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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 
Devlet demiryolları ve limanları işletme 
Ve Vakıflar umum umum müdürlükleri 1934 malî 

yılı hesabı katğisine, 
istiklâl harbi malûllerine verilecek para mükâ

fatına, 
Askerî memurlara müteallik kanuna iki muvak

kat madde eklenmesine, 
Devlet basımevi kadrosuna dair kanun lâyihaları 

kabul edildi. 
Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen 

teşekküllere 
Ve belediyelere aid mukataah binalarm kıymet

lerinin takdirine, 

Lâyihalar 
1 — Adliye vekâleti ceza evleri umum müdürlü

ğünün vazife ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihası 
(1/1090) (Adliye ve Bütçe encümenlerine) 

2 — Adlî evrakm posta, telgraf ve telefon ida
resi vasıtasile tebliğine dair kanun lâyihası (1/1091) 
(Nafıa ve Adliye encümenlerine) 

3 — Askerî ceza kanununun 39 ncu maddesinin 
değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/1092) (Millî 
Müdafaa ve Adliye encümenlerine) 

4 — Balya - Karaaydm madenleri kiralama ve iş
letme şirketinin getireceği mayi madenî mahrukatın 
gümrük ve muamele resminden istisnasına dair olan 
2781 sayılı kanun hükmünün 1940 malî yılı sonuna 
kadar uzatılması hakkında kanun lâyihası (1/1093) 
(Bütçe encümenine) 

5 — Çiftçi mallarının korunması hakkında kanun 
lâyihası (1/1094) (Ziraat, Dahiliye ve Adliye encü
menlerine) 

6 — Depozito ve emanet sandığı tesisi hakkında 
kanun lâyihası (1/1095) (Bütçe encümenine) 

7 — Devlet demiryolları ve limanları teşkilât ve 
vazaifine dair olan 1042 sayılı kanunun 32 nci mad
desinin tadili hakkında kanun lâyihası (1/1096) (Na
fıa ve Bütçe encümenlerine) 

8 — Hâkimler kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası (1/1097) (Adliye encüme
nine) 

9 -T- Hava sınıfı mensublarma verilecek zamlar 
ve tazminler hakkında kanun lâyihası (1/1098) (Millî 
Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

10 — Havayolları Devlet işletme idaresinin 1936 
malî yılı hesabı katğisi hakkmda kanun lâyihası 
(1/1099) (Divanı muhasebat encümenine) 

11 — Idarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 
84 ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
(1/1100) (Dahiliye encümenine) 

12 — Kefalet kanununun 3 ncu maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası (1/1101) (Ma
liye ve Bütçe encümenlerine) 

13 — Memnu mmtakalarda yapılan istimlâk bedel-

Türkiye ile Çekoslovakya arasmda ticarî müba
deleleri tanzime mütedair anlaşmanın tasdikma, 

Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mua-
hedenamesine munzam protokolün tasdikma, 

Vilâyet idaresi kanununun 2 ve 71 nci maddeleri
ni değiştiren kanunun birinci maddesinin tadilne dair 
kanun lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldıktan 
sonra cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet 
verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
T. F. Sılay İsparta Çoruh 

K. Ünal Ali Zırh 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK EDİLEN EVRAK 
| lerinin tesviyesi hakkındaki 1744 sayılı kanunun 3 ncü 

maddesinin tadiline dair kanun lâyihası (1/1102) (Da
hiliye, Maliye ve Bütçe encümenlerine) 

14 — Nafıa vekâletinin teşkilât ve vazifelerine 
dair olan 2443 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
(1/1103) (Nafıa ve Bütçe encümenlerine) 

15 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası (1/1104) (Maarif, Maliye 
ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
16 — 1341 yılı muvazenei umumiye kanununun 

| 37 ve 1932 yılı muvazenei umumiye kanununun 23 ncü 
I maddeleri yerine kaim kanun lâyihası ve Bütçe en

cümeni mazbatası (1/1059) (Ruznameye) 
17 — Emniyet teşkilât kanununun bazı maddele

rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Da
hiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1048) 
(Ruznameye) 

18 — Gümrük ve inhisarlar vekâletince 1939 yı
lına geçici taahhüde girişilmesi hakkında kanun lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1088) (Ruzna
meye) 

