiklik yapilmasi hakkmda kanun layihasi ve Biitge 

enciimeni mazbatasi (1/801) (Ruznameye). 
7 — Polis teskilat kanununun bazi maddelerinin 

degi§tirilmesi hakkmda kanun layihasi ve Dahiliye 
ve Biitge enciimenleri -mazbatalan (1/625) (Ruzna
meye). 

8 — Posta, telgraf ve telefon idaresi teskilat ve 
vazifeleri hakkmdaki 2822 sayih kanuna ek kanun 
layihasi ve Nafia ve Biitge enciimenleri mazbatalan 
(1/774) (Ruznameye). 

9 — Posta, telgraf ve telefon umum miidiirlugu 
1936 mali yili biitgesinde degisjklik yapilmasma dair 
kanun layihasi ve Biitge enciimeni mazbatasi (1/807) 
(Ruznameye). 

10 — Tegviki sanayi kanununun 30 ve 36 nci 
maddelerinin degigtirilmesi hakkmda kanun layihasi 
ve Iktisad, Maliye ve Biitge enciimenleri mazbatalan 
(1/570) (Ruznameye). 

11 — Tesriki sanayi kanununun muaddel 26 nci 
maddesinin tefsirine dair Ba§vekalet tezkeresi ve Ik
tisad, Maliye ve Biitge enciimenleri mazbatalan 
(3/206) (Ruznameye). 

12 — Vakiflar umum mudurliigii 1937 yili biitge 
kanunu layihasi ve Biitge enciimeni mazbatasi (1/709) 
(Ruznameye). 

B l R t N C t CELSE 
Agilma saati: 15 

BA§KAN — Refet Canrtez 

KlTlBLER: Bekir Kaleli (Gazi Anteb), Ali Zirh (Qoruh) 

mm^ 

BALKAN — Gelse acilmistrr. 

3 — MttZAKERE EDlLEN MADDELER 

1 — Duyunu umumiye 1936 mali yili biitce-
sine munzam tahsisat konulmasina dair kanun la-
•yihisive Biitge enciimeni mazbatasi (1/793) [1] 

BA§KAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
soz isteyen var mi? Maddelere gegilmesini ka-

[1] 165 sayih basmayazi zabtm sonundadir. 

bul edenler... Etiniyenler... Kabul edilmistir. 

1936 mali yili Diiyunu umumiye biitgesine mun-
zam tahsisat verilmesine dair kanun 

MADDE 1 — 1936 mali yili Duyunu umu
miye but^esinin 223 ncii (664, 1013, 1177, 1244, 
1550 ve 2425 numarah kanunlar mucibince gi-
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karilan bonolar ve bu mihiyetteki borglar) fas-
lma 2 400 000 lira munzam tahsisat verilmis-
tir. 1937 vadeli bonolann bu tahsisattan bden-
mesine Maliye vekili mezundur. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalea var 
mi? Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Ayni biitgenin 224 ncii (2580 
nnumarali kanun mucibince Sumerbanka verile-
cek taksit) faslma 1 100 000 lira munzam tah
sisat verilmistir. 

BA§KAN — Madde hakkmda miitalaa var 
mi? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanun* nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hiikmunu icraya 
Maliye vekili memurdur. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Layihanrn heyeti umumiyesini agik reye ar
zediyorum. 

2 — Igel mebiuslari Emin Inankur ve Fikri 
Mutlunun, Arzuhal enciimeninin 29 - III -1937 
tarihli haftalik karar cetvelindeki karannm 
Umumi Heyette miizakeresine dair takriri ve 
Arzuhal encumeni mazbata&i (4/43) [1] 

RtFAT VABDAB (Zonguldak) — Mazbata 
muharriri izahat versinler. 

BA§KAN — Izahat istiyorlar. 
ARZUHAL En. M. M. ZIYA KARAMURSAL 

(Istanbul) — Ali Fevzi hakkmdaki meseleyi 4 
koseli bir gergive iginde tasvir ve tavzih etmek 
icabeder. 

1 ncisi : Ali Fevzinin arzuhali, 
2 ncisi :Milli miidafaa vekaletinin noktai 

nazari, 
3 nciisii : Enciimenin ekseriyet reyi, 
4 nciisii : Enciimenin ekalliyet reyi 
Teskil eder. Miisaade buyurursaniz arzuhal-

den baslamak suretile meseleyi tavzih ve tahlil 
edeyim. 

Ali Fevzi, Zir nahiyesindeki poligonda he-
sab memuru iken, hastalanryor. Hastaligi ile 
ugrasip dururken orada benzin deposunda bir 
infilak vukua geliyor. Bu infilak neticesinde 
Ali Fevzinin yiizii ve viicudunun bazi aksami ze-
deleniyor. Tabii bu vaziyet ciimlei asabiyesi 
iizerinde de tesir yapryor. Biitun bunlardan 
dolayi Zir nahiyesinden kalkip sik sik Oebeci 
hastanesine gelerek orada kendisini tedavi ettir-
mek mecburiyetinde kaliyor. Ankaraya 30 kii-
sur kilometre mesafede bulunan Zir nahieysin-

[1] 167 say ill basmayazi zabtm sonundadir. 

den kalkip sik sik hastaneye gelinmesindeki 
muskilati tabii takdir buyurursunuz. Bu mu^kii-
lat karsismda bu vatanda^ makama miiracaat 
ederek bilhassa tedavisini temin ve teshil mak-
sadile miinasib bir yere tahvilini istirham edi-
yor ve orada bulunan kuinandan da bunun bu 
lstirhammm isalmi defaatle yazryor. Fakat ne-
dense bu vatandasm bu istirhami kabul edil-
miyor. Kendisi sihhi vaziyetiniu icabi olarak-
tan binnetice bu vazifeden affini istirham edi-
yor. Bunun uzerine Vekalet derhal hakkmda 
istifa muamelesini tatbik ediyor. 

Aradan bir miiddet gegtikten sonra daha 
dogrusu iadei afiyet ettikten sonra vaziyetini 
tetkik ediyor, bakiyor ki, istifa igin almmasi 
lazmi olan mesrut senedi almmami^tir ve yine 
kanunen ikmali muktazi olan 15 seneyi de ik-
mal etmemi^tir. Binaenaleyh istifasi kanuni 
degildir. Bunun uzerine hizmeti sabikama 
iade etmeniz lazimdrr diye aid oldugu makama 
miiracaat ediyor. Bu talebi de isaf edilmiyor. 
Bundan sonra Meclisi Aliye miiracaat ediyor. 
Enciimen usulen tevdi edilen arzuhali Vekalete 
gonderiyor. Vekalet yazdigi cevabda : Ali Fev
zinin mesrut olan miiddeti doldurmadan nasilsa 
istifasmm kabul edildigini beyan ederek bu 
miiddeti ikmal igin daha bir sene iig ay onalti 
giin kadar muvazzafen istihdami lazim gelecegi 
miitaleasmda bulunuyor. Bu mesele Encumende 
miizakere edildigi srrada reyler ikiye inkisam 
ediyor. Ekseriyet reyi : 1076 numarali kanu
nun 16 nci madaesi «±ier ne suretle olursa olsun 
ordudan ayrilanlarin tekrar muvazzafa almma-
yacaklarmi amir olmasina gore, maddenin sara-
hati, bu vatandasm ister kanuni olsun, ister yan-
lislik neticesi olsun, ordudan ayrilmasi itibarile 
tekrar muvazzafa almmasma manidir. Ancak Ve
kalet isterse ve Ali Fevzi de buna muvafakat 
ederse gayri muvazzaf olarak istihdam olunabi-
lir miitaleasmda bulunuyor. 
Akalliyet reyi de : istifa kanunsuzdur, kanun-

suz yapilan muamelenin hukmii yoktur. Binaen
aleyh, bunun istif asmi tamamile kaldrrarak ken-
disinin miiddetle mukayyed olmamak uzere 
eski hizmetine almmasi lazimdrr. Vakia 1076 
sayili kanunun 16 nci maddesi her ne kadar 
ordudan ayrilanlarin tekrar muvazzafa almma
sma mani isede bu hiikum kanuni bir ^ekilde 
cereyan eden muamelelere munhasrrdir Ma-
demki bunun istifasi kanunsuzdur, orduda mes
rut miiddeti doldurmamistrr, ve kendisinden 
mesrut senedde almmamistir, Binaenaleyh 
bu hukmiin Ali Fevzi hakkmda tatbikma 
imkan yoktur, kanaatmda bulunuyor. §im-
di arzettigim gibi ortada iig sekil bu
lunuyor: Birincisi, Miidafaa vekaletinin, mesrut 
miiddeti doldurmak igin muvakkaten muvazzafe 
almmasma matuf olan miitaleasidrr. Bu boyle 
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kabul olunacak olursa mademki muvazzafa 
almryor, istifasi bilfiil ortadan kalknus olacak. 
§u halde mesrut miiddeti doldurduktan sonra bu 
vatandasjt kolundan tutup atmagi dogru gorme-
dik. Esasen istifasmi verdigi vakit de mesrut 
miiddeti doldurmadigmdan dolayi istif asmi ka
bul etmemis olsalardi bilahare, miiddet ikmal 

edilince sen fi tarihinde istifani vermi§sindir di-
ye o vakit kendisini vazifeden gikaracaklar midi? 
Bittabi hayir. Bu itibarla kendisi tekrar mu
vazzafa almacak olursa miiddetini doldurduk
tan sonra hizmetine nihayet verilmesi adalete 
muvafik olamaz. 

Hanoi sik : Arzettigim gibi ekseriyet reyidir 
ki, 1076 sayili kanunun sarin hukmune binaen 
muvazzafa nakli olmaz. Olsa olsa gayri muvaz-
zaf olarak istihdamma devam edilir tarzmda-
dir. 

tftjuncii gik ta : Ekalliyet reyidir ki, yapilan 
muamele kanunsuzdur, istifa lagv mahiyetin-
dedir. Bunun istifa muamelesinin kaldirilma-
si ve hizmetine iade edilmesini tazammun et-
mektedir. Enciimenin miizakeresi de bu sekiller 
iizerinde cereyan etmistir. Maahaza Yuksek 
Heyetinizin hangi sekli muvafik goriiyorsa el-
bette isabet onda olacaktrr. Baska sbzum yok-
tur. Hadise bundan ibarettir. 

M. M. VEKALETI S. MttSTESARI NEClB 
ALI KttQttKA (Denizli) — Poligon katibi Ali 
Fevzi, 930 tarihinde, mahalli memuriyetinin 
ba§ka bir tarafa nakli igin vaki miiracaati, ve
kalet tarafmdan is'af edilmediginden, istifa et-
mi§tir. Kendisinin istifa etmemesi arkada§lan 
tarafmdan miiteaddid defalar rica edilmi§, 
hatta istifasi bir miiddet kabul edilmemigtir. 
Ali Fevzi, istifa etmek hususunda israr etmi§ ve 
nihayet istifasmi vekalet de kabul etmek mec-
buriyetinde kalmigtir. 0 zaman tekaiid kanunu 
yeni gikmigti. Bu kanunda, miiddeti tekaiidiye-
ye aid olan hesabat ile istifa hesablari biraz ka-
n§ik bir tarzda mevcud ve kanun heniiz yeni 
tatbik edilmekte oldugu iginjmemuru aidi, bu 
hesabi yaparken kendisinin istifa miiddetini ik
mal ettgini zannettiginden, istifasi vekalete ar-
zedilmi§ ve vekalet makammca da tasvib edil-
migtir. 

Ali Fevzi, 7 sene gibi uzun bir miiddet geg-
tikten sonra miiracaat ediyor. Memuriyetinin 
iadesini rica ediyor. Bizim kanaatimiza gore me-
muriyet, mahiyeti itibarile akdi ve mukavelevi 
bir §ey olmaktan ziyade nzaidir. Ancak kanun
da mevcud bulunan 15 sene miiddet, amme hiz-
metlerinin hiisnii suretle ifasina taalluk eden 
bir noktadir. Binaenaleyh istifa etmek sure-
tile esasen kendisinin hie, bir hakki zayi olma-
migtir ve bu zarar, dogrudan dogruya, vekale
te terettiip etmesi icab eden bir zarar bulun-
mugtur. Sonra arkadaglar; aradan yedi sene gi
bi bir miiddet gecmigtir. Cezai hiikiimleri ihti-
va eden bir kanunun yanlig tatbiki bile, aradan 

boyle yedi sene gibi bir miiruru zaman gegme-
sinden dolayi, imkansiz olacaktir. §imdi bu me-
mur yedi sene §urada burada §aligrp muvaffak 
olamadiktan sonra onun tekrar askerlige alin-
masini biz Ihtiyat zabitani kanununun 16 nci 
maddesine muvafik bulmuyoruz. Onun icin isti-
fasinin bir emri vaki oldugunu kabui ediyoruz. 
Bu hususta rey ve karar Heyeti aliyenindir. 

Ar. En. M. M. ZlYA KARAMURSAL (Is
tanbul) — Bendeniz arkadasmmi ifa desindeki 
iki noktaya cevab verecegim. Bir kere tekaiid 
kanunu haziranda tatbik mevkiin-3 girmigtir, is
tifa kanunusanide oluyor. Aradan sekiz ay ge-
ciyor. Bir daire sekiz ay icinde bir kanunun 
tatbikindeki inceliklere niifuz edemes mi? 

Ikincisi, miiracaaj; yedi sene sonra vaki oldu, 
diyorlar. Bu adam hastalik yuziiriden tedavi al-
tma almmig, bir miiddet tedavisi devam etmig, 
ondan sonra her yere bagvurmug, varmadigi 
kapi kalmamistir. Burada miiruru zaman me-
selesi mevzuu bahsoiur mu? bilmiyorum. Bu-
nu arzetmek igin soz almigtim. 

BALKAN — Baska mrtitalea var mi? 
EMlN DRAMAN (Yozgad) — Bendeniz ve-

rilen kararm.. (Isitmiyoruz sesleri). 
MELtHA ULA§ (Samsun) — Lutfen biraz 

yuksek soyleyin. 
EMlN DRAMAN — (Demavla) Esbabi mu-

cibesi noktasindan tetkike muhtac, gbruyorum. 
Bu adam belki haksizdir. Fakat haksizsm so-
ziinii sbylerken, istinad edilen esbabi mucibeyi 
varid gormedim. Belki haksizdir dedim. Qiinkii 
bu zat kendisi istifa etmistir. Kendisi bir sey 
istemis ve kendisine istedigi verilmistir. §fini-
di bu zatin hayir, neye verdin diye itiraz et
mesi makul bir itiraz degildir. Bu, bizim umumi 
iisiil hukumlerimizde olmus olsaydi, bu ada-
min mafevk mahkemeye, kendi lehine sadir olan 
karardan dolayi miiracaat edemiyecektir. iste 
bu. noktadan talebi makul gormiyorum. 

Fakat enciimenin ekseriyetinin istinad ettigi 
mucib sebebleri de varid gormedim. Enciimen 
diyor ki; 1076 numarah ihtiyat zabitani kanu
nunun 16 nci maddesinde, «Her ne suretle olursa 
olsun ordudan ayrilanlar, muvazzafa nakle-
demezler». denilmis oldugu igin miistedi hak-
sizmis, 

Ordudan aynlma, muhtelif surette olur. is
tifa eder, sicil itibarile veya tahdidi sinden veya 
diger sebeblerden dolayi tekaiid suretile ayril-
mis olur. Bunlar hakli da olabalir, haksizda ola-
bilir. Hakli oldugu takdirde 16 nci maddeyi 
tatbik ederiz. Fakat haksiz ise, ordudan ayrila-
na «sizin hakkmizda tatbik edilen muamele 
yanlis dahi olsa artik bir kerre tatbik edildi, 
degigtirilemez» mi diyecegiz? 

MELlHA ULA§ (Samsun) — Oyle sey nasil 
olur? 

EMIN DRAMAN (Devamla) — Eger bunu, 
bu enciimen ekseriyet kararmi boyle kabul 
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edersek o zaman Meclisi Alinin her hangi bir si-
kayete cevab verememesi lazim gelecektir. Bu, 
dogru degildir. 

Gl. KAZIM SEVUKTEKIN (Diyarbekir) — 
Fakat kanunun maddesi var. 

EMiN DRAM AN (Devamla) — Evet. kanun 
maddesi var. Fakat bu maddeye bundan evvel 
dahi bazi hadiseler miinasebetile Yiiksek Mec-
lis temas etmis ve bu maddeyi nasil anladigmi 
tesbit etmi§tir. Yani Istida enciimeni ekseriye-
tinin simdiki anladigi sekilde anlasilmamasi 
lazimgeldigini, Umumi heyet tesbit etmistir 
ve denmistir ki : Gergi 1076 numarali ihtiyat 
zabitani kanununun 16 nci maddesinde : 
(Her ne suretle olursa olsun ordudan ayrilan-
lar tekrar muvazzafa riakledilemez) deniyorsa 
da bundan maksad, esbabi kanuniye dolayisi-
le, usulii dairesinde vukubulan aynliklardir. 
Yoksa hata neticesi veyahud haksiz, kanuna 
muhalif bir ayrilis olursa o zaman bu 16 nci 
madde haksizligi tamire asla mani olamaz. i§te 
buna dair olan, Meclisi Alinin 765 numarali 
karanni okuyorum: «1076 numarali kanunun 
bunlara ciheti taalluku olup olmadigi noktasi-
na gelince; gerci mezkur kanunun 16 nci mad
desinde; «Her ne suretle olursa olsun ordudan 
ayrilanlarm muvazzaf sinifa nakledilmeyecegi» 
yazili ise de mezkur 14 numarali haftalik cet-
velde miinderic 644 numarali karanmizda da 
arzedildigi iizere bu hiikmun «Tahdidi sinne 
ugranmasi, mukavemeti bedeniyenin fikdani 
ve sicil icabi» gibi kanuni sebeb ve liizumlara 
istinaden tekaiidlukleri icra edilenlere samil 
olmasi lazimgelip, yoksa haksiz ve kanunsuz 
olarak tekaiid edilenlere i§maline enciimenimiz 
imkan bulmamaktadir. CJimkii bu hukum, ka
nunsuz ve haksiz yapilan muamelelere de tes-
mil edilecek olursa haksiz ve kanunsuz yapi
lan muamelelerin tashihi cihetine gidilmeyece-
gini ve bir magdurun hakki ihkak oiunamiya-
cagmi kabul etmis olmak lazimgelip, hall:u!:i 
kanunlann hak ve madelet mefhumlan esasatina 
istinaden tanzim edilmis, olacagma ve vataa-
daslarm her hangi bir surette ugrayacakU.i 
kanunsuz bir muameleden §ikayet haklari da-
ima mahfuz ve onlarm bu magduriyetleri ta-
hakkuk ederse haklarmm meydana cikanlma-
si tabii bulunduguna nazaran encumenimiz mez
kur 16 nci maddenin baska suretle miitaleasi-
nin varid olmadigi kanaatindedir» demis ve bu 
karar 765 numara ile Heyeti muhteremece ka
bul edilmi§tir. 

§imdi, ayni istida enciimeni, veievki itti-
fakla olmasm; diin vermis oldugu ve §imdi 
okudugum bu kadar mukni, gayet makul ve 
mantiki esbabi mucibe karsismda, doniipte ve
ievki hafif bir ekseriyet karari tarzmda olsun, 
bu §imdiki karari verirse ve bunu Yiiksek he-
yetiniz kabul buyurursa, hem evvelce ittihaz 
edilmi§ ve adalet mefhumlarrna, icablarma ta-

mamen muvafik olan karara muhalif olacak-
tir ve hem de bundan sonra da muracaat ede-
cek magdurlar icin bir hak kapisi kalmami§ 
olacaktir. 

Bendeniz, ekalliyet reyinin dogru olacagi ka-
naatindeyim. 

BA§KAN — Baska miitalea var mi? 
MtLLI MtJDAFAA E. M. M. §UKRtJ KO-

QAK (Erzurum) — Ali Fevzi arkadasjmizm, 
hastalandigi icin Cebeci hastanesinde tedavi 
edilmek iizere miiteaddid muracaatlerinin isaf 
edilmemesinden dolayi bilmecburiye istifa et-
tigini, mazbata muharririnin ve diger arka-
daslarm ve arzuhal encumeninin buna aid maz-
batasmdan anhyoruz. Orduda bu sekil yoktur. 
Orduda, hastalik doktor raporu ile tesbit edil-
dikten sonra, onun tedavisi her tarafta ve her 
yerde yapilir. Binaenaleyh ordu hi§ bir men-
subunu bu suretle magdur etmez. Bu arka-
das istifa etmistir, istifasi vakidir ve isti-
fasi miikerrerdir. istifa etmis ve ordudan 
bu suretle cekilmis olan bir arkadasi, or
du disiplini, ordu ananesi, ordu teamiilii, 
tekrar kendisini orduya kabul ettirmez. Bunu 
da 1076 sayili kanun sarahatla anlatryor. Bu 
1076 sayili kanunda, simdi Emin Draman arka-
dasimm anlattigi gibi, haksizliga maruz kalrrsa 
onun o hakkini ihkak igin Meclisi aliye gelme-
sin mi? 0 gelebilir, fakat kendi tarafmdan de-
gil, Devlet tarafmdan veyahud memurlan tara
fmdan bir haksizliga maruz kalmissa. Burada 
bir hak varsa Devletin hakkidrr, Devletin hu-
kuku zail olmustur. Qunkii kendisine bir buguk 
sene az hizmet gbstermislerdir. Vekaleti aidesi-
nin yanlis muamele yapani tecziye etmesi tabi-
idir. Son tetkik mercii enciimeni de bu arkada-
sin isine bakmamistir. Son tetkik mercii encii-
meninin vazife ve salahiyeti kanunla tayin 
edilmistir. Bunun vazifesi; nakil, tayin, sicil, 
tekaiid muameleleridir. Son tetkik mercii encii-
menini Meclisi ali neden teskil etti? Zabitanm 
§urayi devlete gitmemesi igin. Son tetkik mercii 
encumeninin salahiyetleri ve vazifeleri bu suret
le tadad ve tayin edilirken istifa hususuna bak-
miyacagi nazari itibara almacak olursa bu ar-
kadasm Meclisi aliye degil, §urayi devlete git-
mesi lazimdir. §urayi devletin idari kazasl da-
hilindedir. Halbuki miiruru zaman vardir, ora-
ya da gidemez. Oraya gidemeyince Meclisi aliye 
bas vurmustur. istifasi kendi tarafmdan yapil-
digma, ordu taamiilii, disiplini, ananesi de tek
rar kendisinden ayrilani ic.ine almiyacagma gore 
ve bu hususu, tanzim ettigi bir kanunla da teyid 
ettigine gore, ekseriyet kararinin dogru oldugu 
kanaatmdayim. 

BALKAN — Baska miitalea var mi? Bir kag 
takrir var; okunacaktn*. 

Yiiksek Reislige 
Arzuhal encumeninin okunan mazbatasmdaki 
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akailiyet reyinin, kanuna ve maksada muvafik 
olmasmdan dolayi, aynen kabuliinii teklif ede-
rim. 

Zonguldak 
Rifat Vardar 

Yiiksek Reislige 
Okunan mazbatadaki akailiyet reyi hakikat 

ve kanuna daha uygun oldugundan bunun reye 
konmasmi arz ve teklif ederim. 

tgel 
Fikri Miutlu 

Yuksek Reislige 
§ifahen arzeyledigim sebeblere binaen ekal-

liyet reyinin kabuliinii teklif ederim. 
Yozgad 

Emin Draman 
BASKAN" — Bu husustaki teklifin iigiinii de 

okuttum, tJgii de akailiyet reyinin kabuliine 
matuftur. Reye arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

Diiyunu umumiye tahsisati hakkindaki layi-
haya rey vermeyen var mi?.. 

Rey toplama muamelesi bitmi§tir. 

3 — Inhisarlar umum miidiirlugii 1937 yih 
biltge kanunu Idyihasi ve Biltge encumeni mazba-
tasi (1/706) [1] 

BASKAN — Layihanin heyeti umumiyesi 
hakmda miitalea var mi?.. Maddelere gegilme-
sini kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere ge-
gilmi§tir. 

Inhisarlar umum mudiirliigii 1937 mali yih 
biitge kanunu 

MADDE 1 — Inhisarlar idaresinin 1937 ma
il yili masraf Ian igin ili§ik (A) i§aretli cetvel-
de gosterilidigi iizere (7 812 560) liralik tahsi
sat verilmistir. 

ZtYA GEVHER ETlLI (ganakkale) — Bu 
biitgede bu maddede.... 

HASAN FEHMl ATAg (Giimu§ane) — t§it-
miyoruz. 

BASKAN — Kiirsiiye buyurunuz. 
ZtYA GEVHER ETlLl (ganakkale) — Sual 

buradan da sorulabilir yuksek sbyliyecegim, mii-
saade buyurunuz. 

Bu maddede Hiikumetin teklifi ile Biitge en-
ciimeninin kabul ettigi tahsisat arasmda bir 
fark vardir. Hiikumet iki yiiz kiisur bin lira 
noksan teklif ettigi halde Biitge encumeni Hii
kumetin teklifinden iki yiiz kiisur bin lira fazla 
olarak kabul ediyor. Bunun sebebi nedir, neden 
icab etmisjtir? 

BttTgE En. M. M. RAlF KARADENlZ 
(Trabzon) — Hiikumetin tahsisat teklifi ile 

[1] 161 say Hi basmayazi zaptm sonundadtr. 

Biitce enciimeninin kabul ettigi tahsisat yekiinu 
arasmda bir fark vardir. Yani Biitge encumeni 
tahsisati daha fazla kabul etmi§tir. Arkada§imiz 
bunun sebebini soruyorlar. 

Bu sene, esbabi mucibe mazbatasinda da izah 
olundugu iizere, inhisar maddelerinin sati§i art-
mistir. Bu satis arti§i sebebile stoklar azalmig-
tir. Bu stoklan yerine koyabilmek igin atelye-
lerde, tuzlalarda, biraz daha imalati gogaltmak 
lazim gelmigtir. imalati gogaltabilmek igin ay-
rica memur istihdami lazimdir. Diger taraftan 
bu sati§ tezayiidiiniin seyrine gore de aynca sa-
ti§ merkezleri ihdas etmek lazim gelecektir. Bu 
satis merkezlerini gogaltinca memurlarmin da 
gogaltilmasi iktiza edecektir. Bu sebeblerden do
layi, satigm artmasi sebebile memurin kadrola-
rmda da bir fazlalik yapmak iktiza ediyordu. 

KEMAL KUSUN (Mara§) — Bu te§kilati 
Biitge encumeni mi yapar? 

B. En. M. M. RAIF KARADENlZ (Trab
zon) — Inhisarlarda gali§tirilmakta olanlar ka-
milen iicretlidir ve her sene biitge kanunu ile 
bunlarm kadrolari tesbit olunur. Esbabi muci
be mazbatasinda da i§aret ettigimiz veghile, 936 
senesinde inhisarlarda gali§an memurlarm sayi-
si 5230 iken bu sene 5310 oluyor. Bu aradaki 
farktan dolayi tahsisati, Hiikumetin teklifinden 
ayn olarak degi§tirmi§ bulunuyoruz. Diger ta
raftan Hiikumet bu biitgeyi teklif ettigi zaman 
ancak 6 - 7 aylik sati§ miktarlarim ele alabilmi§-
ti. Enciimenin biitgeyi miizakereye ba§ladigi va-
kit Inhisar idaresinin 11 aylik vaziyetini elde 
bulunduruyordu. Bu hesaba gore varidat kalem-
lerinde de aynca artinmlar yapilmi§tir. Bina-
enaleyh bu tahsisat fazlaligini icab ettiren mik-
tar da Hiikumetin teklif etmi^ oldugu miktar-
dan fazla olarak enciimence ona gore tesbit edil
mistir. 

BERg TURKER (Afyon) — 45 milyon va-
ridata kar§i 7 milyon 800 000 lira masraf veril-
mi§tir. Buna gore, varidatm % 17 si nisbetin-
de masraf yapildigi anla§iliyor. Biitge encumeni, 
bu masrafi ilanihaye kabartmak yoluna mi gi-
diyor, yoksa tahdid ve tenzile imkan mi gormi-
yorlar? Demek istiyorum ki, Inhisarlarda mas
raf % 10-12 yi tecaviiz etmemelidir. Halbuki 
burada % 17 yi tutuyor. Buna dair liitfen ma-
lumat verebilirler mi? 

B. En. M. M. RAlF KARADENlZ (Trabzon) 
— Efendim; masraf kismmda goriilen yedi mil
yon kiisur liranm igerisinde bir milyon 110 bin 
lira kadar bir para miitedavil sermayeden sarf 
edilmek lazim gelirken, aynca biitgeden sarf 
edilmektedir. Bunu §u suretle ifade etmek icab 
eder: Maliyet hesablan yapilirken ve satis kar-
lari tesbit olunurken evvela mevaddi ibtidaiye, 
isciler iicreti ve malzemenin biitiin tutari tayin 
olunur ve buna gore satis tutari tesbit olunmak 
suretile sati| kari bulunan imalati idare etmek 
iizere ayrica inhisar memurlan galistirilmakta-
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dir. tnhisar memurlarmm maaslarmi da mali-
yet hesabmda nazari dikkate almak lazimdrr. Fa
kat bu memurlara verilecek maaslarm ve adetleri-
nin kontrolu igin bunlari biitgeye bagli cet-
velde gostermek ve masraflarmi da biitgeye 
ayrrca koymak lazim gelmistir. iste maliyet fi-
atlarma eklenmesi icab eden bu parayi yedi 
milyon kiisiir liradan tenzil edersek hakiki mas-
raf alti milyon kiisur lira raddesinde kalir. Iste 
bu rakami varidat yekunu ile nisbet edersek arka-
dasrmm buldugu masraf nisbeti daha asagr dii-
secektir. Biitge enciimenince daima biitge mas
raf tertiblerinin varidat tezayiid etmedikge ar-
trrilmamasi iltizam edilmektedir. Bu senede bu 
seMlde yapilmistir. 

ZlYA GEVHER ETtLt (Qanakkale) — He-
yeti umumiyesi hakkmda biraz laf sbyleyecek-
tim amma biraz geg kaldrm. Artik maddeler de 
yavas yavas sbylerim. 