19 — inhisarlar umum müdürlüğünün 1934 yılı 
bilançosu ve murakıb raporlarının gönderildiği hak
kında Başvekâlet tezkeresile inhisarlar umum müdür
lüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat be

yannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve inhisarlar umum müdürlüğü 1934. 
yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı" 
muhasebat encümeni mazbatası (3/258, 492, 1/504) 
(Ruznameye) 

20 — Maarif daireleri mümeyyiz, başkâtib, ve 
kâtiblerile debboy, levazım sevk memurları ve levazım 
kâtiblerinin hususî idarelere verilmesi ve ilk tedrisat 
müfettişlerinin umumî muvazeneye alınması hakkında 
kanun lâyihası ve Maarif ve Dahiliye encümenleri 
mazbataları (1/827) (Ruznameye) 

21 — Mahrukat kanunu lâyihası ve Iktısad, Na
fıa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/805) 
(Ruznameye) 

| 22 — Orman kanununa ek kanun lâyihası ve Or-
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man kanunu muvakkat encümeni mazbatası (1/958) 
(Ruznameye) 

23 — Orman umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3204 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Ziraat 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1077) (Ruzna
meye) 

24 — Türkiye - Lehistan konsolosluk mukavele
sinin tadiline mütedair protokolün tasdiki hakkında 
kanun lâyihası ve Hariciye encümeni mazbatası 
(1/1083) (Ruznameye) 

25 — Tütün, tuz ve müskirat inhisarı idareleri 
1933 malî yılına aid bilançoların gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresile inhisarlar umum müdürlüğü 
1933 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyan
namesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riya
seti tezkeresi ve inhisarlar umum müdürlüğü 1933 

1 — Oyun aletlerinden belediyelerce ve köy 
idarelerince alınacak resim hakkında kanun lâ
yihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazba
taları (1/1001) [1] 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Ruzname hakkında söz istiyorum. 

Heyeti Celilenin malûmudur ki oyun âletle
rinden maliyece alman resmin, belediyelere ve 
köylere verilmesi hakkında geçen sene bir ka
rar ittihaz buyurulmuştu. Buna binaen Maliye 
vekâletince Meclise bir lâyiha takdim olunmuş
tur. Dahiliye ve Bütçe encümenlerinden geç
miştir. Ruznamenin 11 nci maddesindedir. Bu 
lâyiha kesbi kanuniyet edecek olursa, bir hazi
randan itibaren mevkii meriyete konacağına 
göre, vakit geçmiştir bile. 

Bu itibarla daha fazla intizara zaman ve ze
min müsaid değildir. Bunu müstacelen ve ter-
cihan müzakeresini arz ve teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Bu husustaki takriri okutu
yorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeblere binaen ruzna-

[1]. 239 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

6-1938 C : 1 
i yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve Divani 

muhasebat encümeni mazbatası (3/192, 491, 1/277) 
(Ruznameye) 

I 26 — Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2739 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ve mez
kûr kanuna bir madde ilâvesine dair kanun lâyihası 
ve Dahiliye encümeni mazbatası (1/1086) (Ruzna
meye) 

27 — Yüksek mühendis ve teknik okulları mezun
larının mecburî hizmetlerine dair kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Adliye encümenleri mazbataları (1/1042) 
(Ruznameye) 

28 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki 
3203 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve Ziraat ve 

I Bütçe encümenleri mazbataları (1/1078) (Ruznameye) 

menin 11 nci maddesinde yazılı lâyihanm müs
tacelen ve tercihan müzakeresini teklif ederim. 

Dahiliye E. M. M. 
Şükrü Yaşm 

BAŞKAN — Takriri kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda mütalea var mı? 
Maddelere geçilmesini kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

Oyun alet ve vasıtalarından belediyelerce ve 
köy idarelerince almacak resim hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — Belediyeler ve köylerce kendi 

hududları içindeki kulüb, kahvehane ve gazino
larla umunla mahsus kır bahçelerinde ve pana
yır yerlerinde bulunan her bir bilardodan se
nevi beş ve tavlaların, dama, satranç tahtaları
nın ve domino ve tombala takrmlarmm her bi
rinden senevi üç lira resim almrr. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir, 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı yerleri 
işletenler her sene belediye ve köy idarelerinin 

B İ R İ N C İ CELSE 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Hilmi Uran 
KÂTİBLER — Ziya Gevher Etili (Çanakkale), Ali Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 
3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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malî yıllarmm birinci ayı içinde bu yerlerde 
mevcud resme tâbi oyun aletlerinin cins ve mik-
darmı gösterir bir beyannameyi makbuz muka

bilinde, belediye tahakkuk şubesi teşkilâtı olan 
yerlerde bağlı bulundukları şube memurluğu
na ve bulunmayan yerlerde belediye reislerine 
köylerde köy muhtarlarına vermeğe ve tahak
kuk ettirilecek rüsumu yatırarak her oyun ale
ti için alacağı levhaları oyun aletinin münasib 
bir yerine vazeylemeğe veya bunları damgalat-
tırmaya mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Belediye ve köy idarelerinin 
malî yıllarının ikinci ayı içinde yapılacak yok
lamada levhasız veya damgasız görülecek oyun 
aletlerinin resmi iki kat olarak almır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — Birinci maddede yazılı yerleri 
işletenler sene içinde yeniden satm alacakları 
oyun aletlerini, aldıkları tarihten itibaren on 
gün içinde bir beyanname ile ikinci maddede 
yazılı yerlere bildirmeğe ve ayni maddede ya
zılı şekilde resmini vererek damgalattırmağa 
ve levha muamelesini yapmağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Belediye ve köy memurları 
üçüncü maddede yazılı aylar içinde mmtakala-
rmda bulunan birinci maddedeki yerleri dola
şarak buralarda bulunan oyun aletlerinin resmi 
ödenmiş olub olmadığını tedkik etmeğe ve bu 
kontrolü senenin gayri muayyen zamanlarmda 
tekrar etmeğe mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil-
mistir. 

MADDE 6 — Yoklamalarda resmi ödenme
miş olarak görülecek oyun aletleri zabıt varaka-
sile tesbit olunarak ikinci ve üçüncü madde 
hükmüne göre resim ve cezası tarh ve en çok 
bir hafta içinde mükellefe ihbarname ile -tebliğ 
olunur. Mükellef bu tarhiyata, tebellüğ tarihini 
takib eden günden itibaren on gün içinde bele
diye encümeni veya köy ihtiyar meclisi nezdinde 
itiraz hakkmı haizdir. Belediye encümenleri ve 
köy ihtiyar meclisleri bu itirazları on beş gün 
içinde karara bağlamağa mecburdurlar 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Belediye encümenlerile ihtiyar 
meclisleri tarafından verilen kararlara kargı ge

rek mükellef gerekse beledye reisleri veya köy 
muhtarları tarafmdan bağlı bulundukları kaza 
idare heyeti nezdinde kararın kendilerine tebliğ 
veya tevdiini takib eden günden itibaren on gün 
içinde temyiz suretile itirazda bulunulabilir. 

Belediye namına temyizen tedkikat talebinde 
bulunmak salâhiyeti, belediye tahakkuk şube 
teşkilâtı olan yerlerde bu şubelerin şeflerine ve 
olmayan yerlerde belediye reislerine aiddir^ 
Köylerde bu salâhiyeti muhtarlar istimal edeı*. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler.. Kabul edil-
mştir. 

MADDE 8 — Yukarıki madde mucibince 
tarhedilen cezalı resimler itiraz müddetinin iti
razsız geçmesi veya itiraz halinde belediye en
cümeni veya köy ihtiyar meclisi tarafından ka
rara bağlanmasını müteakib nihayet on beş gün 
içinde tahsil olunur. 

Temyiz talebi tahsile mâni değildir. Ancak 
idare heyeti kararile fazla almdığı tebeyyün 
eden resim ve ceza red ve iade edilir. Tahakkuk 
eden resim ve ceza müddeti içinde ödenmediği 
takdirde yüzde on zamla belediye» idarelerince 
tahsili emval kanunu hükümlerine, köy idarele
rince köy kanununun 66 ncı maddesi hükmüne 
göre tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... ka
bul edilmiştir. 