Arkadaslar ewela bir nokta uzerinde dur-
dum, Raif Karadeniz arkadasrm eevab verdi. 
tnhisar idaresi bizim en miihim varidat kaynak-
lanmizdan biridir. Bunun igin, bu memleket 
milli miidafaayi ne kadar miihim goriiyorsa in-
hisarlar varidatmm gogalmasi igin de her tiirlii 
fedakarliga katlaniyor. Burdan gelecek olan va
ridat memleketin en miihim noktalarmi besle-
mektedir. Hatta diyebilirim ki, yiyecek, igecek 
iizerinde konmus bir vergidir. Yedigimiz tuz 
ve meraklilarm igtikleri rakidan ve saraptan 
alman bir vergidir. Binaenaleyh bu varidatta 
biraz fazlalik gbriiliirse, bunu bir takim mas-
raflarla izale etmege kalkismamalidir. 10 para 
fazla varidati bile, Devletin diger islerine 
sarfedilmek iizere, ihtiyata koymalidrr. Raif 
Karadeniz arkadasimiza gore Hiikumet boyle 
yapmis ve 200 kiisiir bin lirayi getirmis. Biitce 
enciimeni de bunun uzerinde bu zammi yapmis-
tn*. Fakat hie zannetmem ki, Raif Karadeniz 
arkadasimm sbyledigi esbabi mucibe Huku-
metge serdedilsin. Raif Karadeniz arkadsim di-
yor ki, stokumuz kalmamistrr, stoku yapaca-
giz, stok yapmak igin de memur almmasi lazim-
dir. Stokonu yap, sonra memur al, memur s-
toku mu yapacaorz? (Giiliismeler) 

Anlamadim, memuru almak igin biitgeye pa
ra konuyor. Esbabi mucibe yanlistir, Rana arka-
dasimizm boyle esbabi mucibe serdedecegine 
kani degilim. 

Inhisarlardan bahsedilirken sunu da soyle-
mek lazim. tnhisar hakikaten giizel bir mesai 
ile, gok temiz mal gikartmaktadir. Gerek igecek-
ler, gerek sair ihtiyaglarimiza sarfettigimiz, tuz 
giibi nesneler hakikaten gozeldir. Fakat buna 
mukabil, piyasadaki inhisar, mall ile ayni fa-
iyatta satilan, hatta sohretlerinden dolayi midir, 
neden dolayi ise, daha fazla fiyata satilanlar 
bile var, ayni mallar mevcuddur ki, inhisarin-
Mnden elli kat asagrdir, elli kat kotudiir, bun-
lar da boyuna siiriip gidiyor. Hukumet ma-

demki inhisar yapryor, acaba hepsini birlestire-
rek biitiin bu mamulati ken^si memlekete 
satib varidatmi gogaltamaz mi? Bir misal arze-
deyim. 

Gegenlerde lazim oldu, kiigiik bir sise konyak 
aldim. Saticidan istedim ve tabii inhisar konya-
gmdan baska bir sey aklmidan gegmezdi. Adam 
bir sise verdi. pis, mundar, bulamk, hatta eti-
ketleri bile el atilamayacak kadar pis bir sey, 
iizerine baktim. «Suni Eskisehir konyagi 
diyor. 

Ne demektir bu? Bu memleket ki bu kadar 
iiziim gikarir, bu memleket ki bu kadar giizel 
yemis yetistirir ve bu memleket ki bu kadar 
giizel mahsiil verir, burada suni konyak ne de
mektir? Bunun meni acaba kabil degilmidir? Bu 
Inhisar idaresine biiyiik bir darbe degil midir? 
Bunlara miisaade etmek, arkadaslar bilmiyo-
rum, acaba mesela raki gibi derecesi fevkalade 
yuksek olan bazi igkileri derecesini, memleke
tin umumi sihhati igin, indirmek ve hepsini tev-
hid ederek bir az daha halkimizm sihhatmi dii-
sunmek imkani yok mudur ve memleketin sih
hati acaba bunu icab etmiyor mu? Bunu hig 
VeMli muhteremimiz diisiindiiler nii? Sonra igi-
mizde bir gok doktor arkadaslarrmiz vardir. 
§imdiye kadar bundan hig bir sey bahsetmedi-
ler. Bu kadar yuksek dereceli igkileri halkmii-
zm igmesine nasil miisaade ediyorlar? 

Sonra arkadaslar kolonya zannederim ki ra
kidan ve saraptan daha gok muhimdir, 300 ku-
rusa, 400 kurusa alryoruz. Kolonya temizlik igin 
lazimdir, yolda lazmndrr, kirda lazmidir, dagda 
lazmidir, zengine lazimdrr, fakire lazimdir, sih-
hata lazimdir, firiksiyon igin lazimdrr, banyo 
igin lazimdir, lazimdir, lazimdrr. Bu kadar lii-
zumlu olan bir maddenin daha gok ucuza yapil-
masi intkani varken, 400 kurusa nasil olur? Bu
nun garesi acaba simdiye kadar dusiiniilmiis 
miidiir? ve bu hususta ne gibi bir tedbir alm-
mistir? Bu, igecek kadar miihim olan bir mad-
dedir. 

Bilhassa raki derecelerinin azaltilmasrm is-
tiyorum ve bu hususta Vekilin de miitaleasmi 
rica ediyorum. 

AHIMED IHSAN TOKGOZ (Ordu) — Muh-
terem arkadaslar, benim burada soylemek iste-
yecegim sey, monopol denilen varidat, baskala-
rmm yapamadigi iratlar demektir. Masraflan 
var, arttigi takdirde monopoliin verdigi kuwe-
te karsi insanm hayretini mucib oluyor. Bak
tim, burada bir takrm masraflar var. Bunlarm 
nisbeti % 18, 3 geyrek kadar gikmrftrr. Vari
dat artryor, masraf ta miitenasiben artarsa ak-
lrm erer. Fakat varidat artiyor, masrafm yiiz-
desi yukseliyor. (Aksi olmasi lazim sesleri). 
Aksi olmasi demeyim de, fakat boyle masrafla-
rm gitgide gogalmasi, memmurlarm goklugun-
dan mi, nedir, bilmiyorum, bu gogalma dogru 
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degildir. Ben tetkik ettim: diinyanm hig bir 
yerinde monopol idareleri masrafi % 15 ten yu-
kari gikarmryorlar. Bizde ise % 18 iig geyrektir. 
Evet hizmetleri goktur, iyi seyler gikarryorlar. 
Amma bir noktada nazari dikkatlerini celbede-
rim, comertlikten biraz daha vaz gegsinler de 
diinyanm monopolde takib ettigi baremden ay-
rilmasmlar. Bunu bir defa daha burada tebariiz 
ettirmistim. Monopollerin varidati yiiksektir, fa-
kat masraflarmi ona gore yiiksetlmezler. Bura
da biraz ihtiyat lazimdir. Bugiin irad 40 milyon 
kiisur liradir, 45 milyon degildir. Bundan 7 
milyon 900 bin lirayi dustugiimiiz gibi % 19, 1 
geyrek gibi oluyor. Bu cibayet masrafi goktur. 

BttTQE E. M. M. RAIF KARADENtZ 
(Trabzon) — Inhisarlar vekaleti kendisine ta-
alluk eden suallere tabii cevab verecektir. 
Yalniz Biitge enciimenine taalluk eden bir hu-
sus vardir, o noktaya bendeniz cevab verece-
gim. Ziya Gevher arkadasimiz dediler ki; Hii
kumet boyle bir tahsisat istemedigi halde Biit-
ge enciimeni bunu kendiliginden nigin koymu§-
tur? Biitge layihasi bize geldigi zaman, bu 
layiha daha evvel hazirlanmi§tir, bize geldik-
ten sonra aradan iic, dord ay gegti. Miizakere-
si sirasinda vaziyet degi§ti. Yani dort ay igin-
de satijjflar ve inhisarlarm ihtiyaci ba§ka du
rum peyda etti. Hiikumet bu defa §ifahen bu 
teklifi degistirdi ve Biitce enciimenine dedi ki; 
biz alti ay evvel bu layihayi yapmi§tik, halbuki 
bu gun sati§lar artmi§tir, yeniden bu tahsisatimi-
zi arttirmanizi isteriz. Biz de Hiikumetin bu tek-
lifini yeniden miizakere ederek bunu kabul et-
tik. Yoksa Biitge enciimeni kendiliginden bir 
tahsisat veya masraf eklemi§ degildir. 

Diger taraftan bir noktayi daha arzetmek 
istiyorum; buyurdular ki, nigin masraf arti-
yor? Buna akil erdiremiyorum. Masraf su su-
retle artiyor : Cok satis oldugu igin gok mas
raf yapmak lazimdir. Mesela tiitiinde atelye-
lerin miktanni arttirmak icab eder. Bunlann 
miktan artmca da orada bulunacak ve neza-
ret edecek memurlara ihtiyag vardir. Onun 
igin masraf artiyor. Mesela bize verilen izaha-
ta gore; bu sene §>ark mintakasmda ahvali ha-
vaiye miisaid gitmedi. Ahvali havaiyenin mii-
said gitmemesi dolayisile memlehalardan tuz 
istihsalati yapilamadi. Tuz istihsalati yapila-
mayinca §ark mintakasina bu sefer daha uzak 
tuzlalardan tuz sevketmek zarureti hasil oldu. 
Bu sebeble Hiikumet dedi ki, ahvali havaiye
nin miisaid zamamnda fazla tuz istihsal et-
mek igin kurutma sahasmi gogaltalim. Bunun 
igin de memurlan arttirmak lazimgeldi. Bu iti-
barla da masraf artmis, bulunuyor. Binaenaleyh 
masrafm artis sebebini Biitge enciimeni makul 
gbrmu§, buna akil erdirmi§ ve kabul etmi§tir. 

Diger cihet, konyaklann inhisara almmasi 
ayn bir mevzudur. Biitge enciimeni bunu tet
kik etmemi§tir. 0 §ekilde bir miitalealan var-

sa kendileri teklif ederler veya Hiikumet teklif 
eder. Kendileri veya Hiikumet tarafindan boy
le bir teklif veya layiha geldigi zaman Biitge 
enciimeni aynca tetkikat yapar. 

HUSNtJ KlTABCI (Mugla) — Bendeniz de 
kisaca arzedeyim. Raif Karadeniz arkada§i-
mizm, imalatin fazlaligi dolayisile bu tahsisatm 
ziyadele§tirilmesi liizumuna dair olan sozleri 
yerindedir. Yalniz bunun ceman yekun 29 bin 
lira kadar bir fark yaptigini masraf fasilla-
rindan anliyoruz. imalathane memurlan igin 
yapilan fark bu kadardir. Halbuki Ziya Gev
her Etili arkadasimizm asil temas ettigi nok-
ta memur ve miistahdemlerin iicretleridir ki 
bunun tutari 122 bin liradir. Inhisar imalati-
nm cogalmasi, ve binnetice sati§m fazlaligi bu 
kadar fazla memur kullanilmasmi icab ettir-
mez. ^iinkii Inhisar idaresi mamulatini toptan-
ci satar. Bunlann halka sati§i bir gok bayiler 
tarafindan yapilmaktadir ki, masrafi inhisan 
alakadar etmez. Sonra, bu tezayiid birden bi-
re olmamistir. Yani bu ziyadele§mek dort ay 
icinde oldu da Hiikumet bunu kavrayamadi de-
nilemez. Kendileri de itiraf ediyorlar ki, iki 
seneden beri inhisar idaresinde tezayiid vardir. 
Binaenaleyh Hiikumet tarafindan bu biitge ve-
rildigi vakit zaten sekiz ay gegmi§, i§in cere-
yani anla§ilmi§ ve mevcud kadro ile isin ida
resi imkani oldugu Hiikumetce kabul edilmis-
tir. Sonra, dikkat ettim merkez memurlarm-
da zam % 6 dir. 597 iken 629 a gikmi§tir. Ya
ni 33 ki§i ilave edilmiftir. Bunlann i§i hesab 
isidir. Yiiz paket te olsa, bin paket te olsa 
isini yine ayni sekilde goriir. Yalniz, arkada§im 
bir noktaya isaret ettiler, varidatin dahi go-
galdigini ifade ettiler, fakat varidat gogaldi 
diye sarf imkanlan aramak dogru degildir. 

0 varidati biitgeye kar olarak kaydetmeli-
yiz. Bunlari yegan, yegan tetkik edersek g'6-
riiriiz ki, Biitge enciimenince kabul edilen 
120 000 lira zamma hacet yoktur. Yani Hii
kumet evvelce liizum gorseydi, layihasma 
kaydeder ve esbabi mucibesini yazardi. Na-
sil ki gegen seneki fazlaligi da mevcud kadro-
sile idare etmi§ti, bilhassa merkez memurlan 
igin % 6 arttiracak derecede kesafeti kabul 
etmek dogru degildir. Varidat fazlasi 1 600 000 
liradir. Bunun igin 200 000 lira fazla masraf 
kabul etmek lazim midir? Inhisar idaresi tek-
lifinde 228 000 lira koymu§tur. Biitge enciime
ni onu aynen kabul etmi§tir. Biz de kabul 
etmek zaruretindeyiz. Qiinkii idarenin inki§afi 
igin liizum vardir, deniliyor. 

Esasen heyeti umumiyesi hakkinda soz al-
mi§tim. Inhisar idaresine bu vesile ile te§ekkiir 
edecektim. Qiinkii, Inhisar idaresi tevhidden 
sonra hakikaten tasarrufu kendisine §iar edin-
mi§tir. Varidatta goriilen yiiksekliklere rag
men masrafi eski miktar olarak aynen ipka 
etmi§tir. Hatta bence bu hususta fedakarlik 
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dahi etmektedir. Muhtelif devairde bir cere-
van var : Maa§lar miitemadiyen zam goruyor. 
inhisar idaresi bunu da yapmami§tir. Nasilsa 
Biitge enciimeninde buna dikkat edilmeyerek 
kabul edildigini gbriiyoruz. 

Ahmed Ihsan arkada§imizm dedigi gibi, bir 
nevi vergi tahsil eden inhisarlarda kazancm 
mahiyetini tesbit etmek giigtiir. Her zaman 
kar vardir, fakat vardir diye masrafa kapi 
acilmasi doaru degildir. 

J ZlYA GEVHER ETtLl (Qanakkale) — Efen-
dim; Vekil bellri sbyledigi zaman daha mukni 
seyler soyleyecektir. Fakat, Raif arkadasimm 
esbabi mucibesi, bu zammi kabul ettirecek bir 
esbabi mucibe degildir. 

Arkadaslar, biliyorsunuz ki, ticarette ve 
bilhassa inhisarlar gibi ticaretin smai ki&mma 
taalluk eden miiessesatta, yapilan is gogaldikga 
masarif onunla nakusen miitenasib olarak azalrr. 
Yiiz bin liralik is yaptigmiz zaman ettigimiz 
masraf 10 lira ise, 200 bin liralik is yaptigi-
miz zaman bu hi? olmazsa 18 lira olacak, 20 
lira olmayacaktrr. ts devir ede ede hacmi bii-
yudukge parqa basma diisecek masraf o kadar 
azalacaktir. Sonra bizim her idremiz her seyini 
makine ile yapan bir idaredir. Makine ise 100 
bin liralik isi de 500 bin liralik isi de yapar, 
eski havanlarda oldugu gibi bigakla tiitiin ki-
yilmaz, yapragi makinenin altma koydunuz 
mu drrrr... diye bir hamlede kryar, atar. Tiitu-
nii krydiktan sonra ve kutusuna koyan makine-
ler vardir. Bunda amelenin, memurun emegi 
yoktur. Rana arkadasimizm dedigi gibi, gergi 
bu 200 bin 170 bin lira o kadar muhim bir sey 

« degildir amma bir ruhu ifade eden bir rakam 
oldugu igin bizce muhimdir. Memleketin bu 
kadar fedakarlikla verdigi ve ne gibi hayrrli is-
lere sarfedildigini bildigi igin bu vergilere kat-
lanryor. Bunun igin bir varidat ^ogaldigi za
man bunu su memura, bu ise sarfetmek katiyen 
dogru degildir, bunlari asil hedef teskil 
eden islere tahsis etmek lazimdrr. Bay Vekil 
inhisarlarda azami tasarrufun yapildigmi sbyle-
diler. Azami degil, daha gok azamisi yapilabilir. 
Hatta daha masraflardn yiizde 25 indirilebilir. 

Vekilin mesaisinden yakm bir zamanda bunu bek-
liyebiliriz. Kendisinden bir kag defa rica etti-
gim i^leri tarn vaktinde yapmis olduklarmdan 
dolayi bunu da yapacagmdan kani olarak bu-
raya giktrm. Yoksa 170 bin lira icin buraya gik-
mam. Fakat Biitce enciimeninin 20 kurusu icin 
gikarmi. Qiinki Biitge enciimeninin vazifesi, Hiiku-
metten gelen her hangi bir teklifi makaslamak-
trr, asla gogaltmak degildir. Vazifesi budur, 
bunu, yapmasi lazimdrr. 

Arkadaslar, gegenlerde bir §arap aldim, bak-
kal (Gayet fenadrr, bulanrktrr almaym) dedi. 

Inhisar sarabi, biliyorsunuz ki, son zamanlar-
da gok aranilan ve bir Avrupa sofra saraplarm-
dan daha yuksek olan bir maldrr. 
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Geldim Vekil arkadasrma soyledim, derhal 

o asraplari piyasadan toplatti ve yerine yeni-
lerini gbndertti. Bu kadar itina ile hareket eden 
bir Vekilin biitgesinde, bu gibi masraflarda, 
fevkalade hassas olacagina kaniim. Kendisinin 
getirmedigi bir seyi, Biitge enciimeninin biitgeye 
koymasma razi degilim. Eger Bay Rana, 3-4 
ay iginde vaziyet boyle oldu derlerse onu asla 
kabul etmem, ciinkii metodla galisan bir mii-
essese ve bir insan bbyle bir sey getirmez. Be-
nim tanidigrtn Bay Rana da bunu getirmez. 
(Giiliismeler). 

Qunkii onun planlari bir aylik, iki aylik, iig 
ayhk degildir. Onun planlari bes senelik, on 
senelik planlardir. O kadar bir zamani gbrerek 
teklif getirir ve getirmelidir. Bizim bildigimiz 
budur. Zannediyorum ki, Raif Karadeniz ar-
kadasrmiz bunda aldanryor. 

RtFAT VARDAR (Zonguldak) — Vekili 
dinleyelim. 

GUMRUK VE INHISARLAR VEKILl ALl 
RANA TARHAN (Istanbul) — Bazi arkada§-
lar inhisar masraf mm yiizde nisbetini soyliyerek 
goklugundan bahsettiler. Sunu arzetmek isterim 
ki bu masraf i§letme masrafindan ibaret degil
dir. Bunun iginde in§aata ayrilmis 100 binlerce 
liralar vardir. Bunlar iginde kanunun inhisar-
lara tahmil ettigi vazifeleri yapmak igin mese-
la: ekilen tiitiinleri yazmak ve kontrol etmek icin 
yine 100 binlerce liralar vardir. tiitunun lslahi 
igin de alman tedbirlere kar§i konulmu§ mas-
raflar vardir. Bunlar gikarildiktan sonra 
i§letmeye kalan para ancak i§letme parasi 
addedilmelidir. Onun igin masrafin hepsini 
i§letme parasi addederek muhakeme yurut-
mek dokru olamaz. Sonra Yuksek Meclis 
biliyor ki Inhisarlar biitcesinde §imdiye kadar 
cok esasli tenzilat yapilrni§tir. 4 sene evvelki 
inhisar biitcesile gegen seneki biitge mukayese 
edilecek olursa gbriilur ki memur adedinde 
yiizde 30 ve masrafta da % 20 tenzilat vardir. 
Bu kadar senedir bu masrafla gah§ilmi§ ve ida-
re edilmistir. Yalniz her §eyin bir derecesi olu-
yor. Nitekim i§ler gogaldigi halde yine ayni me-
murlarla o masraflarla idare ede ede bu i§ler 
bu seneye kadar gelmi§se de artik bu sene biraz 
memur adedinin arttmlmasi lazim oldugunu 
gbrmiis bulunuyoruz. 

Bunu, biitgeyi teklif ederken teklif etmemek, 
teklif etmi§ olmamak bizim igin zayif bir nokta 
te§kil edebilir ve bunu biz enciimende anlattigi-
miz zaman buna kar§i enciimen bize, burada ba
zi arkada§lanmizin sbyledigi gibi, vaktile hesab 
edeydin, §imdi biz dinlemeyiz, diyebilirdi. De-
mediler, bizim maruzatimiza insafla mukabele 
buyurdular ve hakikati gordiiler. Bu suretle bi
zim teklifimiz iizerine olan artirmayi kabul bu-
yurdular. Qok rica ederim, Biiyiik Meclis, haki-
kate tevafuk eden bu artirmayi derig buyurma-
sm ve i§in zaruretine binaen vaki olan bu rica-
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mizi kabul buyursun. 

Suni konyak igin sikayetleri yerindedir. Bir 
sene kadar oluyor ki tabii konyak piyasaya gik-
mag-a ba§lami§tir. Zannederim ki bir sene sonra 
piyasanm biitiin ihtiyaglarcni kar§ilayacak de-
recede tabii konyak piyasaya gikanlmi§ bulu-
nacaktir. Bu yalniz inhisarlarm yapmakta oldu-
g-u bir metadir. 0 takdirde §ikayet ettikleri ve 
sikayet etmekte hakh olduklan suni konyak pi-
yasada kalmiyacaktir. 

Rakmin derecesinin yiiksekliginden sikayet 
buyuruyorlar. Rakinin hususiyeti §u oluyor ki de-
recesini su ile istedikleri dereceye indirip gika-
rabiliyorlar. (Giiliismeler). 

Yalniz bu miinasebetle §unu arzedeyim ki is-
pirto mali bir inhisar olmakla beraber, Hiiku
met, varidati da icabinda feda etmegi g*oze al-
mak sartile en siddetli alkollii miiskirattan en 
hafif alkollii miiskirata gitmegi esas itibarile 
kabul etmi§tir. Bunun iizerinde gali§maktadir. 
Zaten bu sene goruliiyor ki §arab sati§i artiyor. 
Bunlar arttikga alinacak tedbirlerle miitenasi-
ben siddetli alkollii miiskirati azaltmak Hiiku-
metin programmdadir. 

Kolonyayi inhisara almagi §imdiye kadar 
du§iinmedik. 

ZlYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — Ko-
lonya inhisara alinsm demedim. Kolonya ha-
yatta gok lazmidir. Bunu ucuza mal etmek igin 
ispirtoyu ucuz temin etmek lazimdir. 

GttMRttK VE iNHlSARLAR VEKlLl ALl 
RAN A TARHAN (Istanbul) — Kolonya igin 
sattigimiz ispirtoyu 140 kuru§a kadar satryoruz. 
Onlar da piyasada serbesttir. Daha ucuza sata-
biliriz, fakat az varidat aliriz. 

ALt SEVKET dNDERSEV (Giimii§ane) — 
Mali ucuzlatinca satis, artar. 

ZlYA GEVHER ETlLt (Qanakkale) — In-
cir kokacagma ispirto olsun.. 

Bir §ey rica etmi§tim; piyasada sizin nefis 
mamulatmiza kar§i o kadar kotii §eyler gikiyor 
ki, bu hem sizin sati§miza manidir hem de sih-
hate muzurdur. Bunlari kontrol etmek imkani 
yokmu?. 

G. VE I. V. ALi RANA TARHAN (Istan
bul) — Rakilarin esasi olam sumayi Inhisarlar 
idaresi yapryor. Inhisarlar idaresinden baska 
hie. kimse sumayi yapamaz. Bulnu Inhisar idare
sinden alarak herkes kendisine gore imalatta 
kullanryor. byle zannediyorum ki, Inhisarm sa-
tisi da gittikge arttigma gore bu hususi rakilar 
piyasadan gekilcmege maruzdur. 

HALIL MENTEgE (Izmir) — Tuz fiati indi-
rildikten sonra tuz sarfiyati, Biitge enciimeninin 
tetMkatmdatn anlasridigma gore, % 27 nitebetin-
de artmistir. §ekerin fiatmdan yaptigimiz tenzi-
latm neticesi olarak seker istihlakati da, hati-
rimda kaldigma gore, % 30 - 35 nisbetinde art
mistir. Binaenaleyh su tecrubeler gbsteriyor ki 
istihlakat esyalarmin fiatleri indirildikge, dahili 
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istihlakat artiyor ve bundan dolayi da Devlet 
varidatmda bir fazlalik hasil oluyor. Acaba su 
tecriibeyi tiitiin ve miiskirat iizerinde tatbik 
etmek dusiinuliiyor mu? Tiitunun fiatmda 
da tenzilat yapilirsa, dahili istihlakat sahasi 
tevessii edecek ve zannediyorum ki bu, varidat 
iizerinde miisbet tesir yapacaktir. 

G. VE I. V. ALI RANA TARHAN — Tiitiin 
igin bu tecriibe yapilmistir. Tiitiin igin yapilan 
tecriibe varidata aksi tesir yapti. Hatirlarsmiz, 
bundan iki sene ewel, en asagi olan tiitiune birer 
kurus zammetmege mecbur olduk. Tiitiiiniin 
ucuzlamasi varidatm tezayiidiine degil tenaku-
snlna sebeb oldu. 

Miiskirata gelince; bu da demin arzettigim 
sebeblerden ^dolayi alkolu gok olan miiskiratm 
fiatmi indirib satisi gogultmayi Hiikumet diisiin-
mez. Yalniz sarapta tenzilat yaptik ve hakikaten 
sarabm istiihlakati artmaktadir. 

B. E. M. M. RAIF KARADENIZ (Trab-
zon) — Hiisnii Kitabci arkadasimiz Biitge encii 
meUinin cevab vermesi lazim gelen bir iki mese-
leye temas ettiler, bendeniz bunlara arzi cevab 
edecegim. Dediler ki : madem ki imalathanede 
memur gali^trrilacaktrr o basjka kisrmdrr. Asil 
yukaridaki masraf butgesinin birinci faslmdaki 
memur maaslari nigin artiyor? Ben bunu sureti 
umumiyede bir fikir verebilmek igin arzetmis-
tim. Bu artis ug kismida miitalea edilebilir. Bi-
rincisi dogrudan dogruya atelye ve imalathane-
lerde, tuzlalarda yani fabrikasyotn islerindedir 
buralarda galisagak memurlardan bir kismmm 
maaslari bu fasildan verilecektir. Ikinci kisim 
satis, kismidir. Burada galisacak memurlarm 
maasi da bu birinci fasildan verilecektir. tTgiin-
cii kisim ise yeni sati§ merkezleri ihdas edilece-
gine gore muhasebe te^kilatmi takviye veya ih
das etmek lazim gelecektir ki onlarm maaslari da 
buraya intikal etmektedir. Onuta igin her kisim-
da artis kendisini gostermektedir. Varidat ar
tiyor onufn igin biz de masrafi arttirdik tarzmda 
bir sbz soylemedim zannederim. Arzedilen sebeb-
lere gore satis goktur. Binaenaleyh biz yeniden 
atelyelerimizi, imalathanelerimizi genisletecegiz, 
varidat artiyor, satis gogalryor dedikleri zaman 
inandik. Tetkik ettik, gordiik ki, varidat artiyor 
binaenaleyh stis gogalryor. 0 halde taleb yerin
dedir dedik ve kabul ettik. §unu arzedeyim ki; 
gegen seneki inhisarlar biitgesi ile bu seneki 
biitgesi tetkik edilirse gbriiliir ki 2 milyon lira-
ya yakin bir tezayiid vardrr. 

Sonra bir noktayi bilhassa arzetmek istiyo-
rum. Ziya Gevher arkadasimiz dediler ki Butge 
enciimeni aldandi.. 

ZIYA GEVHER ETILI (Qanakkale) — Asia 
boyle bir sey sbylemedim. 

RAIF KARADENIZ (Devamla) — Aldandi, 
dediler. Daima Hiikumet tarafmdan tahsisat 
teklifi olmadikga, tahsisat kabul etmemeli 
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ve tahsisati kesmelidir, dedi. Ben zanne-
diyorum ki Meclisi Aliniz namma ifayi va-
zife eden Biitge encikrieninin vazifesi yalniz Hii-
kumetin tahsisat tekliflerini indirmekten ibaret 
degildir. Ancak amme hizmetlerinin munta-
zam Meyebilmesi igin masraflar ne kadar lazrm-
sa onu tesbit etmek ve kabul etmekle miikellef-
tir. Azsagogaltir goksa indirir. Gaye her halde 
amme hizmetlerinin ifa edilmesinden ibarettir. 
Bir noktayi ifade etmek lazrmdrr. Biitge encii-
meni bazen Hukumetin masraf ve tahsisat ta-
leblerine bu yiiaden ilaveler yapmaktadir, Ziya 
Gevher arkadas.miiz^n dedigi dogru olsa idi her 
zaman boyle bir sual ve muahazaya maruz kal-
masi lazrni gelirdi 

Bu noktayi bilhassa yuksek huzurunuzda sby-
lemek mecburiyetinde kaldigmi igin arzediyo-
rum. 

AHMED IHSAN TOKKOZ (Ordu) — Muh-
terem vekil Beyefendi vakia masarifi umumi-
yenin yuksek oldugunu sbyledigime, cevab ver-
mek lutfiinde bulundular. Vakia masraf yuksek-
tir amma iginde baska seyler de vardrr diye 
ettigim itirazi kabul etmekle beni memnun etti-
ler. Fakat burada yine kendilerini tenvir etmek 
isterim. Masarifi umumiye denilen tabirimin 
iginde yalniz isletme masrafi yoktur. Cihanda 
bulunan monopollerin yiizdesi yiizde 15 i gegmi-
yor dedigim zaman o masrafin iginde sadece is
letme degil, ziraat i§in enstitiiler agmak, propa-
gandalar yapmak, seyahatler yapmak, sergilere 
gitmek velhasil hepsi vardrr. Benim burada 
temas etmek istedigim nokta varidat gayretle, 
himmetle artarken cimrilige diismemeli. Sana-
yide varidat arttigi zaman masraf ta o nisbet-
te artmaz, monopolde busbiitun, baskadir, satis 
arttigi zaman masraf ta o nisbette artmaz daha 
diiskiin gider. Tabii bunun da bir haddi gayesi 
var. Fakat benim burada memnuniyetle kabul 
ettigim nokta yiizde masrafmm 50k oldugunu 
kabul etmeleridir. Bundan sonra daha siki tu-
tarlar da ileri gitmesine mani olurlarsa en bii-
yiik memnuniyeti ondan duyarim. 

Sonra bir alkol meselesi var. Sihhi ihtiyacdan 
dolayi son vakitlerde Avrupayi dolastim ve has-
tanelerde bulundum. Hastalarin muhtac oldugu 
alkol antiseptiktir. Bu alkol antiseptik, big bir 
memlekette bizim memleketimizde oldugu ka
dar pahali degildir. Arkadasmuzm sbyledigi «eau 
de cologne» dahi alkol antiseptigin tuvalet kismi-
dir. Alkol antiseptigi tuvalet sahasmda kulla-
nanlar igin kagakgilik yapilacagmdan korkarak 
sihhat cihetini ihmal ediyoruz. Piir alkolii, 95 
gradmdaki alkolii baska memleketlerde oldugu 
gibi hastalarm ve istiyenlerin eline daha ucuz 
bir surette gbtiirsunler. Ricam budur. 

Dr. SADt KONUK (Bursa) — Bendeniz mes-
legim icabi, ispirto bahsine temas ederek Ve-
kilden izahat rica edecektim. 

Memlekette 3 tiirlii ispirto satilryor. Bunlaf 
da, ihsan arkadasimizm dedigi gibi, pahalidir. 