MADDE 9 — Yoklamalarda levhasız görülen 
oyun aletlerinin yoklamadan evvel beyannamesi 
verilmiş ve resmi de ödenmiş olduğu anlaşılırsa 
levha talik edilmemiş olmasmdan dolayı cezaen 
resimlerinin yüzde yirmisi 6, 7 ve 8 nci madde
lerde yazılı şekil dairesinde tahakkuk ettirilerek 
tahsil olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 10 — Taallûk ettiği bütçe yılı için
de tarhedilmeyen ve tarhedilib de katğileştiği 
yılı takib eden (5) yıl içinde tahsil olunmayan 
resim ve cezalar müruru zamana uğrar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bir malî yıl içinde resmi öde
nerek levhası konulmuş oyun aletleri bulunduk
ları yerden başka bir belediye veya köy hududu 
içindeki yerlere nakledilmesi halinde orada da 
o sene için başkaca resme tâbi tutulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?... Kabul edenler... Etmeyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 12 — Oyun aletlerine konulacak 
levhalar ve soğuk damgalar Maliye ve Pahiliye 
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vekâletİerince tayin oiunacak şekil dairesinde 
darbhanece hazırlanır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Maddeyi kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 13 — 3330 numaralı ve 17 -1 -1038 
tarihli kanun kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil-
miştr. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Et
meyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Bu kanun hükümlerni icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler... Etme
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reyle tas
vibinize arzediyorum. 

2 — Askerî hastaneler için yetiştirilecek has
tabakıcı hemşireler hakkında kanun lâyihası ve 
Sıhhat ve içtimaî muavenet, Millî Müdafaa ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/988) [1] 

MÎLLÎ M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Bu lâyihanm müstacelen müza
keresini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? Maddelere geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler ... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

Encümen; lâyihanm müstacelen müzakeresi
ni teklif ediyor; reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Müstacelen müzakere
si kabul edilmiştir. 

Askerî hastabakıcı hemşireler hakkmda 
kanun 

MADDE 1 — Ordu sıhhat müesseselerinde 
hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Millî 
Müdafaa vekilliğince üç smrflı bir ordu hasta
bakıcı hemşire okulu açılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı ?Reye arzediyorum kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Ordu hasta bakıcı hemşire 
okuluna Millî Müdafaa vekilliğince tesbit edile
cek şartlar dairesinde talebe kabul olunur. 

MÎLLÎ M. E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum) — Bu ikinci maddenin yerine Millî 
Müdafaa encümeninin tesbit ettiği maddenin mü
zakeresini rica ediyorum. 