Saf ispirto memleketimizde sanayide degil 
yalniz tib sahasmda kullanilryor. Boyle oldugu 
halde hakikaten 90k pahalidir. Bu pahalilik Dev-
let biitgesine gok fazla varidat temin ediyorsa, 
digerlerine zam yapilarak bu saf ispirtoyu ta-
babetin eline ucuz olarak vermek garelerini ara-
malryiz. Evet Avrupanm bir gok memleketlerin-
de de pahalidir. Fakat bir komisyon ile biiyiik 
miiessesati sihhiyenin eline ucuz ispirto temin 
edilmektedir. Inhisarlarda da bu komisyon var-
dn*. Miiessesati resmiyeye ucuz veriliyor, fakat 
halka hizmet noktasmdan, daima ispirto ihtiya-
cinda bulunan kasaba ve kby hekimleri bundan 
istifade edemiyor. Bunlar da bizzarure denatu
re ispirto kullaniyorlar. Ispirtonun denatu
re edilmesinden ve boyanmasmdan maksad ne-
dir? (Igilmemesi igin sesleri) Fakat bu beyhu-
de bir zahmettir. Qiinkii ben, boyanmi§ ispirto-
lari icerlerken gbrmii§iimdiir. Fakir halk para-
sile raki alamayinca bu denature edilmi§ ispir
toyu igki yerine kullanmaktadir. Sanayide kul-
lanilan ispirto da gok fena bir boyaya malik-
tir. Ne boyadir 0? Bununla ugra§an hekim ar-
kada§larm ne elbiseleri, ne de aletleri kaliyor, 
fena halde boyaniyor. Eger liituf buyururlar 
ve kasaba doktorlarmin da saf ispirtodan istifa-
delerine imkan verirlerse gok memnun olurum. 

ZlYA GEVHER ETlLl (Qanakkale) — 
Efendim; bir iktisad kaidesi iizerinde fikirleri-
mizde ihtilaf oldugu igin buraya gikmak mec
buriyetinde kaldim. Vekil arkada§imiz buyur-
dular ki, eger ben ispirtoyu ucuz satarsam sar-
fiyat ve dolayisile varidat az olacaktir. Fakat 
iktisad kaideleri bunun aksini isbat ediyor. 
Herhangi bir madde ortaya ne kadar ucuz fiat-
la konur ve sarfiyati ne kadar fazla olursa, ali-
nan kar da 0 nisbette fazladrr. Bu, en basit ti-
caret kaidesidir. Biiyiik bir dukkan veya her
hangi bir bakkal diikkani giinde 50 liralik alis 
veri§ yapiyorsa, ali§ veri§ini, ucuz satmak sure-
tile artirdigi takdirde kari da artacaktir. Ispir
to da ne kadar ucuz almirsa sarfiyati 0 kadar 
tezayud edecek ve Devletin varidati 0 kadar ar
tacaktir. Bunun bariz delilleri vardir. Mesela 
devlet demiryollarmda bunu gbriiyoruz. Va-
ridatim tezayud etti, diyor. Bu nasil oluyor. Bir 
aile reisinden tarn bilet aliyor, ondan sonra ge-
lenlerden yiizde 80 tenzilat yapryor ve herkes 
aman ne ucuz diye buraya ko§uyor ve bu suret-
le varidat gogaliyor. Binaenaleyh ispirtoda da 
ayni vaziyet caizdir. Ispirto yalniz kolonya igin 
kullamlmaz. Antiseptik olarak da kullanilrr. 
Yoksa kokusundan istifade ettigimiz losyonlar-
dan, esanslardan, lavantalardan bahsetmedim. 
Kolonya dagda da lazimdir dedim. Dagda ko-
kusunu ba§kasma koklatacagim diye hicbir za
man kolonya siiriilmez, orada ancak antiseptik 
olarak kullanilir. 
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Sonra eskiden evlerimizde kamineto dedigi 

miz ispirto ocaklari vardi. Kahveyi bir dakika-
da pigirir, icerdiniz ve istediginiz yere de bunlar 
tasmabilirdi. Arkadaslar, bunlar ispirto i§in 
hirer sarfiyat yeridir ve bir varidat idaresinin 
her zaman dusiinecegi seylerdir. Yoksa ispirto-
nun ucuzlamasile varidat azalir, diisiincesi yan-
li§tir. Bilakis ispirto ne kadar ucuzlarsa o kadar 
50k sarfiyat olur ve varidat ta 0 nisbette artar, 
Bizim gayemiz ucuza mal ederek fazla sarfet-
mek ve fazla kazanmaktir. Maksadimiz budur. 
Binaenaleyh vekil arkadasimizdan c,ok rica 
ederim, benrm varidatim azalir diye bizi urkiite-
cek bir laf sbylemesinler. 

Yalniz bu mesele hakkmda bir etiid yapar-
larsa musterih oluruz. Devlet ve Meclisin bir 
olduguna daima inanan bir arkada§miz srfatile 
bunu sbyliyorum. 

Raif arkadasmiiz biraz giicenmisler, giicenme-
melerini rica ederim. Ben enciimen aldandi de-
medim. Enciimen higbir zaman aldanmaz. Belki 
Raif Karadeniz arkadasimiz ve ben aldanabiU-
riz. Fakat enciimenin aldandigrni big bir zaman 
kabul edemem. Ben biraz diisiinerek soz soyle-
rim. 

INH1SARLAR V. ALl RANA TARHAN (Is
tanbul) — Muhterem Ahmed Ihsan Tokgoziin 
bizim masraflarrmizm goklugu hakkinda konu-
surken, hangi inhisarlarm butgelerini diisii
nerek konustuklarmi bilmiyorum. Yani bizim 
masraflarrmizm yuzdesini diinyadaki inhisarlar-
dan hangisinin biitgesile mukayese ederek 50k 
gbrdiiklerini bilmiyorum. §u noktayi arzetmek 
istiyorum ki, mukayeseyi yaparken yalniz mas-
raf kismini goz oniinde bulundurmak yetmez. 
Inhisar resmini de mukayese etmek lazimdir. 
Bazi inhisarlarm resmi bizden coktur. tabiatile 
m,asraflari fazla bile olsa varidatlarmm goklugu 
yaninda bizden az gbzukebilir. Her iki taraftan 
mukayese etmek lazrmdrr. 

Muhterem Ziya Gevher arkadasimm ve diger 
muhterem arkadalsarrmm sihhi ispirtonun iic-
retini tenzil hakkmda dikkatimi celbetmelerine 
teeskkiir ederim. Tetkik edecegim. Yalniz, ar-
kadasim iktisad kaidesine muhalif konustugumu 
sbylediler. Bir misal arzedeyim. Pek yakmda 
tuz fiatlarmi indirdik. 3 800 000 lira fedakar-
ligi gbze aldik. Buna mukabil satis % 27 fazla-
lasti. Iki milyon kiisur bin lira zarar devam et-
mektedir ve bunu memleketin menfaati namma 
tabiidir ki, iktiham edecegiz. 

Dr. SADl KONUK (Bursa) — Saf ispirto 
fiyatinin bahaliligmdan, bir gok miiessesati sih-
hiye, Romanya ispirtosunu daha §ok kolaylikla 
tedarik ediyorlar ve islerinde kullaniyorlar. 
Halka da iyi ispirto diye 300 kurustan satryor-
lar, bu ciheti de nazari dikkati alilerine arze-
diyorum. 

MEMED SOMER (Kutahya) — Arkada§lar, 
bendeniz bu sene; varidattaki fazlaliktan do-

layi inhisar biitcesinde soz sbylemek niyetinde 
degildim. Fakat gbrduri ki, sbylenen sbzler, 
miidafaa edilen esaslar bir takim yanli§ §ey-
lerdir. Evvela Biitce enciimeni Mazbata mu-
harriri muhterem arkada§imiz Karadenize ce-
vab verecegim. 

Buyurdular ki; bilmem hangi memlehadan 
§arka tuz gbnderilmi§. Rica ederim, bu, mali-
yetile gbnderilir, masrafi maliyetine zammedi-
lerek satilir. Bunun masrafi yoktur. Zira tu-
zun masrafini tezyid etmeye bir sebeb olarak 
telakki etmiyorum. Maliyete zammedildigine 
gore bunun imkam yoktur. Yani masrafi tez
yid etmesi imkansizdir. Fabrikalann imalati-
na gelince; esasen fabrikalarda liizumu kadar 
memur vardir. Bu fabrikalar §irdiye kadar 
kontrolsuz mu cali§tilar? Gittik gbrdiik, he-
pimiz biliyoruz, hatta liizumundan fazla me
mur vardir. Mademki stok mal yapilacaktir. 
Is kanununa gore mesailerine zammederler, ge-
ce galisirlar, bu i§ te olur biter. Senelerden be-
ri inhisar masraflan tezayud etmektedir. Bu 
giin burada sbz sbyleyen arkadaslardan birisi 
inhisar masrafini % 19 a cikardi. Rica ede
rim, varidat alimleri, idare alimleri bilirler ki 
her hangi bir verginin masrafmin % 10 dan 
fazlasi fahi§tir. Bunu hie bir Devlet rejimi ka
bul etmez. % 10 dan fazla masraf 0 varidatm 
faydasiz olduguna delalet eder. 

Galelim vekilin sbylediklerine : Kolonyayi 
daha ucuza satarsak varidat azalir diyorlar. 
Amrna 0 kadar da pahalidir ki, ne bileyim ki-
yas kabul etmez. Hi§ olmazsa inhisann tuva-
let ispirtosunu ucuzlatmasi lazimdir. Bende-
nizce denature edilmis, ispirtolara bu memle-
kette ihtiyac. vardir. Qiinkii bbyle olmazsa $al-
kama suretile halka bunu igirirler. Kahve pi-
§irmek gibi ve alat, edevat temizlemek igin kul-
lanilan ispirtolarm boyanmasma bendeniz ta-
raftarim. Oiinkii renginden halk anlar ki igil-
miyecektir. Boyanmadan ucuz ispirto satihrsa 
bunlarm hepsi igki yapilir ve bu suretle Inhi
sar idaresinin varidati diiser. Fakat hala bu 
memlekette suni konyak yapilmaktadir, ben 
tabii bunun aleyhindeyim, yapilmamalidir. 
Qiinkii memlekette mevaddi iptidaiye goktur, 
iiziim, incir ve saire her seyimiz vardir. Suni 
konyak demek boyali ispirto demektir. Bunu 
halka icirmek, bilmem ne dereceye kadar dog-
rudur. 

Vaktile bir Leh §irketi te§ekkiil etmi§ti. Bu 
§irket suni raki yapti. Anasondan mamul ha-
lis raki diye uzerine yaziyordu. Yani ispirto ile 
anasonu calkaliyordu, ikis de muzirdir. Bunu 
halka igirdi. Fakat halk arasinda dedikodu 
oldu, §irket te Hukumetle anla§amadi ve bira-
kip gitmege mecbur oldu. 

Saniyen; bendenizin bu kursiiden bir gok 
defa §ikayet ettigim bir kbylii tutunii meselesi 
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vardir. Bu tlitiinler hala bir takim muhafizlar 
tarafmdan tutulup mahkemelere sevkedilmekte-
dir. Pakat mahkemeler bu i§e bakmamakta-
dir. Qiinkii Devlet fabrikalarmda yapilan ve 
o firmasile ambalaj edilen bir sigaradir. Bu
nu kagak diye tutmak kadar, ne diyeyim, bu 
nun kadar manasiz bir §ey olamaz. Mademki 
bu sigarayi bizim resmi bir idaremiz imal edi-
yor ve halka satiyor. Amma, bunu Keskin 
halki icecekmi§ te Ankara halki igmeyecekmi§. 
Burada da fakir adamlar var, onlar da bun-
dan igmek isterler. Liizumu kadar bu tiitiinden 
her tarafa gondersinler. Bendeniz bunun tu-
tulmasma taraftar degilim. Bunu Bay vekilden 
§iddetle rica ederim, buna devam etmesinler. 

Halk bundan mugber oluyor. Para ile Hiiku-
metten aldigi birs,eyi, surada satacaksm, bura
da satmryacaksm diyerek bunu kagak etmek bu
nun uzerinde muameleler yapmak, zabrt vara-
kasi tutmak ridden dogru bir s,ey degildir. Bu
nun menini tekrar bu sene de Vekil beyden rica 
ediyorum. 

Gelelim tuz meselesine; tuz meselesi Mieclisi 
alinin hassasiyetle mesgul oldugu bir meseledir. 
Qiinki havayici zaruriyedendir. Ne vakit bu me-
sele Meclise gelmisse Meclis heyeti muhteremesi 
gok hassas davranmistir. Qunki hayvanlara la-
zimdrr, insanlara lazimdrr. salamuralara sana-
yide bir 50k s,eylere, buz imaline vesaireye la-
zimdir. Meclisi ali tuzun bahaltfigmda israr etti, 
bunu iig kurusa indirdi. Bundan evvel bendeniz 
Mieclisi aliye bazi varidatlar teklif etmistim. 
§iikranla arzederim ki bunu Meclisi ali kabul 
etti. Ve birer birer yapti. Sofra tuzu iqin 0 vakit 
Vekil bey demislerdi ki bu varidat degildir. 
Halbuki ge^en seneden beri gezetelerde okuyo-
rum; bir kac, yiiz bin lira masrafla bir eski fab-
rikayi islah ederek bunu yapmislardrr. Acaba bu
nun fazla varidat verecegine nasil kani olmus-
lardn* ki bunu yapmislardrr. Filvaki fazla vari
dat getirmiyecek bes alti yiiz bin lirayi bula-
cakti. 0 zaman Vekil bey bunu kabul etmediler 
ve 100 000 lira bile degildir dediler. Acaba nasil 
buna kani olmuslardrr ki bunu yapmislardrr. Bu
rada bu kursiiden kabul etmedikleri halde... 

Sonra miiskirat; suma inhisardadir. Suma in-
hisari yapryoruz. Raki yapacak olan kimse su-
mayi inhisar idaresinden alir, bunun resmini ve-
rir. Ger<ji bu miemleketimizde bir sanayidir, bazi 
insanlarm, bazi vatandaslarm mesgul oldugu 
bir sanayidir. 

Mademki rakilan ve saraplan da inhisar ida-
resi satmak istiyor ve satryor. tyisini satmak 
istiyor, satsm efendim. Bunu iyi yapsm, yetis-
tirsin. Hatta iyi raki diye bazi adamlarm gi-
kardigi raki vardir. Mlesela size isim sayayim, 
Bilecik rakisi vardir, meshur bir raki. Onun ye-
rine bir raki ikame etsin, etmistir, iyi rakilar 
yapryor. Fakat ispirtodan mamul rakiyi bu 
memleketten kaldrrsm. Qiinkii milletin sihhati-

na muzirdir. Konyakta oldugu gibi bunun da 
ispirtodan imalini menetsin. 

Saniyen raki satisi igin bazi buyuk sehirler-
de luks dukkanlar magazalar agmislardir. Ar-
kadaslar takdir buyurursunuz ki Hukumet diik -
kan agmaz, dukkancilik yapmaz ve yapmamah-
dir. Bir kere sumayi amile satiyor. O adam bun
dan raki yapryor. Fakat, Hukumet diger taraf-
tan karsisma gikib diikkan agryor ve raki ve 
sarap satryor. Bunlan gegen sene de arzetti-
gim gibi veznedarlar, s,unlar, bunlar bir alay 
memur yapryor. Bunlar masraftrr. % 19 kiisur 
masraf bu gibi luks islerden ileri geliyor. Yok-
sa arkadasimizm dedigi gibi bilmem fazla ima-
lat yapilacakmis, ona Mfayet edecek derecede 
memur istihdam edecekmis falan bendeniz bu
nu anlamryorum. Qiinkii arzettigim gibi liizu-
mundan fazla memur vardir. Onun igin arka-
daslar bu dukkanlari kapamalidir. ( Bra
vo sesleri ). Arkadaslar bir vakitler ben
deniz Vekili aidine ve alakadarlara sor-
dum. Niimunedir, reklamdir dediler. Pek-
ala. Memleketin muhtelif yerlerinde bir reklam 

cami agilabilir. Yahut Inhisar idarelerinin kapi-
larinm yanmda bir camekan a§ilir., levhalar ko-
nur, haftada bir igi temizlenir ve bu suretle de 
istedigi reklami yapmis olur. Boyle yapmayib da 
Inhisar idaresinjn Beyoglunun orta yerinde 
raki satmasi dogru degildir. Onun igin 50k rica 
ederim olanlan derhal kaldirsmlar. 

Sonra mazbata muharriri muhterem arka-
dasimiz buyurdular ki, sarkta, memlehalarda 
tuz olmamistir. Bilmiyorum, bunu nereden isit-
misler? §arkta malumu alileri bir kag turlii tuz 
vardir; Bir taikmii kuyu sulandrr ki, bunlarm 
ahvald havaiye ile alakasi yoktur. Kuyudan 
suyu §ikarirlar kovalara koyarlar, giineste bek-
letirer, tuzunu alirlar. Bir takimi ise kaya tu-
zudur. Jjfarkta Kulp ve Kagizman gibi diinya-

nm en giizel en kristal tuzlari gikaran yerlerimiz 
vardir. Binlerce kilometre uzak yerlerden tuz 
getirib de tuzu fahis fiatla satmak dogru bir 
sey degildir. Qiinkii hududumuz dahilinde her 
memlekete yakm memlehalanmiz vardir. Bun
larm inuntazamaii isletilmesi bu meseleyi hai-
leder. Gegen sene havalar musaid gegmistir. Bu 
memlehalar isletilebilirdi. Bendeniz Meteoroloji 
miidiirlugiinden sordum. Aldigmi habere gore 
havalar, 0 kadar fena gegmemistir. Onun igin 
Biitge enciimeni mazbata muharririnin aflerine 

magruren dedigi seyi kabul edemiyecegim. Sizi faz
la izag etmiyeyim. Maksadimi hiilasa olarak ar-
zedeyim. Bendenizce inhisar masrafi, inhisar 
varidatinin iizerine zammedilerek ve memur 
masrafi olarak % 10 u gok goriiyorum. Haydi 
% 10 u dogru bulalim, diinyaca kabul edilmis 
olan prensibe uyarak bunu kabul edelim. Fakat 
bay vekilin soyledigi gibi insa masrafi, filan 
masrafmdan su masraflardan, bu masrafmdan 
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bahsederler. Bunlarm hepsi masraftir, biliyoruz. 
Fakat senelerden beri elimizde islemekte bulu-
nan bu idare insaat masraflarmi ve sair mas-
raflarmi yapmistir. Bundan sonra artik % 10 
dan fazla masraf kabul etmemeliyiz. Arkadaslar, 
vaziyeti hakikiye iste bundan ibarettir. 

G. ve iNHISARLAR V. ALI RANA TAR-
HAN (Istanbul — §arktaki tuz meselesi hak-
kmdaki izahat Biitge encumenince verilmi§ ol-
makla beraber kanuna taalluk eden bir noktayi 
hatrrlatmak igin miisaadenizle bendeniz de ma-
ruzatta bulunacagmi. 

Hakikaten biz, ambarlarmiizdaki tuzlan ora-
ya kadar yaptigimiz masraflan ilave ettikten 
sonra satryoruz. Yalniz gegen sene tuz hakkmda 
cikan kanunla Biiyiik Meclis bir madde kabul 
etti. Ahvali fevkalade dolayisUe bir mmtaka 
tuzsuz kalacak olursa ve baska bir yerden oraya 
tuz gondermek luzumu hasil olursa bu mas-
raflar ilave edilmeden oranm tuz buhranmdan 
ewelki piyasasi iizerinden sati§ yapilir. Bize 
bu yolda salahiyet verdiniz, biz de bu salahi-
yeti kullandik. Fakat Sivas taraflarmdan itiba-
ren sarka dogru fevkalade yagan yagmurlardan 
tuz tarlalan bozuldu ve biz oralarda yalniz ka-
ya tuzlarmi kullanmaga mecbur olduk ve bu 
kaya tuzlarmi sevkettigimiz zaman da o kanu-
nun verdigi salahiyete binaen masrafi Hazineye 
gektirdik. Halka eskiden beri piyasadan al-
makta oldulu fiyata tuzu verdik. 

Koylii tutiinu igin mahkemeye verilmekten 
sikayet ediyorlar. Ewelce de bilmiinasebe arz-
etmi^tim ki,filan tutiin satryor diye mahkemeye 
verilmiyor ve vermege de salahiyetimiz yoktur. 
Yalniz tiitiin satmak igin verilen tezkereler mm-
takalara mahsus tezkerelerdir. 0 tezkere hangi 
mmtaka igin verilmisse ancak o mmtaka igin 
muteberdir., Bazen memurlar tezkeresiz tiitiin 
satan birine rast geliyor. Tezkeresi olmadigi 
igin tiitiin kanununun verdigi salahiyete istina-
den kanunun tayin ettigi ceza veriliyor. Mesele 
bundan ibarettir. 

Satis magazalarma gelince:' Her tiirlii satis 
yapmagi biz vazifemizden addediyoruz. Bunda 
mucibinoe hicab gbrdiigumuz bir sey yoktur. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Bu satis 
magazalari Jtstanbulda kag tanedir?. 

1NHJBARLAR V. ALt RANA TARHAN (Is
tanbul) — Istanbulda iki iig tanedir. Biri, Bey-
oglunda Istiklal caddesinde digeri de, Galatada-
drr. Zannederim bir ugiinciisu de Qarsikapi ta-
raflarmdadir. 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Ug, Ka-
dikbyiinde dort, Pangaltida be§. 

GUMRtJK ve I. V. ALt RANA TARHAN 
(Istanbul) — Farzediniz ki on tane olsun. 

MEMHD SOMER (Kiitahya) — Bendeniz 
satamazsmiz demedim. 

GtTMRVK ve t. V. ALt RANA TARHAN 
(Istanbul) — Benim cevabim §udur ki, fnhisar 

idaresi icabederse 100 tane sati§ yeri agabilir. 
MEMED SOMER (Kiitahya) — Mademki 

sumayi satiyor, artik rakiyi satamazsmiz. Ote-
kinden resim aliyorsunuz. 

FlKRl MUTLU (Igel) — Inhisar idaresinin 
kullandigi §i§eler kaga mal oluyor? Hususi amil-
ler §i§elerini tekrar toplatiyorlar. inhisar ida
resi toplatmiyor. 

GUMRUK ve 1. V. ALI RANA TARHAN 
(Istanbul) — Tekrar kullanilacak §i§eleri biz de 
toplatiyoruz. (l|itilmedi sesleri) 

FlKRl MUTLU (Igel) — Bir daha tekrar 
edeyim. Inhisar idaresinin gikarmakta oldugu 
muskirati koydugu §i§eler kendisine bittabi bir 
bedel mukabilinde mal oluyor. Hig toplatmiyor-
lar. Hususi amiller kendi §i§elerini bir iicret mu
kabilinde toplatiyorlar. Zannediyorum ki, kar-
li bir geydir. Sonra son zamanlarda gok zarif 
sigara kutulan goriiyoruz. Bunlara giizel §ekil-
ler verilmistir. Bunlar toplatilamaz mi? 

GUMRUK ve 1. V. ALl RANA TARHAN 
(Istanbul) — Sigelerden i§e yarayanlanni top
latiyoruz. Sigara kutularmi toplatmayi diigiin -
medik. Qiinku, bunlan hifzissihha noktasmdan 
tekrar piyasaya ve ellere veremeyiz. 

BERQ TURKER (Afyon Karahisar) — Mas
raf nisbetini bendeniz % 17 buldum. Muhterem 
Bay Ihsan Tokgbz arkada§imiz % 18 e gikardi-
lar. Bir ba§ka arkada§imiz % 19 buldular. 

Muhterem Karadeniz arkadagimizm soyle -
dikleri, 1100 000 lira gikanlirsa bu nisbet 
% 15 e iner. Bunu memnuniyetle heyeti aliye-
nize arzediyorum. (Miizakere kafi sesleri) 

MEMED SOMER (Kiitahya) — Bendeniz 
tiitiin meselesine iki kelime ile cevab verecegim, 
miisaadenizi rica ediyorum, soz veriyor musu-
nuz ? 

BA§KAN — Buyurunuz. 
MEMED SOMER (Kiitahya) — Bendeniz 

bu koylii sigarasi iizeriinde Heyeti Celileye tek
rar iki kelime ile maksadimi izah edecegian. Vekil, 
bendenizin samimi sbzuime karsi bunu fakir adam-
lariger dediler, tezkeresiz satistan bahsettiler. 
Boyle degildir. §imdi izah edeyim. Mesela Kes-
kin kazasmda koylii sijgarasi satiliyor. Fakat bu
rada memnu imi$. Burada bir fakir adam oradaki 
ahbabma yazryor ve bes on paket gelirken getir 
diyor. Gelirken yakalanryor. Bbylece bu sigara-
lar bulunmayan yerlere, bulujnan yerlerden, fu-
karayi halk tarafmdan celbediliyor. Amma bunu 
kanuna uydurmak igin tezkeresiz sati§ diye 
hakime mahkum ettirmek dogru degildir. Bu sa
tis degildir. Bu hal Halk Fmkasmm halka 
olan samianiyeti ile de kabili telif degildir. 
Yani Frrkamizm temellerile ve kbyliiye, 
ameleye, fakir kimselere karsi olan samimi 
vaziyetine uymayan bir seydir. Buaiun 
islahmi rica ettilm. Her taraftaki fukarayi halk 
bundan istifade etsin dedim. Yoksa ne tezkere-
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sizlikten bahsettim ve ne de kendilerinin boyle 
bir sey soylemesine aklrni erdi. Imalati fazlalas-
trrsmlar, memleketimizde o kadar fazla tutiin 
yetisiyor ki tutiin yoktur diyemezler. 

Halki tutiin ekmekten menediyoruz. Qok 
oluyor, para etmiyor diye .. Tiitun ektirmiyoruz. 
Memleketimizde liizumu kadar tiitun. yetisebi-
lir ve koylujniin bu ihtiyaci da temin edilebilir. 
Amma, biz buradaki yalniz Sipahi ocagmdan 
temin edecegiz, 50 kurusa satib bu parayi ala-
lim, bu olmaz. Her smrf halkm ihtiyacma gore 
tiitunii yetistirmek ve dagitmak lazrmdrr. 

Demin, nasilsa unutmustum, Heyeti Celile-
nize arzetmek istiyorum: Ispirto iig kisrmdrr, 
Bay Ihsanm dedigi gibi bunun bir kismi dok-
torlara mahsustur, hastanelerde, kliniklerde ve 
sairede temizlik ipin kullanilir. Bunu hatta halk-
tan biri de temizlik igin alabilir. Ben rica ediyo-
rum, doktorlara itimad buyursunlar, doktorla-
rm talebine gore ve imzalan tahtmda doktor
lara liizumu kadar bu ispirtodan versinler. zan-
etmemki her hangi bir doktor 3 - 5 kilo ispirto-
nun bir kismmi ayirsm da raki yapmak igin bas-
kasma versin. Binaenaleyh doktorlara alkol ap-
solii denilen yiiksek ispirtoyu taleb ve ihtiyag-
larma gore versinler. Sonra Ziya Gevher arka-
dasmuzm dedigi gibi kolonyacdarm kolonyayi 
pahali satmalarmm baslica sebebleri ispirtoyu 
istedikleri kadar alamayanlarmdan ve aldikla-
rmi da pahali almalanlndan dolayidrr: Nigin ve-
rilmiyor? BelM raki yapacak diye degil mi? is
pirto amillerinin ayda ne kadar ispirto sarfede-
ceklerinin mahallinde polisten, ticaret odasmdan 
tahkik edebilifrler ve ona gore ispirto verirler ve 
ticareti bu suretle teshil ederler. 

Belki daba ucuza satdir. Buyurduklan gibi, 
herkese ve her eve lazrm olan bir seydir. Iste 
bunlari rica edecektim (Giiliismeler). Yani bu 
koylii tiitunii satisrnda tezkere meselesini ben-
deniz kabul etmiyorum. Qiinkii samimi bulmi-
yorum. Buna bir gare bulsunlar ve herkese iste-
nilen koylii tiitiiniinden versinler. 

OUMAL AKOIN (Afyon Karahisar) — Inhi-
sar idaresinin masraflari ve hesablari iizerinde 
arkadaslar endise ettiler ve bu endiselere en 
ziyade bu idarenin teeskkiiliinden beri bendeniz 
ilk zamanlan hatirlarsiniz, bu idare iizerinde cok 
kiskanptim. Buradan temennilerde bulunurdum. 
Saym Vekil liitufda bulundular, bu endiselerimi 

feale eden isletme hesablarmi her ay gonderdiler. 
Her madde iizerinde bu isletmeye yapdan masraf, 
maliyet fiatlari iyi tetkik edilirse bu hesablardan 
anlasdir ki, Inhisarlar idaresi bidayeti tesekkiiliin 
den bu ana kadar her an tekamiil etmis, her an 
ileriye dogru gitmis ve her an kendi istihsala-
tinda bir tekamiil gbstermistir (Bravo sesleri). 

Yalniz bendeniz bu hesablar ve her madde 
iizerinde birer, birer tetkikat yaptigimdan, bun
lari iyi bilirim. Istihsalat arasmda kolonyadan 
bahsettiler, arkada§larim eger bu hesablari, 

gorseler ve bu inhisann imal etmekte oldugu 
seyleri arasalardi Inhisar idaresinin tuvalet is-
pirtosu diye cikardigi sihhi bir ispirto nazari 
dikkatlerini celbederdi. Bu gerek doktor, ge-
rek Ziya Gevher arkadasrniizm aradigi ucuz ve 
sihhi bir ispirtodur. (Ucuz degildir sesleri). 70 
kurustur, her bakkalda da bulabilirsiniz, dere-
cesi de yiiksekir, kilosu 140 kurusa geliyor; gii-
zel bir de kokusu vardrr. Biger kokulari kulla-
nacagmiza inhisarm gikardigi bu kokulari kul-
lamrsmiz endise zail olur. Binaenaleyh bende
niz, arkadaslarima biitiin endiselerini inhisarm 
isletme iizerinde yaptisi hesablari tetkik etme-
melerinde buluyorum. Eger zam goriirlerse tet-
kikattan bunun yerinde oldugunu anliyacak 
lardrr. Tenzil edilmisse yine tetkikattan bunun 
yerinde oldugu anlasdarak endise zail olacaktrr. 
Arkadaslardan bu hesablari tetkik etmelerini 
rica ederim. 

G. ve INHISARLAR V. ALl RANA TAR-
HAN — Muhterem Memed Somer arkadasrmiz 
samimiyet kelimesi iizerine tekrar avdet ettik-
leri icin rahatsiz ettim. Affedersiniz. Kelime 
a^rr telakki olunabilir. Ne Vekaletin Vakili, ne 
hie. bir memuru, samimiyete muhalif hareket 
etmezler. Koylii nasil mevcud ahkama riayete 
mecbursa memurlar da mevzuati tatbika mec-
burdurlar. Herkes kendi vazifesini yapryor. 

Bu vazifeyi yapmakta, hepimiz de samimiyiz. 
MEMED SOMER (Kiitahya) — Rica ederim. 

tiitiin iizerinde yapdan bu muamele dogru bir 
sey midir?. 

G. ve INHISARLAR V. ALI RANA TAR-
HAN (Istanbul) — Kanun bbyle emrediyor. 

MEMED SOIVTER (Kiitahya) — Kanun boy
le demedi. 

RtFAT VARDAR (Zonguldak) — Miizakere 
Kafi.. 

BASK AN — Fasillari okuyoruz: 

A - CETVELt 

F. Lira 
1 Memur ve miistahdemler iicreti 3 642 420 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
2 Merkez ve tasra masraflari 651 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
3 Daimi memuriyetler harcirahi 85 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
4 Muvakkat memuriyetler harci

rahi 30 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

5 Miifetti§ler harcirahi 45 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

6 Tecriibe, islah ve miicadele mas-
rafi 60 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

7 Kacagi kovalama ve tiitiin ekimi 
masraflari 410 000 
BA§KAN — Kabul edilmigtir. 
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P. Lira 

8 Kagak ihbariye ve ikramiyesi ve 
2550 sayili kanun mucibince ve-
rilecek tazminat 40 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

9 Sabit krymetler masrafi 775 950 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

10 Depo ve imalathaneler, fabrika-
lar, tuzlalar iicret ve masraflan 1 272 840 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

11 Ecnebi miitehassislar iicret ve 
harcirahlan 45 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

12 Muhtelil' masraflar 86 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

13 Memurlar ikramiyesi 50 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

14 Tekaiid sandigma i§tirak 225 000 
BALKAN — Kabul edilmi§tir. 

15 Reddiyat 10 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

16 Gegen yil borclan 60 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

17 Eski yillar borclan 40 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

18 Hiikmolunmus borclar 25 000 
BA§KAN — Kabul edilmistir. 

19 Fevkalade masraflar 182 000 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

20 1715 numarali kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Ciimhuriyet 
Merkez bankasma verilecek itfa 
karsiligi 77 350 
BALKAN — Kabul edilmistir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 

BALKAN — Birinci maddeyi kabul eden-
ler... Etmeyenbr... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — inhisarlar idaresinin 1937 mali 
yili varidati ilisik (B) isaretli cetvelde gosteril-
digi iizere (45 546 000) lira tahmin edilmistir. 

B - CETVELI 

F. Lira 
1 Satis, karlan 40 920 000 

BALKAN — Kabul edilmistir. 
2 Muhtelif rfeum 700 000 

BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
3 Para cezalan 100 000 

BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
4 Muhtelif hasilat 210 000 

BA§KAN — Kabul edilmistir. 
5 Istirdad 100 000 

BALKAN — Kabul edilmi§tir. 
6 Tiitiin ve milskirat miidafaa ver-

gisi 3 516 000 
BA§KAN — Kabul edilmi§tir. 

HttSNtt KlTABCI (Mugla) — Limited sir-

ketinin buradaki rakamlarmi da ogrenmek is-
terim. Tiitun isletmek iizere tesis edilen bu §ir-
ket zannederim, muameleye ba§liyah bir sene 
olmu§tur. Hig varidat elde etmemi§ midir ? 

GttMRttK ve I V ALl RANA TARHAN 
(Istanbul) — Bu limited sirketi bir miistakil 
ticari sjrkettir. Kendi namina i§ goriiyor ve 
Ziraat bankasi ve I§ Bankasi ile beraber gali§i-
yor. Bu sene 100 000 lira kar yapti. Fakat bu 
para sermayesini tamamlamak igin sirkette 
kaldi 

(Ikinci madde tekrar okundu). 
BASKAN — Ikinci maddeyi reyinize arze

diyorum. Kabul edenler... Etmiyenler,. Kabul 
edilmi§tir. 

MADDE 3 — Inhisarlar idaresinin 1937 mali 
yili daimi memur ve mustahdemlerile nakil va-
sitalan kadrosu ilisik (C) isaretli cetvelde gos-
terilmistir. 

BASKAN — Cetvelin okunmasma liizum var 
mi? (Hayir sesleri) 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Madde kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Imalati arttirmak ve sati§ tes.-
kilatini geni§letmek igin ayrica kullanilmasi lii-
zumlu goriilecek memur ve mustahdemlerin uc-
retleri biitgenin iicret fasillarmdaki tasarrufat-
tan verilir. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 5 — Inhisar altinda bulunan oyun 
kagidi, kibrit, gakmak ve gakmaktas,i kagakgi -
ligmdan dolayi 1918 sayili kanun ile eki bulu
nan 2550 sayili kanun mucibince verilecek ikra-
miyelerle kacak takibinde olen veya sakatla-
nanlara verilecek tazminat ve bu suglara aid 
davalarm muhakeme ve saire masraflan biitge-
nin taalluk ettigi fasillarindan verilir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler.... Etmiyenler... Madde kabul edil
mistir. 

MADDE 6 — Gegen yil borglari tertibine 
konan tahsisat kifayet etmedigi takdirde isbu 
borglar taalluk ettikleri hizmetlere tekabiil et-
mek iizere cari yil biitgesine mevzu tahsisattan 
mezkur tertibe Gtimruk ve inhisarlar vekaleti-
nin muvafakatile naklen tesviye olunur. 

1932 - 1935 yrllarina aid ve karsiliklan taal
luk ettikleri yil butcelerinde mevcud borglarm 
tediyesine eski yillar borglari tertibindeki tah
sisat kafi gelmedigi takdirde bu paralar 1937 
mali yili butgesinin masraf tertibleri tasarrufa-
tmdan zikri gegen fasla Giimriik ve inhisarlar 
vekaletinin muvafakatile naklen tesviye olunur. 

BASKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 7 — (Sergilere istirak ve propa-
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ganda masraflan) namile biit§eye konan tahsi-
satm sarfi sureti ve evraki miisbitesinin hazrr-
lanmasi, miitedavil sermayeye giren masraflar 
hakkmdaki usullere tabidir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 8 — Kacakcdik suclarmdan dolayi 
mahkemelerce ve heyetlerce hukmolunan para 
cezalari tahsilatmdan yiizde besi bu paralan 
tahsil eden idare takib, tahsil ve muhafaza me-
murlarma biitgenin takibat tertibinden bdenir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 9 — Inhisarlar idaresinin 1936 biit-
§e kanununun 9 ncu miaddesile miitedavil ser-
mayeden sarfma mezuniyet verilen (950 000) li-
radan kullamlmayan ve kullandrp ta btit§e ta-
sarruflarile kapatilan kisrmlarm fabrika, tuzla 
ve imalathanelerde yapilacak insaat ve tesisat 
ile fenni §erait ve tesisati havi her nevi yaprak 
tiitiin ve barut ve patlayici maddeler depolan 
alnn ve insasi igin 1937 ydinda sarfma Giimruk 
ve inhisarlar vekaleti mezundur. Bu suretle sar-
folunacak paralar her yil sonunda biitcenin ge-
nel tasarruflarmdan kifayeti nisbetinde man-
sub olunur. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 10 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta-
rihinden muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabu ledilmistir. 

MADDE 11 — Bu kanunun hukmiinu icraya 
Griimruk ve inhisarlar vekili memurdur. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Kabul edilmistir. 

Kanunun heyeti umumiyesini acik reye ar
zediyorum. 

4 — Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkm
daki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna muzey-
yel 935 say ill kanunun 1 nci maddesinin de-
gistirilmesine ve ~bu kanuna bazi maddeler eklen-
mesine dair kanun layihasi ve Dahiliye, Maliye, 
Butge ve Iktisad cnciimenleri mazbatalan 
(1/616) [1] 

BALKAN — Ikinci miizakeresidir. 
Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 

2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna ek kanun 

MADDE 1 — Hususi kanunlarma gore ec-
nebilere verilecek ikamet tezkereleri icin 
Tiirkiyede 16 giinden iki aya kadar ikamet 

[1] Birinci miizakeresi 59 ncu inikad zap-
tindadir. 

edecek ecnebiler tie, ve iki aydan bir seneye 
kadar ikamet edecek ecnebiler bes Tiirk lirasi 
ikamet tezkeresi harci odemekle miikelleftirler. 

Bir seneden fazla ikamet etmek isteyen 
ecnebilere, sekiz lira har§ almarak en cok 
iki sene icjn ikamet tezkeresi verilir. 

Aile sahibi olan ecnebilerin beraberinde 
ibulunan kardari ve on sekiz yasmi doldurmamis, 
cocuklari kendi ikamet tezkerelerine kaydolu-
nur ve bunlardan hare, aranmaz. Ancak bu va-
ziyette olan kadm ve cocuklardan mtistakil is 
sahibi olanlar ayrica ikamet tezkeresi almaga 
meoburdurlar. 

BALKAN — Tadilname yoktur. 
Mladdeyi kabul buyuranlar... Etmeyenler... 

Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Talebe sifatile Tiirk mekteb-
lerinde okumak veya resmi bir makamm tav-
siyesi iizerine srrf ilmi arastrrma ve- calisma-
larda bulunmak maksadile Tiirkiyede ikamet 
edecek ecnebilerle Hiikumet, hususi idare ve 
belediyeler tarafmdan tetkikat ve vazife icin 
celbedilen ecnebilere birinci madde mucibince 
verilecek ikamet tezkerelerinden harg alinmaz. 

Miiltecilere ve hususi surette ilmi tetkikler 
igin Tiirkiyeye gelen ecnebilere verilecek ika
met tezkerelerinin tamamen veya kismen harg-
tan istisnasma Hukumet salahiyetlidir. 

BASK AN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun meriyeti tarihin-
de Tiirkiyede ikamet muddetleri be§ seneyi geg-
mi§ olub senelik kazanglan 240 liradan az bu
lunan ecnebilere verilecek ikamet tezkerelerin
den miitekabiliyet §artile dbrtte bir nisbetinde 
harg almrr. 

BASKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 4 — Miisterek pasaportla grup ha-
linde ve seyahat maksadile Tiirkiyeye gelen ec
nebiler iki ay miiddetle ikamet tezkeresi almak-
la miikellef degildirler. 

Bu gibi ecnebiler Tiirkiyede ilk geceyi ge-
girdikleri han, otel, misafirhane, pansiyon ve 
hususi evlerde en yakm polis karakollarmdan 
tedarik edecekleri beheri be§ kurug krymetli be-
yannamelerden tig niishayi doldurarak iki vesi-
ka fotografi ile birlikte 24 saat zarfmda bu ka-
rakollara tevdi etmege mecburdurlar. Bu 
beyannamelerden bir niishasi fotografli olarak 
polisge vize edildikten sonra sahiblerine iade 
edilir ve Ttirkiye dahilinde iki ay miiddetle 
muteber htiviyet vesikasi olarak kullanilrr. Be-
yannameler pula tabi degildir. 

Grup halinde gelen ecnebilerden grup git-
tikten sonra ayrilarak Tiirkiyede kalacak olan
lar hakkmda bu kanunun ve pasaport kanunu-
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nun diger hukiimleri dairesinde muamele ya-
pilnr. 

BASKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmigtir. 

MADDE 5 — Konferanslara, beynelmilel 
sergilere ve kongrelere, milli bayram ve spor 
genliklerine igtirak maksadile Turkiyeye gele -
cek ecnebiler iki ay muddet i§in ikamet tezke-
resi almaktan muaftirlar. Bunlardan miigterek 
pasaportla gelenler dorduncu madde hiikumle-
rine tabidirler. 

Liizum halinde Hiikumet bu miiddeti alti aya 
kadar temdid edebilir. 

BASKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — Triptik vesikalarile gelen ec-
nebi seyyahlar iki ay miiddetle ikamet tezkere-
si almaksizm Tiirkiyede kalabilirler. Bunlar -
dan iki aydan ziyade ikamet edecek olanlar bi-
rinci maddede yazili harglarm yarismi odeye-
rek ikamet tezkeresi almaga mecburdurlar. 

BASKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 7 — Tiirkiyede ecnebi sefaret ve 
konsolosluklari resmi memurlari ve aileleri mii-
tekabil muamele §artile birinci madde hiik-
miinden mustesnadir. 

BASKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmigtir. 

MADDE 8 — Harci verilmis, ikamet tezke-
relerini kaybettikleri tahakkuk eden ecnebile-
re asil tezkerelerinin muteber oldugu mudde-
te miinhasir kalmak kaydile yeniden verilecek 
ikamet tezkerelermden birinci maddede yazili 
harglarm yansi almir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 9 — Ikamet tezkerelerinin, bunlar-
da yazili muddetin hitammdan itibaren, on be§ 
gun iginde yenileri ile tebdil edilmeleri mecbu-
ridir. 

Miiddeti biten ikamet tezkerelerini me§ru 
bir mazeret olmaksizm vaktinde harcmi vererek 
yenilemeyen ecnebiler hakkmda, hususi kanun-
lardaki cezai hiikiimlerin tatbiki salahiyeti 
mahfuz kalmakla beraber bunlara yeniden ika
met tezkeresi verildigi takdirde iki kat hare. 
almir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 10 — Ellerindeki ikamet tezkerele
rinin miiddeti dolmadan tekrar avdet etmek uze-
re memleket haricine gidecek ecnebilerden ika
met tezkerelerini mahalli emniyet miidurliikle-
rine birakarak ii§ ay icinde donmiig olanlara 
ikamet tezkereleri geri verilir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 11 — Bu kanunun muhtelif mad-
delerindeki istisnai hiikiimler harig olmak iizere 
Turkiyeye viirudlari tarihinden itibaren on alti 
gun zarfmda ikamet tezkeresi almaga mecbur 
bulunan ecnebiler muayyen olan bu miiddeti iki 
aya kadar tecaviiz ettirdikleri takdirde kendile-
rinden iki aylik bir ikamet tezkeresi harci esas 
tutularak iic misli harg almir. Eger bu muddet 
iki ayi da tecaviiz ederse kendilerinden bir se-
nelik ikamet tezkeresi harci dort misil olarak 
almir. Bu gibi yabancilar hakkmda hususi ka-
nunlardaki cezai hiikiimlerin tatbiki salahiyeti 
mahfuzdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 12 — 27 te§rinisani 1926 tarihli ve 
935 numarali kanun miilgadir. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun ne§-
rinden evvel ikamet tezkeresi almi§ olan ecne
biler kanunun meriyeti tarihinden itibaren bir 
ay iginde miiracaatla yeniden ikamet tezkeresi 
almaga mecburdurlar. 

Bu suretle tezkere almayanlar hakkmda ec-
nebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaki 2 
mart 1331 tarihli muvakkat kanunun 983 sayili 
kanunla tadil edilen 4 ncii maddesi hiikmii tat-
bik olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 13 — Bu kanun 1 eylul 1937 tari
hinden muteberdir. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 14 — Bu kanunun hukumlerini ic-
raya Adliye, Dahiliye ve Maliye vekilleri me-
murdur. 

BASKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmigtir. 

Layihamn heyeti umumiyesini agik reye ar-
zediyorum. 

Rey vermeyen var mi? Rey toplama muame-
lesi bitmi§tir. 

5 —• AsJcerlik Jcanununun 5 nci maddesine 
bir fikra ilavesine dair kanun layihasi ve Milli 
Miidafaa encilmeni mazbatasi (1/773) [1] 

BALKAN — Bu layihamn da ikinci miiza-
keresidir. 

[1] Birinci muzakeresi 59 ncu inikad zaphn-
dadir. 
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111! sayili askerlik kanununun 5 nci maddesine 
bir fikra ilavesi hakkmda kanun 

MADDE 1 —1111 sayili askerlik kanununun 
5 nci maddesine agagidaki fikra eklenmi§tir: 

Harb sanayii (Kara, deniz, hava fabrikalari) 
smifmda muvazzaflik miiddeti iki buguk sene-
dir. Ancak sanat okullarmdan mezun olub da 
harb sanayii smifina ayrilacaklarm muvazzaf
lik miiddeti bir buguk senedir. 

BA§KAN — Madde hakkmda tadilname 
yoktur. Rerey arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmi§tir. 

MADDE 2 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BAgKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hiikiimlerini ic-
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BALKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Layihanm heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

6 — Dahiliye vekaleti merkez teskildl ve va-
zifeleri hakkvndaki kanuna ek 3046 sayili kanuna 
bagli kadro cetvellerinde bazi degisiklikler ya
pilmasma dair kanun layihasi ve Dahiliye ve Bul
ge enciimenleri mazbatalan (1/765) [1J 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
miitalea var mi? Mjaddelere ge<jilmesini kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

Dahiliye vekaleti merkez teskilat ve vazifeleri 
hakkmdaki 1624 sayili kanunun bazi maddeleri-
nin degistirilmesine ve kanuna bazi hukumler 
ilavesine dair olan 3046 sayili kanuna bagli cet

velde degisiklik yapilmasma dair kanun 

MADDE 1 — Dahiliye vekaleti merkez tes
kilat ve vazifeleri hakkmdaki 1624 sayili kanu
nun bazi maddelerinin degistirilmesine ve ka
nuna bazi hukumler ilavesine dair olan 12 hazi-
ran 1936 tarih ve 3046 sayili kanunun 6 nci 
maddesine bagli cetvelin HHisusi kalem, Mahalli 
idareler umum miidurlugii, vilayetler idaresi 
umum miidurlugu, hukuk miisavirligi, niif us is-
leri umum miidurlugu ve seferberlik miidur
lugu basligi altmdaki kisimlan bu kanuna bagli 
cetvelde gosterildigi sekilde degistirilmistir. 

BALKAN — Cetvelleri okuyalim mi (Hayir 
hayir sesleri). 0 halde miitalea var mi? Madde-
yi reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun, 30 mayis 1937 ta
rihinden muteberdir. 

[1] 163 sayili basmayazi zabtin sonundadir. 

BA§KAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
ve M&liye vekilleri memurdur. 

BA§KAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmistir. 

Layihanm birinci muzakeresi bitmistir. 

7 — Vakiflar umum miidurlugu memurlari 
ayliklannm tevhid ve teadiilu hakkmdaki ka
nuna bagli cetvelin degistirilmesine dair olan 
2880 sayili kanuna bagli cetvelde degisiklik ya-
pdmasi hakkmda kanun layihasi ve Biitge encil-
meni mazbatasi (1/783) [1] 

BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
miitalea var mi? 

Maddelere gegilmesini kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Maddelere gegilmesi kabul edil
mistir. 

Vakrflar umum miidurlugu memurlari aylikla-
rmm tevhid ve teadiilii hakkmdaki 2221 sayili 
kanuna bagli cetveli tadil eden 2880 sayili ka
nuna bagli cetvelde degisiklik yapilmasma dair 

kanun 

MADDE 1 — Vakiflar umum miidurlugii 
memurlari ayliklannm tevhid ve teadiilii hak
kmdaki 2221 sayili kanuna bagli cetveli tadil 
eden 2880 sayili kanunun 1 nci m a d d e s t bagli 
cetvelin (Gureba hastanesi) basligi altmdaki 
kismi bu kanuna bagli cetvelde gosterildigi se
kilde degistirilmistir. 

BALKAN — Cetvelin okunmasma liizum var 
mi? (Hayir sesleri). 

Maddeyi reyinize arzedijyorum, kabul buyu
ranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun 31 mayis 1937 ta-
rihifnden muteberdir. 

BALKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
mistir. 

MADDE 2 — Bu kanunun hukmiinii icraya 
Basvekil memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

Layihanm birinci miizakeresi bitmistir. 

8 — Ziraati takviye igin 1337 : 1341 senele-
ri Maliye, Ziraat ve Iktisad vekdletleri but-
gelerindc agilan fasillardan giftgttere tavizen 
yapilan yardimilardan miitevellid borglann tak-
site raptina ve faizlerinin affine dair kanun 
layihasi ve Ziraat ve Biitge enciimenleri mazba
talan (1/675) [1] 

[1] 166 sayili basmayazi zapiin sonundadir. 
[1] 164 sayili basmayazi zaptm soyiundadir, 

- 153 — 



I : 61 20-5 -1937 C : 1 
BALKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

miitalea var mi? 
Maddelere gegihnesini kabul buyuranlar ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmi|stir. 

Ziraati takviye igin 1337 - 1341 senelerinde 1k-
tisad, Maliye ve Ziraat vekaletleri butgelerinden 
giftgilere yapilan yardimlardan dogan borg-
larm taksitlendirilmesine ve faizlerinin affine 

dair kanun 

MADDE 1 — 1337 - 1341 senelerinde Ikti-
sad, Maliye ve Ziraat vekaletleri biitgelerine 
konulan tahsisattan istila gbrenlere giftgilere 
nakden verilen paralardan ve aynen dagrtdan 
tohumluk, gift hayvanlari ve ziraat aletleri be-
dellerinden tevellud eden Devlet alacaklari 
faizsiz olarak, birincisi 1 birinci te^rin 1937 
tarihinde, digerleri bu tarihten hirer sene son-
ra tahsil edilmek uzere, on be§ musavi taksite 
baglanmiftir. 

BA§KAN — Miitalea var mi? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden-

ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmistir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tak
site baglanacak borglarm bu kanunun meriyeti 
tarihine kadar olan zamana aid faizlerile borg-
larmi kismen veya tamamen daha ewel odemis 
olanlarm faizden olan borglari affedilmi§tir. 

BALKAN — Mutalaa var mi?. 
Reye arzediyorum. Maddeyi kabul buyuran

lar... Etmiyenler. Kabul edilmi§tir. 

MADDE 3 -— Kuraklik ve her hangi afat ve
ya miicbir ve fevkalade bir sebeb ile bir veya bir 
kag taksitin kismen veya tamamen teoiline za-
ruret gbriOdugii halde bu tecil Maliye vekilli-
ginin teklifi ve Icra VeWlleri Heyetinin tasdiki 
ile kararlasrr ve tecil edilen taksitlerden faiz 
almmaz. 

BALKAN — Sbz var mi?. 
Reye arzediyorum. Maddeyi kabul buyuran-

lar... Etmiyenler... Kabul edilmistir. 

MADDE 4 — Birinci maddeye gore tesbit 
edilecek taksit bedelleri muayyen tarihlerde 
odenmedigi takdirde borgun tamami muacceli-
yet kesbeder i ve odenmiyen taksit tarihinden 
itibaren borgun bakiyesi igin hesab edilecek fa-
izle birlikte bu baMye def aten ve tahsili emval 
kanunu hukumleri dairesinde tahsil olunur. 

BALKAN — Maddeyi kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmitsir. 

MADDE 5 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

BALKAN — Kabul buyuranlar... Etmiyenler 
Kabul edilmi§tir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hukumlerini icra-
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BALKAN — Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler.. Kabul edilmitsir. 

Layihanm birinci miizakeresi bitmi§tir. 
Bas,ka rey vermiyen var mi?. 
Rey toplama muamelesi bitmis/tir. 
Reylerin neticesini arzediyorum: 
1936 mali yili Diiyunu umumiye biitgesine 

munzam tahsisat verilmesine dair olan kanuna 
kabul etmek suretile (250) zat rey vermi$tir. 
Binaenaleyh kanun (250) reyle kabul edilmi§tir. 

tnhisarlar umum mudurlugu 1937 mali yiji 
biitge kanununa kabul etmek suretile (243) zat 
rey vermistir. Binaenaleyh kanun (243) reyle 
kabul edilmistir. 

Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmda-
ki 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna ek ka
nuna kabul etmek suretile (226) zat rey vermis
tir. Binaenaleyh kanun (226) reyle kabul edil
mistir. 

Ba§ka is.imiz yoktur. Yarmki cuma gunii 
saat 15 te toplanilmak uzere celseyi tatil ediyo-
rum. 

Kapanma saati : 17,22 

DttZELTME 

Bu zaptm sonuna bagli 166 sayili matbuanm 3 ncii sayfasindaki cetvelde; (9 Dahili polikilinik 
§efi (5 nci smif) 1 adet, maagi 40) ciimlesi; 

(Dahili poliklinik sefi (4 ncu smif) 1 aded, maa§i 45); 
§eklinde diizeltilmigtir. 

161 sayili matbuanm 24 ncii sayfasindaki «Mustahdemler» serlevliasi altindaki «Muhtelif miis-
tahdemler adet 150» yerine, 

«Muhtelif mustahdemler aded 155» olacaktir. 
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1936 mali yili Diiyunu umumiye biitgesine munzam tahsisat verilmesine dair olan kanuna 

verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmistir ) 

Aza adedi : 399 

Beye istirak edenler : 250 
Kabul edenler : 250 

Reddedenler : 0 
Mtistenkifler : o 

Beye istirak etmoyenlcr ; 148 
Munhaller : 1 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Ak§in 
Haydar Qergel 
Izzet Akosman 
Mebrure Gonenc. 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahm^d Ulus 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Ariean 
Turkan Ors 

Aydm 
Dr. Hulusi Alatas, 
Nuri Gdktepe 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyiirek 
Haeim Qankli 
Hayrettin Karan 
Ismail Hakki Uzungar-
§ili 

Orge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selcuk 
Sabiha Gokgiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 

[Kabul 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Dagdemir 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Guvendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe Insel 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Ziya Gevher Etili 

Qankin 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyttz 
Ali Zirh 
Asim Us 
Atif Tiiistin 
Fuad Bulca 
Ihsan Kurtkan 
tlyas Sami Mu§ 

edenler] 
I Qorum 

Ali Riza Ozeng 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Miinir (>gil 

Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Rii§tii Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Ziilfu Tigrei 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkrran 
Meedi Boysan 

Elaziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykac. 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdftlhak Firat 

I Aziz Samih liter 
Hikmet I§ik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Fuad Sirmen 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 

I §ukrii KoQak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
Istamat Ozdamar 
Osman Ism 

Gazi Anteb 
Ali Kike. 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Gl. Ihsan Sokmen 
Muzaffer KIIIQ 

Miinir Akkaya 
Talat Onay 

Giimii§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atac. 
§evket Erdogan 

lgel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Bar! as 
Ali Rana Tarhan 
Atif Bayindir 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Dr. Tugamiral Hakkr 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
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ifayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Yagar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Ariman 
Gl. Kazim Inang 
Halil Mente§e 
Karail Dursun 
Rahmi Koken 
§ukrii Saracoglu 

Isparta 
Husnii Ozdamar 
Ibrahim. Demiralay 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Baha Ongoren 
Esad Ozoguz 
GL Muhittin Akyuz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 
Omer Kuntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Nuri Tamag 
Sitki §erif Eken 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Kirklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odiil 

Ktr§ehir 
Ali Riza Esen 
Lutfi Miifid Ozdes. 

Kocaeli 
Ali Dikmen 

Hasan Hayri Tan 
Ibrahim Diblan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Salah Yargi 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Bediz Morova 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid Uner 
Nairn Hazim Onat 
Tevfik Fikret Silay 

Kiltakya 
Besim Atalay 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Na§id Ulug 
Receb Peker 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabci 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Osman Ergin 
Tahir Hitit 
Ya§ar Ozey 

Mara§ 
Alaettin Tiridoglu 
Hasan Re§id Tankud 
Kemal Kusun 

Mardm 
Abdiirrezzak §atana 
Edib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 

Riza Erten 
Mugla 

Dr. Hiisej'in Avni Ercau 
Hiisnti Kitabci 
Nuri Tuna 
$ukrii Kaya 

Mu§ 
Hakki Kilieoglu 
Naki Yiicekok 
§evki Qiloglu 
§ukru Ataman 

Xigde 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kami] Irdelp 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Ismail Qama§ 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ula§ 
Memed Ali Yuruker 
Ru§eni Barkm 

Sayhan 
Ali Miinif Yegena 
Esma Nayman 
Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustiin 
Hulusi Orugoglu 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 

Ismail Memed Ugur 
Mitat §ukrii Bleda 
Rasim Bagara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Gunaltay 
Vasfi Ragid Sevig 
Ziya Bagara 

Tekirdag 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki ttke 
Hiirrem Ergun 
Resai Erigken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danig Eyiboglu 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Siileyman S i m Gedik 

Urfa 
Behcet Gunay 
Fuad GSkbudak 
Muhittin Dingsoy 
Refet tJlgen 

Van 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sirri Igoz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Ragib Ozdemiroglu 
Receb Zuhtii Soyak 
Rifat Vardar 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Izzet Ulvi Aykurd 

[Beye i§tirdk etmeyenler] 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
(Izinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Esref Demirel 

Falih Rifki Atay 
Kamal Atatiirk (R. 0.) 
Miigfik Ayagli 
Rasim Aktar 
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Rifat Araz 
§akir Emaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Tayfur Sokmen 

Aydtn 
Adnau Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San (Izinli) 

BaUkesir 
Enver Adakan 
Gl. Kazim Ozalp (Ba
kan) 
Memed Demir 

Bayaztd 
Dbeydullah 

BUecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Jiolu 
Cemal Husnii Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail HakkT Uzmay 
(Izinli) 
§iikru Gulez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
(Izinli) 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Atif Akgiic. 

Qanakkale 
Hilmi Ergeneli 
§ukrii Ya§m 

Qankirx 
Fazil Orktin 
Hatice Ozgener 

Qoruh 
Hasan Cavid 

Qorum 
Ismet Eker 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Asian Tokad 
Necib Ali KuQuka 
(S. M.) 

Yusuf Baskaya 
Diyarbekir 

Rii§tu. Bekit (Izinli) 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
§eref Aykut 

Eldziz 
Puad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 

Eski§ehir 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Numan Menebencioglu 
cioglu (S. M.) 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 

Iqel 
Ferid Celal Giiven 
Hakki Saydam (Izinli) 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (Izinli) 
Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
(Izinli) 
Hamdi Giirsoy 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Riigtu Aras 
(Bakan) 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Qakir 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 

Isparta 
Kemal Unal 

Kars 
Fuad Kopriilu 

Kastamonu 
Dr. §iikru §enozan 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
§erif Ilden (Izinli) 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Faik Baysal (S. M.) 
Veli Yasin (Izinli) 

Ktrklareli 
Zuhtii Akin 

Kir§ehir 
Hazim Borekgi (Izinli) 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ibrahim Sureyya Yigit 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dog (Izinli) 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Eken (Izinli) 
Mustafa Ulusan (Izinli) 
Ressam §evket Dag 

Kutahya 
Huseyin Rahmi Giirpi-
nar 
Ibrahim Dalkike, 
Muhlis Erkmen (Bakan) 
Omer Ding (Izinli) 

Malatya 
Ismet Inonii (Basbakan) 
Mihri Pektas. 
Vasrf Qm&y (Izinli) 

Manisa 
Kani Akeken (Izinli) 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Refik tnce 
Sabri Toprak (Izinli) 
Turgud Tiirkoglu 

Mara§ 
Memed Erten (Izinli) 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Riza Levent 

Osman Dinger 
Mugla 

Yunus Nadi 
Nigde 

Ahmed Vefik Ulugay 
(Izinli) 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirri Tarcan 
(Izinli) 

Samsun 
Memed Gune§dogdu 
(Izinli) 
Zuhtii Durukan 

Sayhan 
Damar Arikoglu 
Gl. Naei Eldeniz 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydin 
Ismail Mii§tak Mayakon 
Memet Ali Kurtoglu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayi 
Yusuf Kemal Tengir-
§enk 

Stvas 
Neomettin Sadak 

Tekirdag 
Cemil Uybadin 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Hiisnii Konay 
Nazim Poroy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ulkiimen 
Mitat Aydin 
Sirri Day (S. M.) 

Urfa 
Ali Saib Ursavas 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 
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Van 
Hakki Ungan 

I : 61 
Yozgad 

Omer Evci 

20-5-1937 0 : 1 
Zonguldak 

Esad Qakmakkaya 
Halil Tiirkmeh 

• • ^»»—- -» • -

tnhiaarlar umum mudurlugti 1937 mali yili biltge kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmistir) 

Afyon Karahisar 
Berc Turker 
Cemal Akgm 
Haydar Qergel 
tzzet Akosman 
Mebrure Goneng 

Amasya 
Esad Uras 
Nafiz Aktin 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Egref Demirel 
Hati Qirpan 
Miimtaz Okmen 
Miigfik Ayagh 
Rasim Aktar 

Antalya 
Celal Mengiliborii 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arican 
Ttirkan Ors 

Aydtn 
Dr. Htdusi Alata§ 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr, H. Vasif Somyiirek 
Hacim Parikli 

Aza adedi : 399 
Reye istirak edenler : 243 

Kabul edenler : 243 
Reddedenler : 0 
Miistenkifler : 0 

Reye istirak etmeyenler : 155 
Munhaller : 1 

[Kabul edenler] 
Hayrettin Karan 
tsmail Hakki UzunQar-
gili 

Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selguk 
Sabiha GokQiil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalin 

Bolu 
Cemal Hiisnii Taray 
Dr. Emin Cemal Suda 
Mitat Demirdag 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akgiic, 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Esad Sagay 
Fatin Giivendiren 
M. Fehmi Gergeker 
Refet Canrtez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe tnsel 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Qankm 
Hatice Ozgener 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda 
Mustafa Onsay 
Ziya Esen 

Qoruh 
Akif Akyiiz 
Ali Zirh 
Atif Tiizun 
Fuad Bulca 
llyas Sami Mug 

Qorum 
Ali Riza Ozenc, 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
Ismail Kemal Alpsar 
Munir Qagil 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Dr. Kazim Samanli 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Rugtii Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Neeib Ali Kuguka 

Diyarbefrir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oniz 
Zulfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
Mecdi Boysan 

Eldziz 
Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykag 
Fuad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet Igik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Fuad Sirmen 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgiin 
§ukrii Kogak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 
tstamat Ozdamar 
Osman Igin 
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Gazi Anteb 
Ali Kihg 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 
Remzi Giires 

Giresun 
Gl. thsan Sokmen 
Muzaffer Kilig 
Miinir Akkaya 

Gumusane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Hasan Fehmi Atag 
§evket Erdogan 

IQBI 

Emm Inankur 
Fikri Mutlu 
Hakki Saydam 
Hamdi Ongun 

Istanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atif Bayindir 
Dr. Ne§et Oraer trdelp 
Dr Refik Saydam 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
ITaradi Giirsoy 
Hayrollah Ergin 
Sadettin Uraz 
Ya§ar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Anman 
Halil Mente§e 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
§iikru Saracoglu 

Tsparta 
Ibrahim Demiralay 
Mukerrem Unsal 

I : 61 20-5 
Ears 

Baha Ongoren 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. §ukrii §enozan 
Nuri Tamag 
Sitki §erif Eken 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Giipgup 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odul 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akea 

Konya 
Ali Muzaffer Goker 
Bediz Morova 
Kazrm Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid t)ner 
Nairn Hazim Onat 

KiitaJiya 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Na§id Ulug 

- Malatya 
Abdulmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektas, 
Osman Taner 
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Manisa 

Hikmet Bayur 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Yagar Ozey 

Mara§ 
Aiaettin Tiridoglu 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Eclib Ergin 
Hilmi Qoruk 
Irfan Ferid Alpaya 

Mugla 
Dr. Hiiscyin Avni Ercan 
Husmi Kitabci 
Nuri Tuna 
f^iikrii Kaya 

Mu§ 
Hakki Kilicoglu 
Naki Yucekok 
§evki Qiloglu 
§iikru Ataman 

Nigde 
Dr. Abravaya 
Halid Mengi 
Kamil trdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Hamdi Yalman 
Ismail Qamas 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas. 
Memed Ali Yiiriiker 
Memed Giinesdogdu. 
Ru§eni Barkm 

Sayhan 
Ali Miinif Yegena 
Esraa Nayman 
Hilmi Dtan 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Dr. Galib Ustun 
Huliisi Orugoglu 
Hiisamettin Okan 

Stvas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Ismail Memed Ugur 
Mitat §ukru Bleda 
Rasim Ba§ara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Ziya Ba§ara 

Tekirdag 
§akir Kesebir 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki t!ke 
Hiirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Resai Erisken 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Danis. Eyiboglu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirri Day 
Siileyman Sirri Gedik 

Urfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
Muhittin Dingsoy 
Refet ttlgen 

Yozgad 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sirri tgoz 
Sungur 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Receh Ztihtii Soyak 
Rifat Vardar 
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[Beye i§tirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Qetinkaya (Balkan) 
tzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
tsmail Hakki Mumcu 
(Izinli) 

Ankara 
Aka Giindiiz 
Dr. Taptas 
Falih Rifki Atay 
KamalAtaturk (R. C.) 
Eifat Araz 
§akir Kinaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Tayfur Sokmen 

Aydin 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San (Izinli) 

Ualikesir 
Enver Adakan 
General Kazrm Ozalp 
(Bakan) 
Memed Emir 
Orge Evren 

Bayaztd 
Ubeydullah 

Bilecik 
tbrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 
(Izinli) 
§iikrii Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa §eref Ozkan 

Qanakkale 
§iikru Ya§in 

Qankin 
Fazil Nazmi tJrkun 

Qoruh 
Asim Us 

Hasan Cavid 
Ihsan Kurtkan 
(Izinli) 

Qorum 
Ismet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Emin Asian Tokad 
Yusuf Bagkaya 

Diyarbekir 
Ru§tu Bekit (Izinli) 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesad Alsan 

Bdirne 
^eref Aykut 

Eldziz 
FuadAgrali (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffat Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafi Atuf Kansugyg 
(S. M.) 

Eski§ehir 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Bekir Kaleli 
Numan Menemencioglu 
(S. M.) 

Giremn 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

tqel 
Ferid Celal Giiven 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (Izinli) 
Gl. Refet Bele 
Halil Et «n Eldr m 
(Izinli) 
Sal ah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 

Dr. Tevfik Rugtii Aras 
(Bakan) 
Gl K&zim Inane, 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Qakir 
Mahmud Esad Bozkurd 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Kemal Unal 

Ears 
Esad Ozoguz 
Fuad Kopriilii 
Omer Kuntay 
(Izinli) 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Asian 
Ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
§erif Ilden 
(Izinli) 
Tahsin Coskan 

Kayseri 
Faik Baysal (S. M.) 
Veli Yasin (Izinli) 

Ktrklareli 
Zuhtu Akin 

Ktr§ehir 
Hazim BorekQi 
(Izinli) 
Lutfi Miifid Ozde§ 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
tbrahim Drblan 
tbrahim Siireyya Yigit 
salah yargi (S. M.) 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Riza Tiirel (S. M.) 
Cemal Tekin 
Dr. Osraan J-fevki Ulu-
dag (Izinli) 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Eken (Izinli) 
Mustafa Ulusan (Izinli) 
Ressam Sevket Dag 
Tevfik Fikret Silay 
(R. V.) 

Kutahya 
Besim Atalay 
Hiiseyin Rahmi Gur-
pinar 
Ibrahim Dalkilic, 
Muhlis Erkmen 
(Bakan) 

Omer Ding (Izinli) 
Receb Peker 

Malatya 
tsmet Inonii (Basba-
kan) 
Mahmud Nedim Zabei 
Vasif Qmay (Izinli) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Kani Akeken (Izinli) 
Kazim Nami Duru 
Kenan Orer 
Sabri Toprak (Izinli) 
Turgud Tiirkogln 

Mara§ 
Hasan Re§id Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdurrezzak §atana 
Osman Dinger 
Riza Erten (S. M.) 

Mugla 
Yunus Nadi 

Nigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
(Izinli) 
Cavid Oral (Izinli) 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirn Tarcan 
(Izinli) 

Samsun 
Ziihtii Durukan 

Sayhan 
Damar Ankoglu 
Gl. Naei Eldeniz 
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Tevfik Tarman 
Siird 

Hulki Aydm 
Ismail Mu§tak Mayakon 
Memed Ali Kurtoglu 

Sinob 
Cevdet Kerim tncedayi 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

I : 61 20-5-1937 G : 1 
Hamdi tllkiimen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

Vasfi Ragid Sevig" 
Tekirda§ 

Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatb 

Tokad 
Nazim Poi*oy 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 

Urfa 

Ali Saib Ursavag 
GI. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdtku) 
(tzinli) 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Tozgad 
Omer Evci 

Zcmgutdak 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Ragib Ozdemiroglu 

Ecnebilerin seyahat ve ikametleri hakkmdaM 2 mart 1331 tarihli muvakkat kanuna ek kanun 14yi-
hasma verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul ediltoistir) 

Afyon Karahisar 
Berc Tiirker 
Cemal Ak§m 
Haydar Qer<jel 
Izzet Akosman 
Mebrure Gonenc, 

Amasya 
Esad Uras h 

Nafiz Aktin 
Ankara 

Ahmed Ulus 
E§ref Demirel 
Hati Qirpan 
Mumtaz Okmen 
Mii§fik Ayagli 
Rasim Aktar 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik Arican 
Tiirkan Ors 

Aza adedi : 390 

Reye istirak edenler : 226 

Kabul edenler : 226 

Reddedenlor : 0 

Miistenkifler : o 

Reye istirak etmeyenler : 172 

Munhaller : 1 

[Kabul edenler] 

Aydm 
Dr. Hulusi Alatag 
Nuri Goktepe 

Bahkesir 
Cemal Esener 
Dr. H. Vasif Somyiirek 
Hacim Qarikli 
Hayrettin Karan 
tsmail Hakki Uzunc,ar-
8lll 
Osraan Niyazi Bureu 
Rahmi Selc.uk 
Sabiha Gok^iil 

Bayazid 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Omer 
Akalm 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda-
Mitat Dagdemir 

Bursa 
Asaf Doras 
Atif Akguc, , 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Giiran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Giivendiren 
M. Pehmi Gergeker 
Refet Canitez 
Sadettin Ferid Talay 
§ekibe tnsel 

Qanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Qanktrt 
Hatice Ozgoner 
Mustafa^Onsay 
Ziya Esen 

Qonih 
Akif Akyiiz 

Atif Tiiztin 
Fuad Bulca 
Tlyas Sami Mu§ 

Qorum 
Ali Riza Ozenc. 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgol 
tsmail Kemal Alpsar 
Miinir Qa§zl 
Nabi Riza Yildirim 

Denizli 
Gl. §efik Tiirsan 
Haydar Rii§tii Oktem 
Mazhar Miifid Kansu 
Neeib Ali Kuejika 

Diyarbekir 
Gl. Kazim Seviiktekin 
Huriye Oaiz 
Ziilfii Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkiran 
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Mecdi Boysan 
Elaziz 

Ahmed Saffet Ohkay 
Fazil Ahmed Aykag 
Puad Ziya Qiyiltepe 

Erzincan 
Abdiilhak Firat 
Aziz Samih liter 
Hikmet I§ik 

Erzurum 
Aziz Akyiirek 
Fuad Sirmen 
Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgiin 
§ukrii Kogak 

Eski§ehir 
Ahmed Ozdemir 
Emin Sazak 

Gazi Anteb 
Ali Kilig 
Bekir Kaleli 

01. AU Hikmet Ayerdeiu 
Memed §ahin 
Omer Asim Aksoy 

Giresun 
01. Ihsan Sokmen 
Muzaffer Kilig 
Miinir Akkaya 

Gumu§ane 
Ali §evket Ondersev 
Durak Sakarya 
Edib Sefvet Tor 
Hasan Fehmi A tag 
§evket Erdogan 

Igel 
Fikri Mutlu 

Istanbul 
Ali Rana Tarhan 
Atif Bayindir 
Dr. Refik Saydam 
Dr. Tugamiral Hakki 
§inasi Erel 
Fakihe Oymen 
Hamdi Oiirsoy 
Hayrullah ErgiiL 
Sadettin Uraz 
Ya§ar Yazici 
Ziya Karamursal 

Izmir 
Benal Anman 

I : 61 20-5 
GL Kazim Inang 
Kamil Dursun 
Rahmi Koken 
Sadettin Epikmen 
§ukrii SaracogTu 

Isparta 
Ibrahim Demiralay 
Miikerrem Unsal 

Kars 
Esad Ozoguz 
Gl. Muhittin Akyiiz 
Hiisrev Kizildogan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Riikrii §enozan 
Dr. Tevfik Asian 
Nnri Tamag 
Sitki §erif Eken 
Tahsin Co§kan 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalag 
Ferruh Giipgiip 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Resid Ozsoy 
Salih Turgay 

Ktrklareli 
Dr. Fuad Umay 
§evket Odiil 

Kir§ehir 
Ali Riza Esen 
Liitfi Miifid Ozdes. 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
tbrahim Diblan 
Kemalettin Olpak 
Nedim Bozatik 
Ragib Akca 
Sal ah Yargi 

Konya 
Bediz Morov* 
Kazim Giirel 
Kazim Okay 
Mustafa Halid tlner 
Mustafa Ulusan 

Kiitahya 
Besim Atalay 

1937 C : 1 
Dr. §akir Ahmed Ediz 
Memed Somer 
Nasjd Ulug 

Malatya 
Abdiilmuttalib Oker 
Dr. Hilmi Oytag 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektas. 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Osman Ergin 
Refik Ince 
Tahir Hitit 
Ya§ar Ozey 

Mara§ 
Alaettin Tiridoglu 
Kemal Kusun 

Mardin 
Dr. Riza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Qoriak 
trfan Ferid Alpaya 
Riza Erten 

Mugla 
Nuri Tuna 
$iikru Kaya 

Mu§ 
Hakki Kiligoglu 
Naki Yucekok 
$evki Qiloglu 
§ukrii Ataman 

Nigde 
Halid Mengi 
Kamil frdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yaltinm 
Ismail Qamas, 

Samsun 
Ali Tunali 
Dr. Asim Sirel 
Etem Tuncel 
Meliha Ulas, 
Memed Ali Yiiriiker 
Memed Gunesjdogdu 
Ru§eni Barkin 

Sayhan 
Esma Nayman 

Hilmi Uran 
Ibrahim Mete 
Omer Biger 

Siird 
§evki Siisoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Iiieedayi 
Dr. Galib tlstun 
Hulusi OrugogTu 
Hiisamettin Okan 

Sivas 
Gl. Akif Oztekin Er-
demgil 
Ismail Memed Ugur 
Mitat $ukrti Bleda 
Rasim Ba§ara 
Remzi Qiner 
Sabiha Gorkey 
§emsettin Giinaltay 
Vasfi Ra§id Sevig 
Ziya Ba§ara 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sitki Uke 
Htirrem Ergun 
Hiisnii Konay 
Resai Eri§ken 

Trabzon 
Danig Eyiboglu 
Raif Karadeniz 
Seniha Hizal 
Sirri Day 
Siileyman Sirrr Gedik 

Vrfa 
Behcet Giinay 
Fuad Gokbudak 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ulgen 

Tozgad 
Celal Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Sirri Igoz 

Zonguldak 
Dr. Mitat Altiok 
Hasan Karabacak 
Raif Ding 
Receb Ziihtii Soyak 
Rifat Vardar 
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[Beye i§tirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Qetinkaya (Bakan) 
Izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
Ismail Hakki Mumcu 
(Izinli) 

Ankara 
Aka Gundiiz 
Dr. Taptas 
Falib Rifki Atay 
Kamal Ataturk (B. C.) 
Bifat Araz 
§akir Kmaci 
Yahya Galib Kargi 

Antalya 
Celal Mengiliboru 
Basih Kaplan 
Tayfur Sokmen 

Aydtn 
Adnan Ertekin 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoglu 
Tahsin San (Izinli) 

Bahkesir 
Enver Adakan 
General Kazim Ozalp 
(Bakan) 
Memed Demir 
Orge Evren 

Bayaatd 
Ubeydullah (tzinli) 

BUecik 
Ibrahim Qolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cemal Hiisnii Taray 
Cevad Abbas Giirer 
Hasan Cemil Qambel 
Ismail Hakki Uzmay 
(tzinli) 
§iikru Giilez 

Burdur 
Halid Onaran 
Ibrahim Necmi Dilmen 
(Izinli) 
Mustafa §eref Ozkan 

Bursa 
Esad Sagay 

Qandkkale 
§ukrii Yagm 

Qankin 
Fazil Orkiin 
Mustafa Abdiilhalik 
Renda (Baskan) 

Qoruh 
Ali Zirh 
Asim Us 
Hasan Cavid 
Ihsan Kurtkan 
(Izinli) 

Qorum 
Ismct Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kazim Samanli 
Emin Asian Tokad 
Yusuf Bagkaya 

Diyarbekir 
Dr. Ibrahim Tali On-
goren 
Rii§tii Bekit (Izinli) 
Tevfik Bilge (Izinli) 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
§eref Aykut (Izinli) 

Elaziz 
Fuad Agrali (Bakan) 
Tahsin Berk 
(IzinU) 

Erzincan 
Saffet Arikan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Gl. Pertev Demirhan 
Nafi Atuf Kansu 
(S. M.) 
Nafiz Dumlu 

Eski§ehir 
tstamat Ozdamar 
Osman I§m 
Yusuf Ziya Ozer 

Gazi Anteb 
Numan Menemencioglu 
(S. M.) 
Bemzi Gures 

Giresun 
Hakki Tank Us 
Ismail Sabuncu 
Sadri Maksudi Arsal 
Talat Onay 

Igel 
Emin Inankur 
Ferid Celal Giiven 
Hakki Saydam (Izinli) 
Hamdi Ongun 
(izinli) 

Istanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men (Izinli) 
Ali Barlas 
Dr. Ne§et Omer Irdelp 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salah Cimcoz 

Izmir 
Celal Bayar (Bakan) 
Dr. Tevfik Rugtii Aras 
(Bakan) 
Halil Mentege 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yiicel 
Hiisnii Q&kir 
Mahmud Esad Bozkurd 

Isparta 
Hiisnii Ozdamar 
Kemal Unal 

Ears 
Baha Ongoren 
Fuad Koprulii 
Omer Kiintay 
(Izinli) 

Kastamonu 
Ibrahim Grantay 
Sami Eriknlan 
§erif Ilden (Izinli) 

Kayseri 
Faik Baysal (S. M.) 
Veli Yasni (Izinli) 

Kirklareli 
Zuhtii Akm 

Ktr§ehir 
Hazim Borek§i 
(tzinli) 

Memed Seyfeli 
Kocaeli 

Ibrahim SUreyya Yigit 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Goker 
Ali Riza Turel 
Cemal Tekin 
Dr. Osman §evki Ulu-
dag (Izinli) 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Eken (Izinli) 
Nairn Hazim Onat 
Ressam ^rvket Pa& 
Tevfik Fikret Silay 
(R. V.) 

Kiitahya 
Huseyin Rabmi Giirpi-
nar 
Ibrahim DalkiliQ 
Muhlis Erkmen 
(Bakan) 
Omer Ding (Izinli) 
Reeeb Peker 

Malatya 
Ismet tnonu (Basbakan) 
Mahmud Nedim Zabci 
Vasif Qmay (Izinli) 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Kazim Nami Duru 
Kani Akeken 
(Izinli) 
Kenan Orer 
Sabri Toprak (Izinli) 
Turgud Tiirkoglu 

Mara§ 
Hasan Regid Tankud 
Memed Erten (Izinli) 
Nuri Ural 

Mardin 
Abdiirrezzak §atana 
Osman Dinger 

Mufila 
Dr. Huseyin Avni Erean 
Hiisnii Kitabci 
Yunus Nadi 
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Kigde 
Ahmed Vefik Ulugay 
(Izinli) 
Gavid Oral (Izinli) 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
(Izinli) 

Ordu 
Ahmed Ihsan Tokgoz 
Ali Canib Yontem 
(Izinli) 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sirri Tarean 
(tzinli) 
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Samsun 

Ziihtii Durukan 

Sayhan 
Ali Miinif Yegena 
Damar Ankoglu 
Gl. Naci Eldeniz 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydin 
Ismail Mii§tak Mayakor, 
Memed Ali Kurdoglu 

Sinob 
Yusuf Keraal Tengir-
senk 

1937 C : 1 
Stvas 

Necmettin Sadak 
TeJcirdag 

Cemil Uybadm 
Faik Oztrak 
Rahmi Apak 
$akir Kesebir 
Yahya Kemal Beyatli 

Tokad 
Nazim Poroy 
Siireyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztcpe 
Hamdi Ulkiimen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

Urfa 
Ali Saib Ursava§ 
Gl. Ahmed Yazgan 
Memed Emin Yurdakul 
(Izinli) 

Van 
Hakki Ungan 
Ibrahim Arvas 
Miinib Boya 

Yozgad 
Omer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Qakmakkaya 
Halil Turkmen 
Uagib Ozdemiroglu 

. . • - »m<t 
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S. Sayisi:165 
Duyunu umumiye 1936 ma!? yih butgesine munzam tahsi-
sat konulmasina dair kanun layihasi ve Biit?e encumeni 

mazbatasi (1/793) 

r. c. 
Ba§vekdlet 30-IV-1937 

Kararlar mudurlugu 
8ay% : 6/1473 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

1936 mali yili Duyunu .umumiye biitQesine munzam tahsisat verilmesi liakkinda Maliye vekil-
ligince hazirlanan ve lera Vekilleri Heyetince 30/IV/1937 de Yiiksek Meelise arzi kararlastirilan 
kanun layihasi esfoabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
1. Inonil 

Esbabi mucibe layihasi 

664, 1013, 1177, 1244, 1550, 2425 sayili kanunlar mucibinee girisilen taahhiidlere karsilik ola-
rak Diiyunu umumiye foiitQesinin 223 ncii faslina konulan itahsisata 2 400 000 liranm, 2580 sayili 
kanun mucibinee sermayesine mahsuben Siimerbanka yapilan tediyata aid 224 ncii fasla da 
1 100 000 liranin ilavesine liizum hasil olmustur. 

1936 mali yili mart ayi gayesi itibarile yapilan tahsilatin bir sene evvelki talisilat miktarile 
biitge muhammenatina nazaran gosterdigi fazlalik, 3073, 3130 ve 3150 sayili kairanlarla istihsal 
olunan munzam ve fevkalade tahsisati karsiladiktan sonra miitebakisi yukarida arzolunan 
3 500 000 lirayi da karsilaanakta oldugu cihetle ilisik kanun layihasi tanzim ve takdim kilinmistir. 

Biitce Enciimeni mazbatasi 

T. B. M.M. 
Biitce encumeni " . 14 - V -1937 
M. No. 103 
Esas No. 1/793 

Yiiksek Reislige 

1936 mali yili Duyunu umumiye biitcesine 
munzam tahsisat verilmesi hakkmda olup Bas-
vekaletin 30-IV-1937 tarih ve 6/1473 sayili 
tezkeresile Yiiksek Meelise sunulan kanun layi
hasi Maliye vekili Fuad Agrali hazir oldugu hal-
de okundu ve konusuldu: 

1936 mali yili yapilan tahsilat bir yil evvel
ki tahsilata , nazaran fazlalik arzetmekte olup 
bu f azla tahsilatin bir kismi muhtelif kanunlar-
la verilen munzam ve fevkalade tahsisati karsi
ladiktan maada geri kalan kismin Diiyunu umu
miye butgesindeki tertiblerden bazilanna mun-
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zam tahsisat halinde ilavesi istenmekte oldugu 
anlasilmakla layiha esas itibarile kabul olun-
mustur. 

Umumi heyetin tasvibine konulmak iizere 
Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis Reis V. 
Burdur Isparta 

M. $eref Ozkan 

M. M. 
Trabzon 

Katib 
Istanbul 

F. Oymen 
Qorum 

E. Sabri Akgbl 
Kayseri 

N. Kerven 
Mus 

Balikesir 
E. Adakan 

Izmir 
K. Inang 

Manisa 
T. Turhoglu 
Ordu 

Qorum 
M. Cantekin 

Izmir 
H. Qakir 

Maras 
A. Tiridoglu 

Sivas Yozgad 
B. Karadeniz Sevki (Jiloglu IT. Yalman Remzi (Jincr S. tgoz 

HtJKtFMETlN TEKLlF t 

1936 mali yili Dilyunu umumiye biitgesine mun-
zam tahsisat verilm\esine dair kanun layihasi 

MADDE 1 — 1936 mali yili Diiyunu umu
miye butgesinin 223 ncii (664, 1013, 1177, 1244, 
1550 ve 2425 numarali kanunlar mucibince gika-
rilan bonolar ve bu mahiyetteki borglar) fas-
lina 2 400 000 lira munzam tahsisat verilmis-
tir. 1937 vadeli bonolarm bu tahsisattan oden-
mesine Maliye vekili mezundur. 

MADDE 2 — Ayni biitgenin 224 ncii (2580 
numarali kanun mucibince Siimerbanka verile-
cek taksit) f aslina 1100 000 lira munzam tah
sisat verilinistir. 

MADDE 3 — Bu kanun nesri tarihinden mu-

teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun 1 
Maliye vekili memurdur. 

Bs. V. 
1. Inonii 
Da. V. 

$. Kaya 
Mf. V. 

S. 1. M. V. 
Dr. B. Saydam 

Ad, V. 
§. Saracoglu 

Ha. V. 
Dr. T. B. Aras 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. I. V. 
Bana Tarhan 

lukmunii icraya 

30/IV/1937 

M. M. V. 
K. Ozalp 

Ma. V. 
F. AgraU 

Ik, V. 
G. Bayar 

Zr. V. 
M. Erkmen 

!>&<{ 
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S. Sayisi: 167 
i?el mebuslan Emin inankur ve Fikri Mutlunun, Arzuhal 
encumeninin 29-IH- 1937 tarihli haftahk karar cetvelindeki 

kararmin Umum? Heyette muzakeresine dair takriri ve 
Arzuhal enciimeni mazbatasi (4/43) 

26 - IV - 1937 
Yiiksek Riyasete 

Arzuhal eneiimeninin 29/111/1937 tarih ve 18 sayili haftalik karar cetvclinde liesab memuru 
A. Pevzi Qakar hakkinda verilen 638 numarali karari muhtaci tetkik ve miizakere gordiigiimuzden 
dahili nizamnamenin 50 nei maddesi mucibinee bu takririmzin enciimene liavale buyurulmasini 
dileriz. 

Iqel tgel 
E. Inankur Fikri Mutlu 

Arzuhal enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Arzuhal enciimeni 
Karar No. 638 
Esas No. 4/43 

14 - T - 1937 

Yiiksek Reislige 

Arzuhal eneiimeninin 29 - III - 1937 tarihli 
ve 18 sayili haftalik cetveline dercedilmis ve 
hesaib memur vekili Ali Fevzi Qakara aid bu-
lunmu? olan 638 numarali kararm tetkik ve 
miizakereye muhtac goriildiigiine dair igel me-
ibuslari Eimiii Inankur ile Fikri Mutlunun Yiik
sek makaminiza sunmus olduklari takrir encii
mene verilmekle mesele yeniden miitalea ve 
tetkik olundu: 

Fevzi, Zir nahiyesi poligon hesab memur 
vekilliginde bulundugu srrada sihhi vaziyeti 
Cececi ha&tanesine tedavi icin sik, sik gitmesi-
ni istilzam etmesine ve buna ise maddeten im-
kan bulmamasma ve baska bir yere nakli hak-
kindaki miiracaatlarmdan da bir netice hasil 
olmamasma mebni hizmetinden affini istida 
etmis ve bunun iizerine vekaletce istifasma 
aid muamele ifa olunarak keyfiyet yiiksek tas-
dika da iktiran eylemisstir. 

Fevzi, bir miiddet sonra mesrut olan on bes 
sene miiddeti doldurmamis. oldugu halde istifa 

muamelesinin ifa edilmis oldugunu anlamasi 
iizerine mesrut miiddeti doldurinayanlarm, is
tifa edemiyeceklerini ve binaenaleyh bu istifa-
smm kanunsuz oldugunu ileri siirerek tekrar 
muvazzafa naklini istida etmis ise de M. M. 
vekaleti bu miiracaati dinlememis ve Fevzi 
de Yiiksek Reislige arzuhal vererek kanunsuz 
olan bu muamelenin tashihini istemistir. 

Arzuhal, encumenimize verilmekle keyfi
yet M. M. vekaletinden sorulmu§ ve vekalet ise, 
Fevzinin istifa miiddetini doldurmamis oldugu 
halde tekaiid ve istifa kanununun heniiz tat-
biki siralannda bu incelige nufuz edilmiyerek 
istifa muamelesinin yapildigmi ve su hale gore 
mesrut hizmet miiddetini doldurabilmek icin 
bir sene iic ay on alti giin daha hizmete almmasi 
miitaleasmda bulundugunu bildirmistir. 

Enciimende keyfiyet miizakere olundukta: 
Ali Fevzinin me§rut miiddeti doldurmadan is-
tifasmm kabulii kanuna uygun olmadigma ve 



gerci 1076 numarali ihtiyat zabitleri kanunu-
nun 16 nci maddesinde, ordudan ayrclanlarm 
muvazzaf smrfa nakledilebilecekleri yazili bu-
lunmakta ise de bu hiikmiin kanuna uygun bir 
sekilde ordudan ayrclmis olanlar hakkmda tat-
biki lazmigelip, yoksa muayyen ve mesrut miid-
deti doldurmayanlara ve binaenaleyh kanun-
suz yapilan muamelelere te^mili dogru olmadi-
gma ve gunktt kanunsuz olan her hangi bir 
muamelenin hukumsiiz olacagma binaen Fev-
zinin istifasi keenlemyekiin addedilerek eski 
hizmetine muvazzafen nakli suretile, yapilan 
bu yanlisligm tashihi muktazi olduguna dair 
olan akalliyet reylerine kar§i 1076 numarali 
kanunun 16 nci maddesi, ordudan ayrdanlarm 
tekrar muvazzaf smifa almamryacagini kati 
olarak emretmekte olmasma gore kendisinin 
tekrar muvazzaf olarak istihdamma imkan ol-
mayip, ancak gayrimuvazzaf surette istihdam 

edilebilecegine ekseriyetle karar verilmi§tir. 
Maahaza meselenin Umumi heyete intikali 

hasebile Ali Fevzi hakkmda tatbiki lazimgelen 
muamelenin tayini Yiiksek Heyetin isabetli tak-
dirine bagli bulunmaktadir. 

Dahili nizamnamemizin 57 nci maddesi hiik-
miine tevfikan yazilan bu mazbata Umumi he
yete arzolunmak iizere Yiiksek Heyete sunul-
mu§tur. 

Amilial R. Rs. M. M. Katib 
Giresun Istanbul Samsun 
Pariste Ziya Kantmursal M. TJlas 

Siird tstanbul Zonguldak 
S. Silsoy A. Barias R. Ding 

Bursa Van 
M. Fehmi GcrQcker M. Boy a 

Giimiisane Ordu Sivas 
$. Erdogau t. Qama§ Akif Ozer 
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S. Sayisi: 161 

1937 

iNHiSARLAR U. M. BOTQESi 



inhisarlar umum mudurlugu 1937 mall yili butge kanunu 
layihasf ve BQtge encumeni mazbatasi (1/706) 

T. a 
Basvekdlet 1-III-J 937 

Kararlar mudurlugu 
Sayi: 6/634 

Biiyuk Millet Meclisi Ytiksek Reisligine 

1 mart 1937 tarihinde Biiyiik Millet Meclisine arzi iktiza eden inhisarlar umum 
mudurlugu 1937 mali yili blithe kanunu layihasi esbabi mucibesile birlikte sunul-
mu§tur. 

Basvekil 
/ . tnonu 

Inhisarlar umum mudurlugu 1937 mali yili biitgesi mucib seTbepleri 

Masraf 

Inhisarlar umum mudurlugu 1937 mali yili biiteesinin masraf kismmda 1936 
mali yili tecrti.be ve tatbikatmm verdigi neticelere gore bazi tadilat yapilnn§ bu-
lunmaktadir. Bu eiimleden olarak masraf kismmda goriilen fazlaliklarm basli-
calari posta, telgraf ve is, kaiiunlarmm tahmii eyiedikleri bazi veeaibi kargila-
mak iizere yapilmasi zaruri olan masraflarla miitehassis yeti§tirmck iizere cene-
bi memleketlere gonderilmesi muvafik goriilen talebe tahsisat ve harcirahlarmi, 
sati§larimizin istilzam eyledigi propaganda'masraflarmi, miiskirat fabrikalan-
mizda yapilmakta olan ilave ve tadilat masraflarinm bu Vila isabct eden kismini 
kargilamak iizere biitgeden yapilmasma mecburiyet hasil olmug olan zamlardan 
tevelliid etmektedir. 

Masraf kismtmn fasilve maddelerinin mucib sebepleri 

Fasil : 1 - Memur ve miistahdemler iicreti 

Bu fasla ili§ik (C) cetvelindeki kadroya gore gecen yil tahsisatmm ayni olarak 
(3 520 500)lira konulmugtur. 

Fasi l : 2 - Merkez ve tasra masraflari 

Madde :1 - .tdaroliniic Arc satis depolan kirasi 

Bu madde idare teskilatmm merkez ve tasradan isgale mecbur oldugu binalarm 
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ve satis depolarile mamulat ambarlarmm kiralarmi karsilar. 

1936 biitesinde bn masraflar i<;iu (120.000) lira tahsisat konulmus XQ, fakat bazi 
miilhakatta yeniden tutiilmasma ihtiyae hasil olan tuz ambarlarile dagmik bulu-
nan idarehane ve depolarm bir araya ve yeni muntazam binalara nakli ve bazi 
miilhakattaki idarehane binalannm gegen seneki bedeline zam suretile sahiplerile 
yeniden mukavele akdi icab etmesi iizerine bu tertibe miinakale suretile (30.000) 
liranin zaminma mecburiyet hasil olmustur. 935 sarfiyati (147 980) liradan iba-
ret olan bu tertibe zikri ge§en ihtiyaclar da goz oniinde tutularak normal vaziyet 
igin gecon yil talisisatmdan (30 000) lira fazlasile (150 000) lira teklif olunmus-
tur. 

Madde: 2 - Mahkeme masraflari 

Idarenin leh ve aleyhinde agilan davalardan dolayi verilen mahkeme ve iera 
harcjarile bu ugurda ihtiyar olunan sair masraflarin, 1701 numarali kanunun 69 
uncu madesi raueibince miitesekkil heyet karar larmm tebligat masraflari ve inhi-
sar altmda bulunan oyun kagidi, kibrit, c,akmak ve e^akmak tasi kacake^iligindan 
miitevellid suclara aid davalarm mahkeme ve sair masraflari ve daimi avukati ol-
mayan yerlerde verilen avukat iicretleri ve davalari idare lehine intac edenlere 
(2159) sayili kanunun 8 inci maddesi mueibince tediye edilecek iicretler ile yil es-
namda dava ve icra isleri cogalan yerlerde isin arkast almmcaya kadar muvakka-
ten istihdamma zaruret hasil olan memurlara verilen iicretleri karsilayan bu terti
be gec,en yil tahsisatmm ayni olarak (75 000) lira konulmustur. 

Madde: 3 - Pa ra gonderme masrafi 

Gerek Ziraat bankasi vasitasile ve gerekse havale suretile yapilan para irsalati 
icln verilecek iicretler ile posta merkezi olmayan yerlerde posta merkezlerine kadar 
para sevki ic.in ihtiyar olunan masraflari karsilayan bu tertibe yil ic,indeki sarfiyat 
goz oniinde bulundurularak 1937 yili icln gegen yil tahsisatmdan (5 000) lira nok-
sanile (80 000) lira konulmustur. 

Madde: 4 - Idare masrafi 

Krrtasiye, aydmlatma ve lsitma, su, elektrik, nakil, senlik, reklam nevinden ol
mayan ilanlar, niimunelik mamulat ve matbu evraki hazirlayan basimhanenin ge-
nel masraflarile muhabere ve miikaleme masraf ve iicretleri ve bazi odaci, bekgi, 
sofor, sevkiyat memuru ve tahsildar gibimiistahdemlere verilmesi zaruri olan elbi-
se, potin, kaput, musamba gibi giyecek paralarim ve sair butgenin diger tertiplerin-
de mukabili bulunmayan idare masraflanni karsilayan bu tertibe (2721, 2722) sayili 
kanunlarm hiikiimleri dairesinde resmi posta ve telgraf muraselatina aid posta ve 
telgraf idaresine verilecek (75 000) lira da goz oniinde tutularak normal vaziyet 
i^in geqen yil tahsisatmdan (65 000) lira fazlasile (315 000) lira teklif olunmustur. 

Madde. 5 - Kaza sigortasi 

Barut depo memur ve miistahdemlerinin kazaya karsj. yapilan sigortalan ic,in 
konulan bu tertibe yil igindeki sarfiyat goz oniinde tutularak gegen yil tahsisatmdan 
(100) lira noksanile (1 000) lira konulmustur. 
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Madde : 6 - Kurs masrafi 

Bu madde dort senedenberi tatbik edilmekte olan kurslarui okutma ve idare 
inasraflarile kurslara getirilen memurlann yol ve ikamet masraflan karsriigidir j 
ve gegen yilm tahsisati kadardm 

Easii : 3 - Daimi menluriyetler hareirahi 

JSiriiici fasla dahil inemur ve miistahdemlerden daimi memuriyetle bir mahalle 
gorideriienlere kanun ve kararnamesine uygun olarak verilen harcirahiari kar§i-
layan bu tertibe yil igindeki sarfiyat goz oniinde tutularak ge£en yil tahsisatindan 
(40 000) lira noksanile (85 OOO) lira teklif olunmustur; 

E^asil : 4 - Muvakkat memuriyetler hareirahi 

Birinci fasla dahil memur v mustahdemlerin muvakkat vazife ile yapdiklari 
seyahatlerle yabanci memleketlere tetkik icin gidecek mudiir ve memurlarm har-
cirahlan i§in kanun Ve kararnamesine uygun olarak verilen harcirahiari kar§ila-
yan bu tertibe yil igindeki sarfiyat goz oniinde tutularak gegen yil tahsisatindan 
(5 000) lira fazlasile (3 0000) lira konulmu§tur, 

' Easil : 5 - Miifettisler harcirahi 

tdare miifettislerine kanun ve kararnamesine uygun olarak verilen harcirahiari 
kar§ilayan ve 1935 sarfiyati (50 300) lira dan ibaret bulunan bu tertibe yil i§indeki 
sarfiyat da goz oniinde bulundurularak 1937 yili igin gegen yil tahsisatindan 
(15 000) lira fazlasile (45 000) lira konulmu§tur. 

Easil : 6 - Tecriibe, lslah ve miicadele masrafi 

Madde : 1 - Fenni) ekirn dikim tecriibe masraflan 

Tutiin tecriibe istasyonlari genel masraflarile kimyahnanesi masarifi, muhtelif 
mahallerde tutiin (jiftcilerine verilen camakanlar tutiin kalbur makineleri bedeli 
ve tutiin haritasi ve fen memur ve mustandemlerinin yolculuk masraflarmi ve Te-
kirdag §arap fabrikasmdaki niimune baginm her ce§id i§lerini kargilayan bu ter
tibe enstitiide yapilmakta olan lslahat masraflan da goz oniinde bulundurularak 
geq(m yil tahsisatindan (10 000) lira fazlasile (50 000) lira konulmu§tur. 

Madde : 2 - Hastaliklarla ugra§ma masrafi 

Tiitiinlere sata§an hastahklara kar§i yapilan ugra§ma i§lerine mahsus olan bu 
tertibe konulmus, para Ziraat vekaleti tarafmdan hesabimiza yapilan masrflar da
hil olduguhalde ihtiyacimizi ancak kar§ilamakta oldugundan 1937 yili ic/in ge§en yil 
tahsisatmm ayni olarak (10 000) lira teklif olunmus/tur. 

Fasil : 7 - Kagagi kovalarna ve tiitiin ekimi masraflan 

Madde : 1 - Ekim ve yazma masraflan 

1701 numarah kanunun tatbiki icjn konulan bu tahsisat tiitiin oranlama ve 
yazimi ile ugra§an ihtiyar heyetlerinin ve vukuf erbabmm giindeliklerini ve bun-
larla birlikte gonderilen idare memurlannin yolculuk masraflarmi, izinsiz ekimle-
rin sokiilmesi ve kullamlmaga elverigli olmayan ekimlerin yakilmasi ve ekim ig-
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lerine aid sair masarifi kar§ilayan bu tertibe mahsuliin fazlaligi goz oniinde bulun-
durularak gee, en yil tahsisatmdan (10 000) lira fazlasile (100 000) lira konulmu§tur. 

Madde : 2 - Emanct ambarlan 

Bu maddeye konulan para yeti§en tutimlerin saklanmasi igin kiralanan ambar-
iarin kira paralan ile bu tiitiinlerin iyi bir halde saklanmasi icin kullanilan ame-
le ve aktarmacilarm yevmiyelerini ve gerek ambarlama zamaninda, gerekse fer-
mantasyon Qagmda f azla olarak muvakkaten kullamlmasi gerek olan amele ile kaii-
tarci, istif §i gibi mustahdemlerin giindeliklerini ve tiiccar ambarlarinda kullanilan 
muvakkat bek§ilerin iicretlerini kar§iiayan bu tertibe gegen yd tahsisatmin ayni ola
rak (90 000) lira konulmustur. 

Madde : 3 - Takib, tahsil ve muhafaza memurlari ile kagak maddeler masrafi 

Takib memurlarmm kagak dolayisile yapmaga mecbur olduklari masraflar ile 
kagak esyanm nakli ve bunlarm saklanmasi veya yok edilmesi ve bazi mevkilerde 
ve baslica tuzlalar civarmda yilm bazi mevsimlerinde istihdamma liizum gorii-
len kolcularm ucretlerini ve inliisar altmda bulunan oyun kagidi, kibrit, gakmak 
ve c.akmaktas.1 kagakgiligindan dolayi idarenin ihtiyar ettigi takibat masraflarmi 
karsilayan ve 1935 sarfiyati (197 798) liradan ibaret bulunan bu tertibe gee,en yil 
tahsisatmdan (20 000) lira fazlasile (200 000) lira konulmustur. 

Madde : 4 - Kagakla ugrasma masrafi 

Kagakla ugrasma igin kullanilmakta olan bu tahsisat gegen yil gibi (20 000) 
lira olarak teklif olunmustur. 

Fasil : 8 - Kagak ihbariye ve ikramiyesi ve 2550 sayih kanun mucibince verile-
eek tazminat 

Bu tahsisat 1918 sayili kanun ile ekleri hiikumlerine gore miistahiklerine veri-
lecek ikramiyeleri ve 2550 sayili kanuna gore kagak takibatmda olen veya sakat-
lananlara verilen tazminatlari karsilamakta olub gegen yil tahsisatmin ayni olarak 
(40 000) lira teklif olunmustur. 

Fasil : 9 * Sabit kiymetler masrafi 

Madde : 1 - Yapi isleri ve tamirleri 

1936 biitgesindeki tahsisatin yil sonuna kadar olan ihtiyaglara ancak kifayet 
edecegi anla§ilmis bulundugundan giinden giine f azlalasmakta olan bina ve tamir 
islerini karsilamak iizere yine bu tertibe gegen yil tahsisatimn ayni olarak (325 000) 
lira konulmustur. 

Madde: 2 - Makineler ve tef erruati 

TiitUn ve miiskirat fabrikalarile tuzlalarda yeniden viicuda getirileeek tesisat-
tan baska mezkur fabrikalar ve tuzlalarda daimi ve mutad olarak alinmasi ve yeni-
lenmesi gerk olan makineler ve tef erruati igin gegen yil tahsisatmin ayni olarak 
(50 000) lira teklif olunmustur. 

( S Sayisi : 161 ) 



«__ 6 — 

Madde: 3 - Tdarebane demirbas ve mefrusati 

Fabrika vc itrialathanelorle yaprak tiitiin deposu ve tuzlalardan gayri idaieha 
ne ve satis^epolarmda laillanilmak iizere sa.li11. almaeak dcmii-bas esya ve med-ii 
sati, yangm smidunne tcrtibati ve tarti ve olgii alatiari bedel lerini karsilayan bi 
tertibe yil icindeki sarfiyat da goz on mule tntntarak geeen yd tahsisatn nn aym o-
larak (80 000) lira konulmiistiir. 

Madde: 4 - Nakil vasitalari almi ve yenilenmesi 

Idarenin nakil vaitalri olan k amy on, kamyonet, otomobil, motor, mavnalarm 
yenilenmesi ve esasli tamirleri maraflanna karsilik olan bn tahsisat 1986 yilmdg 
yeniden miibayaat yapilmiyacagi goz oniinde bulnnduriilarak evvelki yil biitgesiir 
nazaran (10 000) lira eksik konnlmus idi. 1937 yilmda almmaisna ihtiyae goriiler 
tig aded kamyonla 60 sar tonluk armah iki aded motorim mhbayaa bedeli do 
dahil olmak iizere isbu tertibe geeen yil talisisatmdan (10 000) lira fazbisiyk: 
(20 000) lira komilmustur. 

Madde: 5 - Maliye vekaleti ile eski Band sirketi arasinda yapilau anlasma iizermt 
4 senede odeneoek mobilya ve demirbas ve depo binalari ve arazi ile fabrikalarn: 

faizi ile birlikte 1987 senesinde oVlemnesi lazim gelen mikdar 

Maliye vekaleti ile eski Barut sirketi arasinda yapilan anlasma iizerine doit se 
nede odeneeek olan ve ilk taksiti 1934 bhteesile verilmis bnhinan: 

Lira K, 

3 076 30 Mobilya ve demirbaslarin faizile birlikte bedell olan (12 307,80) 
liranm 1937 mali yilmda odenmesi lazim gelen mikdari. 

45 565 96 Depo binalari ve arazinin faizile birlikte bed el i olan (182 269,96) 
liranm 1937 mali yilmda odenmesi lazim gelen mikdari. 

252 307 22 Fabrikalarm faizi ile birlikte bedeli olan' (1 009 281,22) liranm 
1937 mali yilmda odenmesi lazim gelen mikdari 

30 949 48 

Liradan ibaret bulunmns olmakla ona gore bhteeye (300 950) lirr 
tahsisat komilmiistur. 

Fasil : 10 - Depo ve imalathaneler, 1'abrikalar, tuzlalar licret ve masraflari 

Madde: 1 - Yaprak tiitiin depo ve imalathanelerile tiitiin ve miiskirat fahi-ikalari 
ve tuzlalar memnr ve miistalidemleri iiereti 

Bagli (C) cetvelindeki kadroya gore gcgen yil tah.sisattn.in ayni olarak 
(1 108 500) lira konulmustur. 

Madde: 2 - Yaprak tiitiin depo ve imalathanelerile fabrikalar kirasi 

Kira ile tntnlan fabrika, atclye yaprak tiitiin depo ve imalathaneleri iein veri 
len kiranm karsiligi olan bu maddeye gegen yil tahsiatmm aym olarak (75 000) 
lira konulmustur. 

Madde: 3 - Fabrika, imalathane ve bakim ve isleme evlerinde galisan miistalideir 
ve isgilere ve gocuk yuvalarma yardim 

Fabrika, imalathane ve yaprak tiitiin bakim ve isleme evlerinde ealisan miista-
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- 7 -
em ve isgilere eihaz, dogum, isden cikarilma, hastalik, kaza, oliim ve saire gibi hal-
erde talimatnamesi hiikiimleri dairesinde yapilacak hre nvi yardim ve muavenet-
erle §ocuk yiivalarmm her cesid masraflarmi karsilayan bu tertibe is kanununun 
•,ahmil ettigi masraflar da goz oniinde bulundurularak gegen yil tahsisatmdan 
;30 000) lira fazlasile (60 000) lira konulmustur. 

Fasil : 11 - Ecnebi miitehassislar iicret ve harcirahlari 

Bu fasla 1937 yili icjnde kullanilacak olan miitehasislarm mukavelenamelerine 
*ore verilecek iicret ve harcirahlari goz oiinde bulundurularak gecen yila naza-
•an (15 000) lira noksanile (45 000) lira konulmustur. 

Fasil : 12 - Muhtelif masraflar 

Madde : 1 - Sarapcilara verilen prim 

Yerli saraplarm ecnebi memleketlere ihracmda sahiblerini tesvik etmek icjn 
lsulii dairesinde verilen primlerin karsiligi bulunan bu maddeye 1936 ihracati na-
,ari dikkate almarak gecen yil tahsisatmdan (3 000) lira noksanile (2 000) lira 
ionuulmustur. 

Madde : 2 - Imbik alimi 

790 sayili kanunun 9 ncu maddesi mucibince idarece satin almmasi gerek olan 
imbikler bedelinin karsiligi bulunan bu tertibe gecen yil tahsisatmdan (2 500) lira 

•loksanile (2 500) , lira konulmustur. 

Madde : 3 - Hayir evlerine yardim 

Menafii umumiyeye hadim cemiyetlerle, benzeri yardim tesekktillerine ve Turk 
^encliginin inkisafmi temine calisan spor kuliiblerine mali miiesseseler ve banka-
arca yapildigi gibi dogrndan dogruya veya tertib edilen miisamerelere aid bilet 
almmasi suretile yapilmakta olan yardimlari karsilamaga mahsus olan ve 1931 se-
lesinden beri bu suretle kullanilan bu tertibe gecen seneki mikdarda tahsisat ko
nulmustur. 

Madde : 4 - Sergilere istirak ve propaganda masrafi 

Dahil ve haricde acilan sergilere istirak ve inhisarlar mamulatrnin propagan-
iasim yapmak iizere biit^eye komilan bu tahsisat icin ge^en yil tahsisatmdan 
(20 000) lira fazlasile (60 000) lira toklifolunmustur/ 

Madde : 5 - Yabanci memleketlere staj veya tahsil iqin gonderileceklerin 
tahsisat ve harcirahlari 

Yabanci memleketlere staj veya tahsil icjn gon<}erilecek memurlarm tahsisat ve 
harcirahlarma karsihk olmak iizere bu tertibe (20 000) lira tahsisat konulmus
tur. 

Fasil : 13 - Memurlar ikramiyesi 

Muntazam ve maksada uygun ealismalarile temayiiz eden ve islerinde muval:-
fak olan memurlari taltif ve tesvik icin konulmus bu fasla 1937 yili icin de gecen 
yil tahsisatmm ayni konulmustur. 
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Fasil : 14 - Tekaiid sandigma i§tirak 

Bu tertib 2921 sayili Inhisarlar tekaiid sandigi kanunile kadroya dahil daimi 
memur ve miistahdemlerden kesilen yiizde beslerin baligi kadar blitgeye konulmasi 
icabeden talisisati ihtiva etmektedir. 

Fasil : 15 - Reddiyat 

Gtegen yil tahsisatimn aynidir. 

Fasil : 16 - Gegen yil borglan 

Yili igindeki sarfiyat goz oniinde bulundurularak bu fasla gegeii yila nazaran 
(20 000) lira fazlasile (60 000) lira konulmustur. 

Fasil : 17 - Eski yillar borglan 

Madde : 1 - 1931 - 1935 yili borejan 

1931 - 1935 yillari borglarmi karsilayan bu maddeye (33 000) liralik tahsisat 
konulmustur. 

Madde : 2 - Tealluk ettigi 1935 biitgesinde karsiligi bulunmiyan borcjar 

2921 sayili Inhisarlar tekaiid sandigi kanunu liiikiimlerine tevfikan idare ile 
alakalari kesilen memurlara verilen avdet hareirahlarile, vine zikri gec;en kanun 
icabmea yapilan degisiklikler igin 1935 mali yili zarfmda avanstan sarfedilib tali
sisatm kifayetsizliginden dolayi heniiz biitgeden mahsubu yapilmamis olan har-
eirahlarla, yine talisisatm kifayetsizligi yiiziinden tesviye edilmemis bulunanlarm 
1937 yili biitcjesinin eski yillar borglan faslmdan mahsub veya tesviyesini teminen 
isbu maddeye (7 000) lira tahsisat konulmustur. 

Fasil : 18 - Hukmolunmus borglar 

tdare aleyhine mahkemelerce hiikmedilib baska fasillardan karsiligi bulunma-
yan borglan odemege mahsus olan bu tertibe senesi icinde tediye edilecek paralar 
goz oniinde bulundurularak (25 000) lira konulmustur. 

Fasil : 19 - Fevkalade masraflar 

Madde : 1 - Tiitiin Enstitiisii insa ve tesis masrafile suni fermantasyon 
tecriibeleri ve fenni temizleme masraflari: 

Enstitii binasinin bazi noksanlarmm ikmali ve fermantasyon sinamalari ve 
fenni temizleme isleri igin yapilacak masraflar goz oniinde tutularak bu maddeye 
1937 yili iein gecen yil tahsisatmm aym olarak (30 000) lira konulmustur. 

Madde : 2 - Miiskirat fabrikalari yapi isleri ve tesis masraflari: 

Pa^abahce, Likor, G-azianteb, Diyarbekir fabrikalarmda yapilacak islahat isle-
irle Pasabahge fabrikasmda raki imalati igin yapilmasi zaruri tesisat ve diger 
masraflar igin bu maddeye gegen yil tahsisatmdan (20 000) lira fazlasile (150 000) 
lira konulmustur. 
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Madde : 5 - Tuz memurlarinm bir defalik tazminati 

2159 sayili kanunun 7 nci maddesi hukiimleri dairesinde tuz memurlarina veri-
lecek bir defalik tazminatlarini karsilayan bu tertibe yil igindeki sarfiyat goz 
onlinde tutularak yil tahsisatindan (3 000) lira noksanile (2 000) lira konulmu§tur. 

Fasil : 20 -1715 numarali kanunun 8 nci maddesi mucibince Ctimhuriyet 
Merkez bankasma verilecek itf a karsiligi: 

1715 numarali kanunun 8 nci maddesi mucibince Merkez bankasma verilecek 
itf a karsiligi olarak masraf biit§esi yekunu olan (7 573 950) liranm yiizde bir nis-
betile bu.tc.eye (75 740) lira tahsisat konulmu§tur. 

Mucib sebebler 

Varidat: 

Inhisarlar umum miidiirlugii 1937 mali yili but^esinin varidat kismi 1936 senesi 
tahminine nazaran (1 372 500) lira fazlasiyle (45 112 500) lira olarak tahmin e-
dilmi^tir. Bu fazlalik, i^inde bulundugumuz yilin sekiz aylik satislan ve bu sati§-
lardan tiitiin, miiskirat, barutun takib ettigi seyrin gegen seneye nazaran gosterdi-
gi tezayiid nisbeti goz oniinde bulundurulmak suretile tesbit edilmi§tir. 

Sekiz aylik satislaraniz ge§en senenin sekiz aylik satislarina nazaran asagidaki 
durumu gostermektedir: 

1935 1936 
Kilo Lira Kilo Lira 

Tuz 112 509 526 3 938 076 112 923 042 3 903 582 
Tiitun 7 901 462 26 090 242 8 144 583 27 072 064 
Miiskirat 5 974 379 6 481 473 
Barut 1 549 222 1 861 360 

Tiitun satislan 

1935 senesi 8 aylik tiitun satislan (7 901 462) kilo oldugu halde 1936 yili 8 ay
lik satislan (8 144 583) kiloyu bulmu^tur. 

Sati§larda, 1935 vaziyetine gore % 3,064 nisbetinde bir fazlalik tevlid eden bu 
mikdar 8 aylik safi varidatta (500 461) lira bir tezayiid husule getirmi§ bulun-
maktadir. 

Tuz satislan: 

1936 yili tuz satislannda, 1935 senesine nazaran mahsus bir tezayiid bulunma-
masina gore 1935 senesinde 151 milyon kiloyu bulan tuz sati§i 1937 yili ic,in 152 mil-
yon kilo olarak tahmin edilmi§tir. 

Miiskirat satislan: 

1935 senesi 8 aylik sati§lari (5 974 379) lira oldugu halde 1936 yili 8 aylik satis
lan (6 481 473) lirayi bulmustur. 
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Bu mikdar 1935 senesinin ayni miiddeti zarfmda yapilan satislara nazaran % 
8.49 bir fazlalik temin etmekte ve 8 aylik safi varidatta (464 457) liralik bir teza
yiid husule getirmektedir. 

Barut ve patlayict maddeler sati§lan: 
1935 senesi 8 aylik satislan (1 549 222) lira oldugu halde 1936 yili 8 aylik sa-

tislari (1 861 360) lirayi bulmustur ki bu mikdar 1935 yili 8 aylik satisjarma na
zaran % 20,15 bir tezayiid gostermekie vesafi varidatta (177 369) liralik bir fazla
lik ilave etmektedir. .__ _ , 

1937 biidcesi varidat kisimi tahminleri, 1936 senesi 8 aylik satislarmm takib 
ettigi seyre gore asagida gosterilen sekilde yapilmi§tir. 

Sati§ bedeli Satis. kari 

J - rriitiin : 12 230 000 X 331 40 481 000 
Maliyet, bey'iye, nakiiye 13 221 200 27 259 800 

i. 

Harici satis, ve muhtelif 
gelir 50 000 27 309 800 

2 - Tuz : 152 000 000 X 3,50 5 320 000 
Maliyet, Nakiiye 1 027 700 4 292 300 

Harici satis ve muhtelif 
gelir ^ 30 000 4 322 300 

3 - Mtiskirat : 9 605 000 
Maliyet, bey'iye, nakiiye 2 618 200 6 986 800 

Muhtelif gelir 10 000 6 996 800 

4 - Barut : 2 581 000 
Maliyet, bey'iye, nakiiye 1 441 400 1 139 600 

Muhtelif gelir 4 000 1 143 600 

39 772 500 
Ainoi'tisnian 450 000 

1 
39 322 500 

Mali yetc giren biitce mas-
raflari ^ 1 110 000 
Muhtelif gelir 90 000 I 200 000 

40 522 500 
Muhtelif biitce varidati tah
minleri ' 1 110 000 
Tiitun ve miiskirat Miidafaa 
vergisi 3 480 000 4 590 000 

45 112 500 
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Biitge enciimeni mazbatasi 

T.B.M.M. 
Bulge enciimeni 14 -V -1.937 
Mazbata No. 108 
Esas No. 1/706 
' ^ v. ' Yiiksek baskanliga 

Inhisarlar umum miidiirlugii 1937 mali yili biitgesi hakkmda olup Basvekaletin 
1 - I I I - 1937 tarih ve 6/634 sayili tezkeresi ile Yiiksek Meclise gonderilen kanun 
layihasi enciimenimize havale edilmis olmakla Giimriik ve iniiisarlar vekili Rana 
Tarhan, Maliye vekili Fuad Agrali ve Inhisarlar umum muduiii Mitat Yenel ha-
zir olduklari halde okundu ve konusuldu: 

Hiikumet, teklif eyledigi bu layiha ile 1937 mali yili igin varidati, 1936 yili 
tahminlerine nazaran 1 372 500 lira fazlasile 45 112 500 lira olarak tahmin eyle-
mi§tir. 

Bu hesabm 1936 yilmm sekiz ayinda elde edilen varidata gore yapildigi anla-
§ilmakta olup biitgenin encumenimizde miizakeresi sirasmda senenin on bir aylik 
hesablan elde edilmis olmakla bu hesablara gore vaziyet yeniden incelenmistir. 

On bir aylik satis, karlari hakkmda enciimenimize §u izahat verilmistir: 

Tiitiin 
Miiskirat 
Tuz 
Barut 

Yekun 

11 aylik satis kari 
25 027 000 
6 650 000 
3 978 000 
1 075 000 

36 730 000 

Satisjarrn son aya kadar ayni nisbeti muhafaza ederek tezayiid etmis bulunma-
si nazari itibare almmak suretile son bir ay zarfmda da elde edilecek satis karlari 
da §u §ekil de tahmin olunabilir: 

Tiitiin 
Miiskirat 
Tuz 
Barut 

Yekun 

2 465 000 
490 000 
377 000 
108 000 

3 440 000 

Iki yekun birle§tirilirse bir senelik satis, karlari tutarmm 40 170 000 liraya 
balig olacagi anla§ilir. 

Bu paradan maliyct hesablannda nazari itibare ahnmasi icab eden tesisat asmma 
paylari igin 450 000 lirayi tenzil edersek hakiki satig karlaiinin 39 720 000 lira 
oldugu goriiliii'. 
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Ancak varidatm bu faslma konulan miktan tamamlamak i<;in bu paraya mali-

yot fiatlarmm hesabmda miitedavil sermayeden bagka butceuin fabrika ve atel-
yeler tahsisatmdan tediye edilmekte olan 1 110 000 lira ile niulitelif galir olarak 
elde edilecegi umulan 90 000 liranm Have si. lazimdrr. 

§u vaziyete gore varidat biitgesinin satis karlari faslmi 40 920 000 lira olarak 
tesbit etmek icab eder. 

Inhisarlar varidatma eklenmesi lazim gelen tiitiin ve miiskirat miidal'aa ver 
gisi dahi satis fazlaligi ile miitenasiben artmis olub bu varidatm on bir aylik va-
ziyetine ve geri kalan son ay da elde edilecegi umulan miktara gore 
3 516 000 lira olarak tesbit edilmesi lazim geleeegi neticesine vanlmis ve 
geri kalan diger varidat membalari uzerinde dahi ineelemeler yapilmis bunlar igin 
biitceye konulan miktarlarin on bir ayhk vaziyete uygun oldugu goriilerek ayneu ka-
bu edilmi§dir. 

Bu suretle 1937 mali yili inhisarlar varidati, Hukiimet teklifinden 433 500 lira 
fazlasile 45 546 000 lira olarak tesbit edilmis bulunmaktadir. 

inhisar maddelerinin satis. seyirleri hakkmda yaptigimiz ineelemeler §u neti-
celeri vermi§tir: 

Tiitiin satigi; 1935 yilmda 11 813 700 kilo oldugu halde bu senenin on bir aylik 
satiglarana nazaran bu miktarm sene sonunda 12 141 200 kiloya varacagi anlagil-
maktadir. Bimdan ba§ka 1935 yilmda yapilan sati§lardaki kilo vasati fiati 
329, 65 kuru§ oldugu halde bu sene on bir aylik satiga nazaran bu fiat 333,40 kuru-
§a §ikmi§tir. 

Miiskirat sati§i; 1935 yilmda 8 853 640 lira oldugu .halde 1936 yilinm on bir ay
lik sati§larina nazaran sene sonunda 9 985 000 liraya balig olacagi anla§ilmaktadir. 
1935 yilinda 240 000 litre olan §arap sativum bu senenin on bir aymda 600 000 litre-
ye giknn§ olmasi bilhassa kayde §ayandir. 

Tuz satrgi; 1935 yilmda 151 981 000 kilo iken bu senenin OIL bir aylik sati§larma 
nazaran sene sonunda 157 600 000 kiloya varacagi tahmin oluninaktadir. Bu su
retle tuz fiatlerindeki tenzil sebebile 1935 mali yilmda % 20 ye yakm olan istililak 
tezayiidii % 27 ye yaklasmis. bulunuyor. 

Barut satisi; 1935 yilmda 1 771 900 lira oldugu halde 1936 yili sonunda bu 
miktarm 2 386 800 liraya cikacagi anlasilmaktadir. 

Bu rakamlara gore inhisar maddelerinin her birisine aid satisda hissolunur 
derecede tezayiid vardir. 

Masraf kismi: 

Hiikumet, layiha ile ge§en yil tahsisatmdan 228 660 lira fazlasile 7 649 690 li
ra istemektedir. Bu fazlalik is kanununun idareye tahmil ettigi vazifeleri yerine 
getirmekj miitehassis yetistirmek icjn ecnebi memleketlere talebe gondermek gibi 
1937 yili hizmetlerinin icab eyledigi bazi liizumlu masraflardan ibarettir. 

Layihamn enciimende miizakeresi sirasmda, satislarm iki seneden beri miiteza-
yid bir inki^af gostermesi, bilhassa son aylarda tahakkuk eden satis vaziyeti, tii
tiin, miiskirat ve tuz imalat ve istihsalatmm art t inlmasmi istilzam ettiginden 

( S Sayisi : 161 ) 



— 13 — 

bunu yapabilmek i§in idaredeki fen ve satis elemanlarimnn takviyesi liizumu 
Hiikumetge mevzubahs edilmis ve bu maksadla memur ve miistahdemler kadrosunu 
ihtiva eden (C) cetvelinde bazi degisiklikler yapilmasi taleb edilmistir. 

Verilen izahata gore encumenimizce de yerinde goriilen bu taleb kabul edile-
rek gerek (C) cetvelinde gerekse masraf tertiblerinde lazim gelen ilaveler yapil-
mistir. 

Yaptigimiz bu degisiklikten sonra (C) cetvelinin 1936 senesine nazaran me
mur ve miistahdem adedi itibarile vaziyeti §u olmu§tur: 

1936 1937 

Idarei merkeziye 597 629 
Miilhakat 3 611 3 638 
Fabrika ve atelyeler 1 022 1 043 

Yekun 5 230 5 310 

Layihanin 9 neu maddesi Ankarada bulunan memurlara mesken tazminati ve-
rilebilmesi igin lazimgelen bir hiikmii ihtiva etmektedir. Daiml mahiyeti haiz ola-
cak boyle bir hiikmiin biitge kanununa eklenmesini muvafik gormiyen enciimeni-
miz, bu maddenin layihadan Qikarilmasina karar vermis, tir. 

Diger maddeler her yil butge kanununa konulmakta olan ve bu sene de de-
vamlari luzumlu bulunan hiikiimleri ihtiva eyledigi igin aynen kabul edilmi§, 
bunlarm baailarmda ibare tashihleri yapilmi§tir. 

Netice: 

Enciimence tahmin edilen 45 546 000 lira varidattan, masraf tahsisati olarak 
kabul edilen 7 812 560 lira Qiktiktan sonra geri kalan 37 733 440 liradir. 

Bu paradan kanunu mahsuslari mucibince 642 600 lirasimn idarei hususiyti
ler hissesi ve 321 300 lirasimn da tayyare resmi olarak ayrilmasi icab edecegin-
den, bu miktarlar dahi cikarildiktan sonra bakiyenin inhisarlar safi hasilati ve 
tiitiin, miiskirat miidafaa vergisi olarak umumi biitgeye irad kaydi icab eder. 

Encumenimizce bu §ekilde kabul olunan Inhisarlar idaresi biit§e kanim la-
yihasi Umumi heyetin tasvibine arzedilraek uzere Yiiksek Ba§kanhga sunulur. 

Reis M. M. Katib 
Burdur Trabzon Istanbul Bahkesir Qorum 

M. §eref Ozkan B. Karadeniz F. Oymen E. Adakan M. Cantekin 

Qorum Gazi Anteb Izmir Kayseri Kir§ehir 
E. Sabri Akgol A. H. Ayerdem K. Inang N. Kerven M. Seyfeli 

Maras. Mu§ Mu§ Ordu Sivas Yozgad 
A. Tiridoglu §evki Qiloglu §. Ataman H. Yalman Bemzi Qiner S. Igoz 
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inhisarlar umum mudurlugu 1937 mall yili but?e 
kanunu layihasi 

HtTKtTMETlN T E K L t F l 

MADDE 1 — inhisarlar idaresiniii 
1937 mali yili masraflari icin (A) i§aretli 
cetvelde gosterildigi iizere (7 649 690) 
liralik tahsisat verilmi§tir. 

MADDE 2 — Inhisarlar idaresiniii 
1937 malt yili masraflarma kansilik 
olan varidat ilisik (B) i^aretli cetvelde 
gosterildigi iizere (45 112 500) lira tah-
min edilmistir. 

MADDE 3 — inhisarlar idaresiniii 
1937 mali yili daimi memur ve miistah-
demlerile nakil vasitalari kadrosu ilisik 
(C) isaretli cetvelde gosterilmi§tir. 

MADDE 4 — Imalati arttirmak ve 
satis. te§kilatmi geni§letmek igin ayrica 
kullamlmasi liizumlu goriilecek memur 
ve mustahdemlerin iicretleri biitgenin 
iicret fasillarmdaki tasarrufattan veri-
lir. 

MADDE 5 — Inhisar altinda bulu-
nan oyun kagidi, kibrit, gakmak ve gak-
maktasi kaQakgiligmdan dolayi 1918 
sayili kanun ile eki bulunan 2550 sayi-
li kanun mucibince verilecek ikramiye-
lerle kagak takibinde olen veya sakat-
lananlara verilecek tazminat ve bu SUQ-
lara aid davalarm muhakeme ve saire 
masraflari biitc.enin taalluk ettigi fa-
sillardan verilir. 

MADDE 6 — Gregen yil borcjari ter-
tibine konan tahsisat kifayet etmedigi 
takdirde i§bu borcjar taalluk ettikleri 
hizmetlere tekabiil etmek iizere cari yil 
butgesine mevzu tahsisattan mezkur ter-
tibe Griimriik ve Inhisarlar vekaletinin 
muvafakatile naklen tesviye olunur. 

1932 - 1935 yillarina aid ve kar§ihk-

BtTTQE ENCtJMENiNiN DE&tSTi -
Ri§i 

MADDE 1 — Inhisarlar idaresiniii 
1937 mali; yili masraflari igin ilisik 
(A) isaretli cetvelde gosterildigi iizere 
(7 812 560) liralik tahsisat verilmistir. 

MADDE 2 — inhisarlar idaresiniii 
1937 mali yili varidati ilisik (B) 
isaretli cetvelde gosterildigi iizere 
(45 546 000) lira tahmin edilmistir. 

MADDE 3 — Aynen kabul 

MADDE 4 — Aynen kabul 

MADDE 5 — Aynen kabul 

MADDE 6 — Aynen kabul 

( S Sayisi : 161) 



— 15 

lari taalluk ettikleri yil biitgelerinde 
meveud borcjarm tediyesine eski yillar 
borcjari tertibindeki tahsisat kafi gel-
medigi takdirde bu paralar 1937 mali 
yili biitgesinin masraf tertibleri tasar-
rufatmdan zikri ge§en fasla Giimruk ve 

tnhisarlar vekaletinin muvaf akatile nak-
len tesviye olunur. 

MADDE 7 — (Sergilere istirak ve 
propaganda masraflari) namile butc,eye 
konan tahsisatm sarfi sureti ve evraki 
miisbitesinin hazirlanmasi, miitedavil 
sermayeye giren masraflar hakkmdaki 
usullere tabidir. 

MADDE 8 — Kagakcilik suglarm-
dan dolayi mahkemeleree ve heyetlerce 
hiikmolunan para cezalari tahsilatindan 
yiizde besi bu paralari tahsil eden idare 
takib, tahsil ve muhafaza memurlarma 
biitgenin takibat tertibinden odenir. 

MADDE 9 — Idarenin Ankarada 
bulunan memurlarma, kanunu mahsus 
mucibince verilmesi lazmigelen mesken 
zamlari blit^enin iicret fasillarmdaki 
tasarrufattan tesviye olunur. 

MADDE 10 — tnhisarlar idaresinin 
1936 biit^e kanununun 9 ncu maddesile 
miitedavil sermayeden sarfma mezu-
niyet verilen (950 000) liradan kullaml-
mayan ve kullanilip ta blitce tasarrufla-
rile kapatilan kisimlarm fabrika, tuzla 
ve imalathanelerde yapilacak insaat ve 
tesisat ile f enni serait ve tesisati havi her 
nevi yaprak tiitiin ve barut ve patlayici 
maddeler depolari alim ve insasi icjin 
1937 yilmda sarfma (xiimriik ve tnhi
sarlar vekaleti mezundur. Bu suretle 
sai'f olunacak paralar her yil sonunda 
biitc.enin genel tasarruflarmdan yetis-
mesi nisbetinde raahsub olunur. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 haziran 
1937 tarihinden muteberdir. 

( S Sayisi : 

MADDE 7 — Aynen kabul 

MADDE 8 — Aynen kabul 

MADDE 9 — tnhisarlar idaresinin 
1936 biitge kanununun 9 ncu maddesile 
miitedavil sermayeden sarfma mezuni-
yet verilen (950 000) liradan kullanil-
mayan ve kullanilip ta biitc,e tasarrufla-
rile kapatilan kisimlarm fabrika, tuzla 
ve imalathanelerde yapilacak in§aat 
ve tesisat ile f enni serait ve tesisa
ti havi her nevi yaprak tiitiin ve barut 
ve patlayici maddeler depolari alim 
ve insasi icin 1937 yilmda sarfma 
Giimriik ve tnhisarlar vekaleti me
zundur. Bu suretle sarfolunacak pa
ralar her yil sonunda biitgenin genel ta
sarruflarmdan kifayeti nisbetinde mah-
sub olunur. 

MADDE 10 — Aynen kabul 
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MADDE 12 — Bu kanunun hiikmu-
nii icraya G-iimriik ve tnMsarlar vekili 
memurdur. 

1-III-1937 
Bg.V. 

/ Inonil 
Da. V. 
$. Kaya 

Mf. V. 
#. Arikan 
S. I. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad.V. 
$. Saragoglu 

Ha. V. 
Dr. R. Aras 

Na. V. 
A. Q&tinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
K. Ozalp 
Mai. V. 

F. Agrah 

Ik. V. 
C. Bayar 
Zr. V. 

MADDE 11 — Aynen kabul 
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A - CETVELl 

193« 1937 mali yih igin 
Mali yih Hukumet§e Encumence 
tahsisati taleb edilen kabul edilen 

M. MuhaSSasatl l l nev ' i Lira Lira Lira 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

Memur ve mustahdemler uc-
reti 

Merkez ve ta§ra masraflan 
Idarehane ve satis. depolari ki-
rasi 
Mahkeme masraflan 
Para gonderme masrafi 
Idare masrafi 
Kaza sigortasi 
Kurs masrafi 

Fasil yekunu 

3 520 500 

120 000 
75 000 
85 000 

250 000 
1 100 

30 000 

561 100 

3 520 500 

150 000 
75 000 
80 000 

315 000 
1 000 

30 000 

651 000 

3 642 420 

150 000 
75 000 
80 000 

315 000 
1 000 

30 000 

651 000 

3 Daimi memuriyetler harcirahi 125 000 85 000 85 000 

4 Muvakkat » » 25 000 30 000 30 000 
| Tetkik iein yabanci memleketlere 
gonderilecek memur] arm harcirahla-
ri da bu fasildan vorilir]. 

5 Miifetti§ler harcirahi 30 000 45 000 45 000 

6 Tecriibe, lslah ve mucadele 
masrafi 

1 Fermi ekim, dikiin, tecrube 
masraflan 40 000 50 000 50 000 

2 Hastaliklarla ugra§ma masrafi 10 000 10 000 10 000 

Fasil yekunu 50 000 60 000 60 000 

Kagagi kovalama ve tutun eki-
mi masraflan 

1 Ekim ve yazma masrafi 90 000 100 000 100 000 
2 Emanet ambarlan 90 000 90 000 90 000 
3 Takib, talisil ve muliafaza me-

murlarile ka^ak maddelei' mas
rafi 180 000 200 000 200 000 

4 Kacakla ugrasma masrafi 20 000 20 000 20 000 

Fasil yekunu 380 000 410 000 410 000 

8 Kacak ihbariye ve ikramiyesi 
ve 2550 sayih kanun mucibince 
verilecek tazminat 40 000 40 000 40 000 

( S. Sayisi : 161 ) 
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M. Muhassasatm nev'i 

Sabit kiymetler masraf 1 
Yapi igleri ve tamirleri 
Makineler ve teferruati 
tdareliane demirba§ ve mef-
rugati 
Nakil vasitalan ahm ve yeni-
lenmesi 
Maliye vekaleti ile eski Barut 
girketi arasinda yapilan anla§-
ma iizerine 4 senede odeneeek 
mobilya ve demirbag, depo bi-
nalari ve arazi ile fabrikalarm 
faizile birlikte 1937 senesinde 
odenmesi lazimgelen miktar 

Depo ve imalathaneler, fabri-
kalar, tuzlalar iicret ve mas-
raflari 
Yaprak tiitiin depo ve imalat-
hanelerile tiitiin ve miiskirat 
fabrikalari ve tuzlalar memur 
ve mustahdemleri iicreti 
Yaprak tiitiin depo ve imalat-
hanelerile fabrikalar kirasi 
Fabrika, imalathane ve bakim 
i§]eme evlerinde gali§an miis-
tahdem ve iggilere.ve gocuk yu-
valanna yardim 

1936 
Mali yili 
tahsisati 

Lira 

325 000 
50 000 

80 000 

10 000 

1937 mali 
Hiikfimetge 
taleb edilen 

Lira 

325 000 
50 000 

80 000 

20 000 

yili igin 
Enciimence 

kabul edilen 
Lira 

325 000 
50 000 

80 000 

20 000 

300 953 

Fasil yekunu 765 953 

1 108 500 

75 000 

30 000 

300 950 

775 950 

60 000 

Ecnebi mutehassislar iicret ve 
harcirahlan 

Muhtelif masraflar 
glarapQilara verilecek prim 
Imbik alimi 
Hayir evlerine yardim 
Sergilere i§tirak ve propagan 
da masraflan 

60 000 45 000 

300 950 

775 950 

1 108 500 1 137 840 

75 000 75 000 

60 000 

Fasil yekunu 1 213 500 1 243 500 1 272 840 

45 000 

5 000 
5 000 
1 500 

2 000 
2 500 
1 500 

2 000 
2 500 
1 500 

40 000 60 000 60 000 
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Muhassasatin nev'i 

Yabanci memleketlere satj ve-
ya tahsil igin gonderileceklerin 
tahsisat ve harcirahi 

Fasil yekunu 

Memurlar ikramiyesi 

Tekaud sandigma i§tirak 
[Kanunu mahsusuna tevfikan Lsli-
raal edilecektir] 

Reddiyat 

Gegen yil borglan 

Eski yillar borglan 
1932 - 1935 yillari borglan 
Tealluk ettigi 1935 biitgesinde 
kargihgi bulunmayan borglar 

Fasil yekunu 

Hukmolunmu§ borglar 

Fevkalade masraflar 
Tiitlin enstitiisii ingaatinin ik-
mali ve tesis masrafile suni 
fermantasyon tecriibeleri ve 
fenni temizleme masraflari 
Miiskirat fabrikalari yapi i§le-
ri ve tesis masraflari 
Tuz memurlarmrn bir defalik 
tazminati 

Fasil yekunu 

1715 numarah kanunun 8 nci 
maddesi mucibince Cumhuri-
yet Merkez bankasina verile-
cek itfa kar§ihgi 

UMUMl YEKt3TN 

1936 1937 mali yih igin 
Mali yili Hiikiimet§e Enciimence 
tahsisatr taleb edilen kabul edilen 

Lira Lira Lira 

0 20 000 20 000 

51 500 86 000 86 000 

50 000 50 000 50 000 

215 000 215 000 225 000 

10 000 10 000 10 000 

40 000 60 000 60 000 

40 000 33 000 33 000 

0 7 000 7 000 

40 000 40 000 40 000 

5 000 25 000 25 000 

30 000 30 000 30 000 

130 000 150 000 150 000 

5 000 2 000 2 000 

165 000 182 000 182 000 

73 475 75 740 77 350 

421 028 7 649 690 7 812 560 
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B - CETVELl 

F. M. Varidatm nev'i 

1 Sati§ karlan 
2 Muhtelif riisum 
3 Para cezalan 
4 Muhtelif hasilat 
5 Istirdad 
6 Tutun ve miiskirat miidafaa 

vergisi 

UMUMl YEKUN 

( S. Sayisi : 161 ) 

1936 1937 malt yih igin 
Mali yili HiikumetQe Enciimence 

muhammenati tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira Lira 

39 250 000 

700 000 

100 000 

240 000 

100 000 

3 350 000 

43 740 000 

40 522 500 

700 000 

100 000 

210 000 

100 000 

3 480 000 

45 112 500 

40 920 000 

700 000 

100 000 

210 000 

100 000 

3 516 000 

45 546 000 
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0 - CETVELt 

Memuriyetin nevi 

Merkez 

Aded tlcret 

Memurlar 

Umum miidiir 
Kisim miidiirii 

» » 
Ba§murakip 
Murakip 

Murakabe kalemi §efi 
» » masa amiri 

§ube miidiiru 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

muavini 
» 

» 
» 

Muhasibi mesul 
» 
» 

» 
» 

Ba§ mufettig 
Muftti§ 

» muavini 
§ube ve kisim §efi ve sef muavini 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Ba§veznedar 
Veznedar 

Miihendis 

ve mimar 

1 
4 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
4 
12 
1 
3 
2 
2 
1 
7 
9 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
6 
6 
8 
12 
2 
2 
2 
9 
16 
1 
1 
1 
1 
1 
4 

600 
500 
400 
400 
300 
250 
200 
150 
400 
350 
300 
275 
250 
225 
200 
350 
225 
200 
175 
250 
175 
150 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
275 
250 
225 
200 
175 
175 
150 
100 
300 
250 
225 
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Menrariyetin nevi 

Miihendis ve mimar 

Kisim amiri 
Sati§ enspektoru 
Masa amiri 
Kimyager, tuz, in§aat, ziraat fen memuru 

» » » » 
» » » » 
» » » » 
» » » » 

Birinci simf niemur 
» » 

Ikinci simf memur 
» » 

tTyiincii simf memur 

Muvakkat memurlar 

Muhtelif muvakkat memurlar (Muhtelif) 

Milstahdemler 

Muhtelif miistahdemler (Muhtelif) 

Mulhdkat 
Memurlar 

Bagmudiir 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

muavini ve mustakil miidiir 
» » » 
» » » 

Miilhak miidiir 

» » 
Ba§memur 
§ube mudiirii 

» » ve muhasibi mesul 
» » » » 

§ube amiri, kisim amiri, muhasibi mesul, satis, 
deposu mudiirii,, veznedar, kontrolor 
gube amiri, masa amiri, muhasibi mesul, satis, 
deposu mudiirii, veznedar, kontrolor, muhase-
beci 
Birinci simf memur, muhasib veznedar, vezne
dar 

Aded 

7 
3 
29 
6 
58 
2 
14 
11 
6 
3 
52 
53 
62 
23 
52 

"Dcret 

200 
175 
150 
150 
125 
175 
150 
125 
100 
90 
100 
90 
80 
70 
60 

900 

100 4240 

1 
6 
6 
8 
3 
10 
13 
3 
27 
23 
27 
1 
5 
21 

28 

95 

134 

350 
300 
275 
250 
225 
200 
175 
175 
150 
125 
100 
225 
200 
175 

150 

125 

100 
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Memuriyetin nevi Aded tJcret 

Birinci simf meruur, idare memuru, muhasib 
veznedar, veznedar 326 90 
Ikinci smif memur, idare memuru, muhasib 
veznedar, veznedar —- 501 80 
tkinci sinif memur, idare memuru, muhasib vez
nedar, veznedar, tahrir kontrol memuru 112 70 
tTQuncii smif memur, idare memuru, satis me
muru, tahrir kontrol memuru, takib muhafa-
za ve tahsil memuru 485 60 
tTQuncu sinif memur, idare memuru, satis me
muru, tahrir kontrol memuru, takib, muhafa-
za ve tahsil memuru 321 50 
Kimyager 1 175 
Fen memuru 1 150 

» 2 125 
» 8 100 
» 1 90 

Muvakkat memurlar 

-Avukat (Muhtelif) 51 4020 

Miistahdemler 

Takib memuru, takib muhafaza ve tahsil me
muru ve sair muhtelif miistahdemler (Muhtelif) 1418 43770 

Tutun ve muskirat fabrikalan, tutun ve muskirat atelye 
ve imaldthaneleri, tuzlalar, yaprak tutun baktm ve isleme 

evleri 

Memurlar 

Miidiir 

» 
» 
» 

» 

» muavini 
Teknik sube miidiirii 

» » » 
» » » muavini 
» » amiri 
» » » 

Muhasibi mesul 
Idare kisim amiri ve muhasibi mesul 

2 
1 
1 
4 
2 
10 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
6 
5 
3 
4 

400 
350 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
250 
300 
250 
200 
200 
150 
200 
175 
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Memuriyetin nevi 

Kisim amiri, §ube amiri, muliasibi inosul 
§ube ve masa amiri, muliasibi mesul, veznedar 
Kontrolor 
Birinci smif memur, muliasib veznedar, veznedar 

» 
» 
» 
» 
» 

» » 
Ikinci » 

:» » 
tTciincii » 

» » 
Kimyager v< 

» 
y> 

» 
» 
» 

Makinist 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 

i fen memuru 
» 
» 
» 
» 
» 

Fen miigaviri 

Teknik §ef 
» » 
» » 

» 
» 
» 
» 
» 

Ba§harmanci ve ba§ eksper 
» 

Harmanci ve ekspei 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 

» 

muavini 
namzedi 

» 

edar 

zned 
» 
» 
» 
» 
» 

Aded 

10 
43 

4 
ar 36 

89 
147 
29 

151 
84 
2 
5 

16 
9 
1 
2 
1 
1 
1 
1 

3 
2 
3 
4 
5 

10 
20 
60 
40 
45 

tteret 

150 
125 
175 
100 
90 
80 
70 
60 
50 

175 
150 
125 
100 
90 
80 

125 
100 

80 
350 

300 
275 
250 
225 
200 
175 
150 
125 
100 
90 

• Muvdkkat memurlar 

Doktor, di§ci, eczaci ve saire (Mulitelif) 14 1250 

Milstahdemler 

Muhtelif miistalidemler (Mulitelif) 150 7480 

NAKlL VASITALARI KADROSU 

Aded 

23 Otomobil, kamyon ve kamyonet 
10 Motor, mavna ve salapurya 

33 

\>m<i 
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S. Sayisr:163 
Dahiliye vekaieti merkez te§kilat ve vazifeleri hakkindaki 
kanuna ek 3046 sayih kanuna bagli kadro cetvellerinde 
bazi degisiklikler yapilmasina dair kanun layihasi ve Dahi

liye ve Butge encumenleri mazbatalan (1/765) 

T. C. 
Ba§vekdlet 9 - IV - 1937 

Kararlar Mudurlugii 
Sayi: 6/1180 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligiae 

Dahiliye vekaieti merkez teskilat ve vazifeleri hakkmdaki kanuna ek 3046 sayili kanuna bagli 
kadro cetvellerinde bazi degisiklikler yapilmasi hakkmda Dahiliye vekilligince hazrrlanan ve Icra 
Vekilleri Heyetinin 9 - IV - 1937 toplantismda Yiiksek Meelise arzi kararlastirclan kanun layihasi 
esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . tnonu 

^ Esbabi mucibe ' . ' • ' • • ' } 

Vekaletimizin umum mudurliikleri maagi, vazifeten murakabeye mecbur olduklan vali muavin-
likleri maasmdan daha dun bir derecede bulunmasi ve en dun derecede bir valinin maasile umum 
mudiirluk maasinm ayni olmasi hasebile valilerin nakil suretile bile merkeze getirilmesi mum-
kiin olmadigi gibi vekalet merkez umurunu bir parga ogrenen mudiiru umuminin terfii ancak 
tasraya gonderilnuekle kabil bulunmasi dolayisile ihtisas sahibi miidiirler elde etmek imkani kal-
mamaktadir. Bu itibarla merkez mudiirlerinin maasi bir derece ve muavin ve $ube mudiirleri 
maasi da ayni mulahazaya binaen ayni nisbet gozetilerek birer derece yukseltilmistir. Zaten 
Yiiksek Meelise evvelce diger vekaletlerde ayni nisbet dairesinde merkez kadrolannda umum mii-
diir, muavin ve sube miidiirleri maaslarinm birer der©"* yiikseltilmesini kabul etmds oldugundan 
bu kanun layihasi tanzim edilmistir. 

Dahiliye enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Dahiliye enciimeni 16 - IV -1937 

Karar No. 17 
Esas No. 1/765 

Yiiksek Reislige 

Dahiliye vekaieti merkez teskilati ve vazife- ve Icra Vekilleri Heyetinin 9 - IV -1937 toplan-
leri hakkindaki kanuna ek 3046 sayili kanuna tisinda Yiiksek Meelise arzi kararlastinlan ka-
bagli kadro cetvellerinde bazi degigiklikler yapil- nun layihasmin esbabi mucibesile birlikte gon-
masi hakkinda Dahiliye vekilligince hazirlanan derildigini bildiren Basvekaletin 9 nisan 1937 
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tarih ve 6/1180 sayili tezkeresi encumenimize 
havale buyurulmus olmakla vekaletin Siyasi 
miistesan Abdiilmuttalib hazir bulundugu hal-
de 14 - IV -1937 tarihindeki toplantmnzda okun-
du ve is konusuldu. 

Dahiliye vekaletinin umumi mudiirluklerin-
de, yiiksek tahsil gordiikten sonra uzun sene-
lerin tecriibclerinden istifade etmis ve ehliyet 
ve liyakatlerile temayiiz etmis zevatin uzun 
miiddet (jalistirilabilmesi idarenin daha fayda-
li surette faaliyette bulunmasi ic,in elzem ve 
zaruri bulunmasma binaen layiha esas itibarilo 
memnuniyetle kabul edilmistir. 

Azadan bir Qogu layihanin temin ettigi fay-
danjii mahdud vo yalniz merkezin yiiksek bir 
kisim memurlarma munhasir ohip, halbuki Da
hiliye vekaletinin merkez ve vilayetler teskilfi-
tina dahil diger lriemnrlannin da vazifelerinin 
cliemmiyetine gore maaslarinm arttirilmasina 
ihtiyac, bulundugnnu dermeyau eylemislerse de 
Vekalet Siyasi miistesan bu isin vckaJetge dii-
siiniilmekte olup yakrnda bu ihtiyaci temin ede-
cek bir kanun layihasmi Meclise sunacaklarini 
ve ancak simdiki layihanin tetkik edilmektc 
olan biitgeye yetistirilebihnesi î .in diger layiha 
beklenmiyerek eikarilmasi vekaletge faydali ola-

Dahiliye veikaleti tmerkez teskilat ve vazifeleri 
hakkindaki kanuna ek 3046 sayili kanuna bagli 
kadro cetvellerinde bazi degisiklikler yapilma-
sina dair ohib Basvekaletin 9- IV-1937 tarih 
ve 6/1180 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise 
sunulan kanun layihasi Dahiliye enciimeni maz-
batasile birlikde Encumenimize havale edilmis 
olmakla okundu ve konusuldu: 

Dahiliye vekalet i merkez teskilatmda <jalis-
makta olan umum miidurlerle miidiir muavin-
leri ve sube miidiirlerinin vilayetler teskilatina 
nazaran daha dun maas almalari ve terekki care-
lerini de vilayet memuriyetlerine gitmekte gor-

cagrni beyan etmesi iizerine layihanin esas iti
barile kabuliine karar verilmis ve yalniz bagli 
kadro cetvelinde Seferberlik miidiirunun maa-
sinm doksan liraya gikarilmasi ve sekle aid ba
zi tadilat icrasi suretile tanzim kiUnan layiha
nin Ulu heyete arzolunmak tizere Yiiksek Reis-
lige takdim kilmmistir. 

Da. En. Rs. N. 
Tekirdag 

Faik Oztrak 
Katib 

Mardin 
Edib Ergin 

Bursa 
Fa tin Guvendi 

Qorum 

Reis V. 
Tekirdag 

Faik Oztrak 

Afyon Karahisar 
/. TJ. Aykurd 

Qanakkale 
rcn II. E. 

Erzurum 
1. Kemal Alpsar N. Elgiln 

Klitahya 
M. Somer 

Sivas 
V. R, Sevig 

Malatya 
Emrullah Barkan 

Sivas 
Mitat *Sf. Blcda 

M. M. 
Qanakkale 
$. Yasm 

Antalya 
R. Kaplan 

Qoruh 
Atif Tilziin 

Kars 
E. Ozoguz 
Samsun 

Etem Tuned 

Tokad 
Galib Pekd 

Tokad Urfa 
Hurrem Ergun B-eliQet Gilnay 

Zonguldak Zonguldak 
/ / . Turkmen R. Vardar 

meleri sebebile merkezin cdk ehemmiyetli vaizi-
felerini ifa edeeek kiymetli uzuvlan Ibu imakam-
lara getirmek ve ibaglaimak muskiil ibulunmakta 
oldugundan vekaletin diger te^ekkullerile ahenkli 
olarak merkez teskilatmi da muktedir ellere tevdi 
gayesile ibu makaimlarm maaslarmi arttrrmak za-
rurcti hasil olmus ve layihanm/ibu maksadla sevk 
edildigi anlasilmistir. 

Bu vekaletin merkez teskilatindaki dhemmiyet 
asikar oldugundan ibu imakamlara tahsis edilen 
maaslarm da ehemmiyetlerile mufenasiib oimalars 
lazim gelecegini dustmen Enciimenimiz layihayi 
esas itilbarile kaibul etmis ve Hukumetm de nrata-

Biitge Enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
BiltQe Enciimeni 10 -V -1937 
Mazhata No. 102 
Esas No. 1/765 

Yiiksek Reislige 

( S. Sayisi : 163 ) 



bik bulunclugu Dahiliye eneumeni metnini miiza-
kereye esas ittiihaz etmistir. 

Baioumenimizce metinde yazi ve seMe aid 
bazi degi^iklMer yapilmasma ve kadro oetvelinin 
de Hukuimetin teklifi vecjhile kabuliine karar ve-
rilmekle bu yolda hazirlanan layiha Umumi He-
yetin tasvibine koniilmak iizere Yiiksek Ileislige 
sunuldu. 

Eeis M.M. Ka, 
Burdur Trabzon Istanbul 

M. §. Ozkan R. Karadeniz F. Oymen 

Balikesir 
E. Adakan 

Izmir 
K. tnang 

Manisa 
T. Turkoglu 

Ordu 

/ / . Yalman 

Qorum 
M. Cantekin 

Izmir 
H. Qakir 

Maras 
A. Tiridoglu 

Sivas 

It. Qiner 

Qorum 
E. S. Akgiil 

Kayseri 
AT. Kerven 

Mus 
8. Qiloglu 

Yozgad 

8. tgoz 

(fl:Sayisl : I6tf ) 
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HUK€|M!ETm TEKLlFl 

3()'i6 myth kanuna merbut kadro cetvelinde ya-
zih memuriyetlerden bir kismina aid derece ve 
vmaslann degistirilmesi kakktnda kanun Idyilias-i 

MADDE 1 — Dahiliye vekaleti anerkez te§-
kilat ve vazifeleri hakknidaki 1624 numarali 
kanunun bazi maddelerinin degi^tirilmesine ve 
bu kanuna bazi hukumler ilavesine dair olan 
3046 sayili kanuna bagli kadro cetvelinde ya-
zili memliriyetlerden bagli cetvelde gosterilen-
lerin derece ve maaslari hizalarmda yazili ol-
dugu seMlde degistirilmi§tir. 

IV̂ ADDE 2 — Bu kanun l/VI/1937 tarihin-
den muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasma Dahiliye 
ve Maliye vefcilleri memurdur. 

B$. V. 
/. Inonii 
Da. V. 

§. Kaya 
Mf. V. 

8. Ankan 
S. I. M. V. 

Ad, V. 
§. Saracoglu 
Ha. V. V. 
S. Samgoglu 

Na. V. 
A. Qetinhvya 

G. t. V. 

- IV - 1937 
M. M. V. 
K. Ozalp 

Mai. V. V. 
Br. E. SaAjdam. 

Ik, V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
Dr. R. Smjdam Rana Tarhcm M. Erkmen 

DL&MLlYE EiNCUMENMN DEGiSTlRtSt 

3Q-U) sayih kanuna merbut kadro cetvelinde de-
gisiklik yapilmasi hakkinda kmrnn 

MADDE 1 — Dahiliye vekaleti merkez te^ki-
lat ve vazifeleri hakikindaki kanunun bazi madde-
lerini degistiren 3046 numarali kanuna merbut 
kadro cetvelinde, isbu kanuna bagli cetvelde 
gdsterilen degisiklikler yapilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun, 30 mayis 1937 ta-
rihinden muteberdir. 

MADDE 3 — Hiikumetin 3 ncii maddesi 
aynen. 

(S. Sayisi :• 163) 
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Bt)TQE ENCttMENtNtN DE&t$TtRM 

Dahiliye vekaleti merkez teskildt ve vazifeleri 
hakkindaki 16.24 say ill kanunun bazi maddeleri-
nin degistirilmesine ve kanuna bazi hukiimler ila
vesine dair olan 3046 sayili kanuna bagli cet-
velde degisiklik yapilmasina dair kanun Idyihasi 

MADDE 1 — Dahiliye vekaleti merkez te§-
kilat ve vazifeleri hakkmdaki 1624 sayili kanu
nun bazi maddelerinin degigtirilmesine ve kanu
na bazi hukiimler ilavesine dair olan 12 haziran 
1936 tarih ve 3046 sayili kanunun 6 nci maddesi-
ne bagli cetvelin Hususi kalem, Mahalli idare-
ler umum mudurliigii, vilayetler idaresi umum 
miidurlugii, hukuk mugavirligi, nufus i§leri u-
mum miidurlugii ve seferberlik miidurlugii bas-
ligr altmdaki kismilan bu kanuna bagli cetvel-
de gosterildigi sekilde degi^tirilmi^tir. 

MADDE 2 — Dahiliye enciimeninin 2 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 3 — Hiikumetin 3 ncii maddesi ay
nen. 

( S. Say rsi 
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Biikumetin teklifine hagU 

OETVEL 

Derece Menxuriyetin nevi Adod lytaas 

Hususi kalem 

6 Mudiir 1 70 

Mahalli idareler TJ. mildilrliigu 

3 Umum miidiir 
5 Muavin ve birinci §ube miidiirii 
6 Ikinci §ube mudurii 
6 tlgiineii §ube miidiiru 
6 Dordiincii §ube miidiirii 

Vildyetler idaresi TJ. mildilrlugii 

3 Umum miidiir 
5 Muavin ve birinci §jube miidiirii 
6 Ikinci §ube miidiirii 

Huhuk mii§avirligi 

3 Hukuk mii§aviri 
5 Muavin ve muhakemat kismi miidiirii 

Niifus i§leri U. mudilrlugii 

3 Umum miidiir 
5 Muavin ve birinci §ube miidiirii 
6 Ikinci §ube miidiirii 
6 tTgiincu. §ube mudurii 
6 Dordiincii §ube miidiirii 

Seferberlik mudilrlugii 

5 Miidur 1 80 

Bahiliye encUmeninin degi§tiri§ine bagh 

CETVEL 

Eususi kalem 

6 Mudiir 1 70 

Mahalli idareler umum mudilrlugii 

3 Umum miidiir 1 100 
5 Muavin ve birinci §ube miidiirii 1 80 
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1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 

100 
80 
70 
70 
70 

100 
80 
70 

100 
80 

100 
80 
70 
70 
70 



— 7 — 
Derece MJemuriyetin nevi Aded Maa§ 

6 Ikinci §ube mudiirii 1 70 
6 tTQiincii » » 1 70 
6 Dordiincii » » 1 70 

Vildyetler idaresi umum mildurlugu 

3 Umum miidiir 1 100 
5 Muavin ve birinci §ube mudiirii 1 80 
6 Ikinci §ube miidiirii 1 70 

Hukuk mu§avirligi 

3 Hukuk mii§aviri 1 100 
5 Muavin ve muhakemat kismi miidlirii 1 80 

Niifus isleri umum mildurlugu 

3 Umum miidiir 1 100 
5 Muavin ve birinci §ube miidiirii 1 80 
6 Ikinci §ube miidiirii 1 70 
6 tTc.uncu §ube miidiirii 1 70 
6 Dordiincii sube miidiirii 1 70 

Seferberlik mudurliigu 

5 Miidiir 1 90 

Biitge Encilmeninin de$:§tiri§ine bagli 

OETVEL 

Hususi kalem 

6 Miidiir 
10 §ef 
11 » 
12 l e m u r 
14 Katib 

Mdhalli idareler umum mildilrlugil 

3 Umum miidiir , 
5 Muavin ve birinci §ube miidiirii 

10 gef 
11 » 
12 Memur 
13 » 

1 
1 
1 
3 
3 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
35 
30 
25 
20 

100 
80 
35 
30 
25 
22 
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Detfeoe 

14 
6 

10 
11 
12 
13 
15 
6 

10 
11 
12 
U 
15 
6 

10 
11 
12 

Memuriyetin nevi 

Katib 
Ikinci §ube miidiiru 
gef 

» 
Memur 

» 
Katib 
tTQiincu §ube miidiirii 
gef 
» 

Memur 
Katib 

» 
Dordiincii §ube miidiirii 
gef 

» 
Memur 

Adod 

2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

Maais 

20 
70 
35 
30 
25 
22 
17,5 
70 
35 
30 
25 
20 
17,5 
70 
35 
30 
25 

Vilayetler idare& umum mudurlugu 

3 
5 

10 u 
12 
13 
14 
15 
17 
10 
17 
12 
14 
6 

10 
11 
12 
13 
17 
12 
15 
16 

Umum miidiir 
Muavin Ye birinci §ube miidiirii 
gef 
» 

Memur 
» 

Katib 
» 
» 

Ayniyat muhasibi 
Katib 
Mutemet 
Katib 
Ikinci §ube miidiirii 
gef 

» 
Memur 
Memur 
Katib 
Kutiipane memuru 
Katib 

» 

1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 

100 
80 
35 
30 
25 
22 
20 
17,5 
14 
35 
14 
25 
20 
70 
35 
30 
25 
22 
14 
25 
17,5 
16 

Hukuh mu§avirligi 

3 Hukuk mii§aviri 1 100 
5 Muavin ve muhakemat kismi miidiirii 1 80 
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Berece 

9 
10 
12 
13 
14 
17 

3 
5 

10 
12 
14 

10 
12 
14 
17 

6 

10 
11 
12 
14 

10 
11 
12 
13 
14 

6 

10 
11 
12 
14 
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Memtiriyetin nevi 

Muhakemat kismi miidiir muavini 
§ef 
Memur 

» 
Katib 

» 

i 

Nufus isleri umum mildurUlgil 

Umum miidiir 
Muaviii 

§ef 
Memur 

» 

§ef 
Memur 

» 
Katib 

ve birinci §ube miidiirii 

Biiro : 1 

Biiro : 2 

k 

Ikinci §ube miidiirii 

§ef 
» 

Memur 
» 

§ef 
» 

Memur 
» 
» 

Biiro : 1 

Biiro : 2 

i * 1 . _ 

tTguncu §ube miidiirii 

§ef 
» 

Memur 
» 

Biiro : 1 

Aded 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
2 
1 

Maa§ 

40 
35 
25 
22 
20 
14 

100 
80 

35 
25 
20 

35 
25 
20 
14 
70 

35 
30 
25 
20 

35 
30 
25 
22 
20 
70 

35 
30 
25 
20 
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Derece 

10 
11 
12 
14 
15 

10 
12 
14 
6 

10 
11 
12 
14 

5 

7 
10 
13 
14 

7 
10 
13 
14 

§ef 
» 

Memur 
» 

Katib 

§ef 
Memur 

» 
Dordlincii i 
§ef 

» 
Memur 

» 

Miidiir [1] 

§ef [1] 
Memur 
Katib 

» 

§ef [1] 
Memur 
Katib 

» 

Memiiriyetin nevi 

Biiro : 2 

Biiro : 3 

§ube miidiirii 

SeferberUk mildurlugu 

Birinci §ube 

tkinci §ube 

Aded 

1 
1 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Maas 

35 
30 
25 
20 
17,5 

35 
25 
20 
70 
35 
30 
25 
20 

80 

55 
35 
22 
20 

55 
35 
22 
20 

[1] Maas ve emsal hasilt ilcret olarak verilebilir. 

>>•<< 
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S. Sayisi: 166 
Vakiflar umum mudurlugu memurlan ayliklarmm tevhid ve 
teadiilu hakkindaki kanuna bagli cetvelin degi§tirilmesine 
dair olan 2880 sayili kanuna bagli cetvelde degi§iklik yapil-

masi hakkinda kanun layihasi ve Bulge encumeni 
mazbatasi (I/783) 

T. C. 
Ba§vekdlet 21-IV-1937 

Kararlar mudurlugu 
Sayi : 6/1358 

Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Vakiflar umum mudurlugu memurlan ayliklarmm tevhid ve teadiilii hakkindaki 2221 sayili ka
nuna bagli eetveli tadil eden 2880 sayili kanuna bagli cetvelde degisiklik yapilmasma dair Vakif
lar umum mudurlugiinee hazirlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 15-IV-1937 de Yiiksek Meclise 
arzi kararlastinlan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekalet vekili 
Dr. Refik Saydam 

Esbabi mucibe 

Sihhat ve igtimai muavenet vekaletinin 3017 sayili teskilat ve memiuin kanunuimm 80 nci 
maddesi mucibince Evkaf sihhi teskilatinda istihdam edilmekte olan tababet ve suabati siniflari 
mensublarinm bu kanuna bagli (1) numarali cetvele gore smif ve derecelerinin tayini lazimgel-
mesine mebni Vakiflar sihhi teskilatmdan Istanbul da bulunan Gureba lhastanesinin tababet ve sua
bati mensublarinm yukarida sozii ge§en kanun hiikmii uyarinca smif ve derecelerinin tayini icjn 
Vakiflar umum mudurlugu memurlan maaslarinm tevhid ve teadiilii hakkindaki kanuna bagir 
cetvelin (Gureba hastanesi) basligi altmdaki kisminm degistirilmesi iktiza ettiginden tanzim edi-

• len kanun layihasi takdim kilmmistir. 
Eski kadroya nazaran senelik tahsisat farki olan 4 140 lira Sihhat ve igtimai muavenet veka-

letile mutabik kalmdigi veghile hastane masrafi faslmdan maas faslina nakledilmek suretile temin 
olunacagmdan kabuliinii dilerim. 
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Biitce enciimeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitge enciimeni 
Mazbata No. 105 
Esas No. 1/783 

14 -V-1937 

Yiiksek Reislige 

Vakiflar Umum miidurlugii memurlan aylik-
larmin tevhid ve teadiilu hakkindaki 2221 sayili 
kannna bagli cetveli tadil eden 2880 sayili kann
na bagli oetvelde degisMik yapilmasina dair olub 
Basvekaletin 21 - IV -1937 tarih ve 6/1358 sayili 
tezkeresile Yiiksek Meclise sunulan kanun layi-
hasi Encumenimize havale edilmis olmakla okun-
du ve konusuldu. 

Slhhat ve tgtimai muavenet vekaleti teskilat 
ve memurini hakkindaki 3017 sayili kanunun 80 
nei (maddesine tevfikan Evkaf umum mudiirlugii 
srfihi te^kilatile miiesseselerinde meslek memuru 
olarak istihdam edilmekte olan tababet ve sua-
bati siniflarc mensublarinin ve eczaei ve kimya-
gerlerinin mezkur kanunun nesri tarihinden iti-
baren bir sene zarfmda bir numarali cetvelinde 
gosterilen sinif ve derecelere tatbi'ki meoburi ol-
dugundan bu hiikmiin yerine getirilmesi mak-

sadile layihanin sevk edildigi mucib sebeblerin 
miitaleasindan ve iera edilen tetkiklerden an-
lasilmakla layiha Eneiimenimizce esas itibarile 
kabul edilmis ve yalniz meriyet tarihine dair 
bir tashih yapilmistir, Umumi Heyetin tasvi-
bine konulmak uzere Yiiksek Reislige sunuldu. 

Reis 
Burdur 

M. S. Ozkan 

Balikesir 
E. Adakan 

Izmir 
K. tnang 

Manisa 
T. Tiirkoglu 

Ordu 
H. Talman 

M.M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Qorum 
31. Cantekin 

Izmir 
/ / . Qakir 

Mara§ 
A. Tiridoglu 

Srvas 
R. Qiner 

Ka. 
Istanbul 

F. Oymen 

Qorum 
E. S. Akgol 

Kayseri 
N. Kerven 

Mus 
§. Qiloglu 
Yozgad 
S: tqoz 

HUKtiMETlN TEKLlF l 

Vakiflar umum miidilrliigu memurlan ayliklari-
nin tevhid ve teadiilu hakkindaki 2221 sayili 
kanuna bagli cetveli tadil eden 2880 sayili ka-
nuna bagli oetvelde degisiklik yapilmasina dair 

kanun layihasi 

MADDE 1 — Vakiflar umum mudurlugu 
tmemurlari ayliklarmm tevhid ve teadiilu hak
kmdaki 2221 sayili kanuna bagli cetveli ta
dil eden 2880 sayili kenunun 1 nci maddesine 
bagli cetvelin (Gureba hastanesi) basligi altm-
daki kisini bu kanuna bagli oetvelde gosteril-
digi sekilde degistirilmistir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1937 ta
rihinden muteberdir. 

BUTCE ENCUMENlNlN DEGI§TlRl§I 

MADDE 1 — Aynen. 

MADDE 2 — Bu kanun 31 mayis 1937 ta-
rihinden muteberdir. 
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HflCADDE 3 — Bu kanunun hiikmunU icraya 
Ba^vekil memurdur. 

B?. V. V. 
Br. R. Saydam 

Da. V. 
$. Kaya 
Ml V. 

8. Ankan 
s. I. M; V. 

Ad.V. 
$. Saragoglu 

Ha V. V. 
$. Saragoglu 

Na. V. 
A. Qetinkaya 

G. I. V. 

15/IV/1937 
M. M. V. 

Ma. V. 
F. Agrah 

Ik. V. 
C. Bayar 

Zr. V. 
B. B. Saydam Bana Tarhan Mnhlis Erkmen 

MADDE 3 — Aynen. 

Derece 

Hukumetin teklifine bagli 
CETVEL 

Memuriyetin nevi Aded Maa^ 

6 
6 
6 

6 

6 

6 
9 
8 

7 
9 

10 
11 
12 
16 
10 
12 
14 
14 
12 

Operator (2 nci simf) 
Goz hastaliklari miitehassisi » 
Laboratuar §efi ve entani 
hastakklar miitehassisi » 
Idrar yollari hastaliklari 
miitehassisi » 
Rontken ve elektrik teda-
visi miitehassisi » 
Harici poliklinik §efi » 
Dahili poliklinik §efi (5 nci simf) 
Asabi hastaliklar miitehas
sisi (4 ncii simf) 
Te§rihi marazi miitehassisi (3 ncii smif) 
Ba§ eczaci » 
Eczaci (4 ncii simf) 
Eczaci (5 nci simf) 
Eczaci (6 nci smif) 
Hasta bakici hem§ire (3 ncii smif) 
Idare memuru 
Depo memuru ve ayniyat muhasibi 
la§e ve mubayaa memuru 
Katib 
Makinist ve etiiv memuru 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

12 
1 
1 
1 
1 
1 

70 
70 

70 

70 

70 
70 
40 

45 
55 
40 
35 
30 
25 
16 
35 
25 
20 
20 
25 

mm^ 
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S. Sayisi:164 
Ziraati takviye igin 1337 - 1341 seneleri Maliye, Ziraat ve 
iktisad vekaletleri butgelerinde agilan fasiUardan giftglere 
tavizen yapilan yardimlardan miitevellid borglann taksite 

raptina ve faizlerinin affine dair kanun layihasi ve 
Ziraat ve Butge encumenleri mazbatalan (1/675) 

T. C. r • 

Bafvekalet 12-1-1937 
Kararlar miidurliigu 

Sayi : 6/70 
Biiyiik Millet Meclisi Yiiksek Reisligine 

Ziraati takviye igin 1337 - 1341 seneleri Maliye, Ziraat ve Iktisad vekaletleri biitgelerinde agi-
lan fasiUardan giftgilere tavizen yapilan yardimlardan miitevellid borglarin taksite raptina ve 
faizlerinin affine dair Maliye vekilligince hazirlanan ve Icra Vekilleri Heyetince 9-1-1937 tari-
hinde Yiiksek Meclise arzi kararlastirilan kanun layihasi esbabi mucibesile birlikte sunulmustur. 

Basvekil 
/ . Indnil 

Esbabi mucibe layihasi 

Ziraati takviye maksadile 1337 - 1341 seneleri Maliye, Ziraat ve Iktisad vekaletleri biitQelerinde 
agiian hususi fasiUardan Qifte,iye aynen ve nakden tohumluk, gift hayvanati ve ziraat aletleri 
dagitilmak suretiie yardim edilmisti. 

Mukassatan tahsil edilmek iizere gift^iye yapilan bu yardimlar, miiteakib senelerde iktisadi buh-
ran dolayisile elde ettigi mahsulii istihsal fiatinin pek dununda satmak mecburiyetinde kal-
masi ve buna inzimam eden kuraklik ve sair afetlerin tesirile giftgilerin borglarinm bir kismi tah
sil edilmemis ve tecil edilmek suretiie bu zainana kadar devam etmis ve son olarak Icra Vekilleri 
Heyetince verilmis olan tecil miiddeti de 31 - XII -1936 da hitam bulmustur. 

Qiftginin bu durumu ve ayni zamanda Ziraat bankasma olan borejann yeni bir vade ile uza-
tilmis oldugu nazari itibare alinarak bu taviz borg.lari igin yeni bir tahsil sekli gosterilmesi du-
siinulmiis ve bu maksadla merbut kanun layihasi hazirlanmistir. 
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Ziraat Encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Ziraat encumeni 
Karar No. 12 
Esas No. 1/675 

22 -I - 1937 

Yiiksek Reislige 

Ziraati takviye igin 1337 - 1341 seneleri Ma-
liye, Ziraat ve Iktisad vekillikleri biitgelerinde 
agilan fasillardaii giftgilere yapilan yardimlar-
dan cikan borclann taksitleridirilmesi ve i'a-
izlerinin affi igin Maliye vekilligince hazirlanan 
ve Tcra Vekilleri Heyetinin 9-1-1937 toplanti-
smda Yiiksek Meclise arzi kararlastinlan ve 
Enciimenimize gonderilen kanun layihasi Ve-
killigin mali kontrol miidiirii hazir bulundugu 
halde okunub goriisiildii: 

Kuraklik ve mahsul j'iatlarmin dusiikliigu. ve 
ekonomik diger sebebler dolayisile uzun sene-
lerdenberi odenmeyib kalan bu borclann, Qiftcji-
nin Ziraat bankasina olan ipotekli ve miitesel-
sil kefaletli borelar gibi taksitlere baglanma-
sini Enciimenimiz de yerinde bulmustur. 

Yalniz odenmesi goglesen bu borclann taksit-
lerini on seneye gikarmak ve ziraatle mesgul 

olanlara mahsus olmak iizere kuraklik ve bunun 
gibi afat ve miicbir ve fevkalade sebebler dola
yisile taksitleri odenemeyecek giftgi borQiarmm 
tcra Vekilleri Heyeti kararile tecili liakkmda 
yeniden bir niadde ilave edilmek ve taksit ba§-
langici, niahsiillerin kaldinldigi, birinci tesrin-
den sayilmak suretile kanun kabul edilmistir. 

Havalesine gore Biitce eneiimenine verilmek 
iizere Yiiksek Reisligee sunn hi r. 

Ziraat En. Rs. 
Izmir 

R. Koken 

A. Escn 
Bolu 

M. Dagdemir 
Bursa 

$. tnsel 

M. M. 
Manisa 

Y. Ozey 
Seyhan 

Tavfik Tar man 
Konya 
M. Eken 
Yozgad 
0. Evci 

Ka. 
Bolu 

tsmail JJzmay 
Denizli 

E. Asian Tokad 
Bolu 

tfukrii Giilcz 

0. Bicer 

Biitge Encumeni mazbatasi 

T. B. M. M. 
Biitce enciimeni 

Mazbata No. 104 
Esas No. 1/67:") 

Yiiksek Reislige 

14 - V - 1937 

Ziraati takviye igin 1337 -1341 seneleri tkti
sad, Maliye ve Ziraat A^ekaletleri biitgelerinde 
agilan fasillardaii ciftgilere yapilan yardimlar-
dan mutevellid borglann taksite raptma ve faiz-
lerinin affine dair olub Basvekaletin 12 -1 - 937 
tarih ve 6/70 sayili tezkeresile Yiiksek Meclise 
sunulan kanun layihasi Ziraat Encumeni maz-
baitasile birlikte Enciimenimize havale edilmis 
olmakla Maliye vekaleti biitge ve mail kontrol 
umum miidiirii Cemal Yesil hazir oldugu halde 
okundu ve konusuldu. 

1337 - 1341 seneleri zarfinda istila gorenlerle 

giftgilere yapilan nakdi veya ayni yardimlarm 
odenmesi icab eden taksitleri, miiteakib senele-
rin kurak gitmesi ve ayni zamanda mahsiiliin 
maliyetten asagi bir fiatla satilmak mecburiye-
tinde kalinmasr yiiziindeu, odenme.mis ve bu zaru-
reti goren Iliikuniet bu borclan 31 - XII - 1936 
tannine kadai- tecil etmistir. (Jiftgilere bu borg-
larmi kolaylikla odeme imkatnni vermek ve bu 
suretle yeni bir tahs.il sekli viicude getinlmek 
maksadile sevkedildigi anlasilan layiha esas 
itibarile encumenimizice de kabul edilmistir. 

14 - VI - 1934 tarih ve 2814 numarali ka-
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nunla giftginin Ziraat baiikasma olan zirai bore-
lannin 15 seiie niiiddetle taksite baglanmis 
oldugunu goz oniinde tutan enciimeiiimiz buna 
muvazi olarak bu borclarin da ayni miiddetle 
taksitlendirilmesi nravafik olacagini dusunniiis-
tiir. Bu esas dairesinde taksit miiddetine aid 
maddeyi degistirnie.k ve kanunun basliginda 
sekle aid bir tadil yapmak suretile Ziraat 
enciimenince liazirlanan maddeleri encumeni-
miz de aynen kabul eteiistir. Unruimi Heyetm 
tasvibine konulamak iizere Yiiksek Reislige su-

nuldu. 

Reis M. M. Katib 
Burdur Trabzon Istanbul 

M. S. Ozkan li. Karadeniz F. Oymen 

Qorum Qorum Izmir 
M. Cantckin E. 8. Akgol II. (Jakir 

Manisa Maras Mus 

T. Tiirkoglu A. Tiritoglu S. Qiloglu 

Ordu Sivas Yozgad 
// . Yalman It. Qiner S. IQOZ 
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HtiKflMETiN TEKLtFl 
Ziraati takviye igin 1337 - 1341 seneleri Maliyc, 
Ziraat ve Iktisad vekdletleri biitgelerinde agilan 
fas-illardan giftgilere tavizcn y a pilau yardimlar-
dan miitevellid borglann taksite raptina ve fa-

izlerinin affine dair kanun layihasi 
MADDE 1 — Ziraati takviye igin 1337 -

1341 senelerinde Maliye, Ziraat ve Iktisad veka-
letleri biitgelerine konulan tahsisata miisteni-
den giftgilere nakden verilen paralarla aynen 
dagrtilan tohumluk, gift hayvanati ve ziraat 
aletleri bedellerinden miitevellit Devlet alacak-
lari faizsiz olarak birincisi l/haziran/1937 ta-
rihinde, digerleri bu tarihten birer sene sonra 
tahsil edilmek iizere 5 miisavi taksite baglan-
mi§tir. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince tak
site baglanacak borglann bu kanunun meriyeti 
tannine kadar olan zamana aid faizlerile borc-
lanni kismen veya tamamen daha evvel 6demi§ 
olanlarm faizden olan borglan affedilmi§tir. 

MADDE 3 — Birinci maddeye gore tesbit 
edilecek taksit bedelleri muayyen tarihlerde 
odenmedigi takdirde borcun tamami muacceli-
yet kesbeder ve odenmiyen taksit tarihinden 
itibaren borcun bakiyesi igin hesab edilecek fa-
izle birlikte bu bakiye defaten ve tahsili emval 
kanunu hukttmleri dairesinde tahsil olunur. 

MADDE 4 — Bu kanun nesri tarihinden mu-
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hiikumlerini icra-
ya Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

9 - 1 -1937 
B$. V. Ad, V. M. M. V. 

1. tnonil §. Saracoglu K. Ozalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
$. Kaya Dr. T. B. Aras 
Mf. V. Na. V. lk& V. 

8. Arikan A. Qetirikaya G. Bayar 
S. 1 M. V. G. I. V. Zr. V. 

Dr. B. Saydam Bana Tarhan M. Erhmen 

( S. Sayisi : 

4 — 
ZIRAAT ENCttMENtNtN DErUSTtRtSt 

1337 - 1341 seneleri biitgelerinden ziraaati tuk-
viye igin verilen paralann taksitlendirilmesi ve 

faizlerinin affi hakkinda kanun layihasi 

BtRlNCl MADDE — 1337 - 1341 senelerinde 
Maliye, Iktisad ve Ziraat vekillikleri biitge-
lerine konulan tahsisatla istila gbrenlerle gift
gilere nakten verilen paralarla aynen dagrtilan 
tohumluk, gift hayvanlari ve ziraat aletleri be
dellerinden miitevellid Devlet alacaklari, faiz-
SLZ olarak birincisi 1 birinci tesrin 1937 tarihin-
de, digerleri bu tarihten hirer sene sonra tah
sil edilmek iizere on miisavi taksite baglanmis-
tir. 

iKlNCt MADDE — Hiikumetin ikinci mad-
desi aynen. 

tJgUNCtJ MADDE — Kuraklik ve her han-
gi afat veya miicbir ve fevkalade bir sebeb 
ile bir veya bir kag taksitin kismen veya tama
men teciline zaruret gbruldiigii hallerde bu 
tecil Maliye vekilliginin teklifi ve tcra Vekil
leri Heyetinin tasdiki ile kararla^rr ve tecil edi-
len taksitlerden faiz almmaz. 

DORDttNCtt MADDE — Hiikumetin iigun-
cii maddesi aynen. 

BE§iNCl MADDE — Hiikumetin ddrdiincii 
maddesi aynen. 

ALTINCI MADDE — Hiikumetin besinci 
maddesi aynen. 
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BttTQE ENCtTMENtNtN DE(3I§TlRt§l 
Ziraati takviye igin 1337 - 1341 senelerinde 1k-
hsad, Maliye ve Ziraat vekdletleri butgelerinden 
qiftqilere yapilan yardimlardan dogan borq-
larin taksitlendirihnesine ve faizlerinin affine 

dair kanun layihmi 

MADDE 1 — 1337 - 1341 senelerinde tkti-
sad, Maliye ve Ziraat vekaletleri biitgelerine 
konulan tahsisattan istila gorenlerle giftgilere 
nakten verilen paralardan ve aynen dagrtilan 
tohumluk, gift hayvanlari ve ziraat aletleri be-
dellerinden tevellud eden Devlet alacaklari 
faizsiz olarak, birincisi 1 birinci tesrin 1937 
tarihinde, digerleri bu tarihten birer sene son-
ra tahsil edilmek iizere, on bes mtisavi taksite 
baglanmisjtn*. 

MADDE 2 — Hiikumetin ikinci maddesi 
aynen. 

MADDE 3 — Ziraat enoiimeninin 3 ncii 
maddesi aynen. 

MADDE 4 — Hiikumetin 3 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 5 — Hiikumetin 4 ncii maddesi 
aynen. 

MADDE 6 — Hiikumetin 5 nci maddesi 
aynen. 

( S. Sayrai : 164 ) 