[1] 245 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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mudur ki, bu günkü ordu hastanelerinde, halen 
hemşire vazifesini, hastabakıcı erler ve bir de 
hastanelerde pratik olarak yetiştirilmiş olan 
hastabakıcılar görmektedir. Bunlarm malûmat
larının noksan ve mahdud olması yüzünden, has
talara doktorların tatbik edilmek üzere verdik
leri formülleri tamamile tatbik edememektedir
ler. Bunun için Hükümet hastabakıcı mektebi aç
mak ve orada yetiştirilecek hastabakıcı hemşi
relerle bu noksanı ikmal etmek istiyor. Bu lâ
yihayı Millî Müdafaa encümeni tedkik ederken, 
gerek Hükümetin lâyihası ve gerekse Sıhhat ve 
içtimaî muavenet encümeni mazbatası üzerinde 
tedkikat yaptı. Kendi noktai nazarını tesbit 
ederken, bu gün ordu mensublarmm en aşağı 
tahsil derecelerini ve bir de bu hemşire mekte
binde okutulacak ders programmm mahiyet 
ve cinsini nazarı itibare alarak, bu mektebe alı
nacak talebenin orta mektebden çıkmış olanlar
dan almması lâzım geldiği mütaleası üzerinde 
durdu ve ona göre lâyihanın ikinci maddesini 
tesbit etti. Bu hastabakıcı mektebinde öğretile
cek derslerin programları teşrih, fizyoloji, bak
teriyoloji, bir de emrazın tasnifi için lazımgelen 
derslerdir. Talebenin bu dersleri takib edebilme
si için her halde malûmatı umumiyesinin yerin
de olması, hiç olmazsa orta okul derecesinde 
bulunması lâzım gelmektedir. Bu gün de Heyeti 
Celilenizce malûmdur ki ordu mensublarmm en 
az tahsillisi dahi orta mektebi ikmal edenlerden 
teşkil ediliyor. Nalbandı, saracı ve saire... Bina
enaleyh bunların da orta okuldan çıkmış tale
belerden ayrılması için ikinci maddemize lâzım 
gelen fıkrayı koyduk. Bütçe encümeni bu fık
rayı çıkarmış. Çıkarmasındaki maksadı anlıya-
madık. Eğer her hangi bir mekteb mezunların
dan veyahud hiç tahsili olmayanlardan almacak 
olursa bu vazifeyi ifa edemezler. Demin de bun
ların göreceği işler hakkmda lüzumu olan tah
sil derecesini arzetmiştim. Bu noktai nazardan 
bizim ikinci maddenin müzakere ve kabul edil
mesini rica "ederim. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİF (Trab
zon) — Bu kanun, ordu müesseselerine hastaba
kıcı hemşireler yetiştirmek üzere bir mekteb 
açılmasını emretmektedir. Bu mekteb üç sınıflı 
olacaktır. Arkadaşımız, bu mektebe girecek 
olan talebenin lâakal orta mekteb mezunu olması 
şart olduğunu söylediler. Millî Müdafaa encü
meni lâyihaya böyle bir kayid ilâve etmiştir. Hü
kümetten gelen lâyihada, bunun böyle bir ka-
yidle takyid edilmesi istenmemiş, Sıhhat encü
meni de böyle bir kayid koymamıştır. Yalnız 
Millî Müdafaa encümeni bu kayidla takyid ede
rek, yani mektebe girecek talebenin mutlaka or
ta mekteb mezunu olmasını istemiştir. Teşkilât 
kanıınununda, bu hemşire mektebinden çıkacak 
olanların maaşı 14 liradan başlamaktadır. Bütçe 
encümeniniz düşündü; bunu bir kayidla takyid 
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etmiyelim, belki orta mekteb mezunu olanlardan 
bu mektebe talebe bulunamaz, masraf yapılır, 
mekteb açılır, ilân edilir, fakat orta mekteb me
zunu talebe bulunmayınca bütün emekler bey-
hudeye gider denildi. Millî Müdafaa vekâletin
den gelen, Sıhhat işleri dairesi reisi General Maz
lum encümende, Hükümetin bu hususta serbest 
bırakılmasını istedi. Binaenaleyh Millî Müdafaa 
vekâletinin bu hususta tesbit eylediği formül, 
orta mekteb mezunu bulunursa alınacak, bulun
madığı takdirde ilk mekteb mezunları, hatta im
tihanla talebe alınacaktır. Maksad, Hükümeti 
bu şekilde serbest bırakarak mektebe talebe bu
lunmasını temin etmektir. 

Takdir Yüksek Heyetinizindir. Mesele Hükü
mete salâhiyet vermekten ibarettir. 

KÂZIM NAMİ DüIUJ (Manisa) — Arkadaş
lar; ilk hasta bakıcı mektebi Kızılay tarafın
dan İstanbulda Yusufpaşada açılmıştır. Buraya-
evvelâ, tahsili ne olursa olsun, biraz okuma yaz
ma bilen kızlar alınmıştır ve bunlar mektepte 
okutularak hastanelere gönderilmiştir. Fakat 
Kızılay bu suretle yetişenlerin lâzımı gibi vazi
fe görmediklerini anlayınca kendi mektebine 
orta tahsilini ikmal eden talebe almağa karar 
vermiş ve mektebi de üç senelik bir şekle sok
muştur. Binaenaleyh Kızılay hasta bakıcı mek
tebi orta mekteb mezunu talebe alırken, askerî 
hastabakıcı hemşire mektebine, tahsili ne olur
sa olsun, talebe alınması, tabiî doğru görülemez
di. Arkadaşlar, hastabakrcılığm kadınlara veril
mesinin ehemmiyetini size anlatmak istemem. 
Fakat hastabakıcı kadınların her halde bir hiz
metçi olmadıklarını, belki hastaların maneviya
tı üzerinde büyük bir tesir icra ettiklerini bil
meniz lâzmı gelir. 

MAZHAR MÜFİD KANSU (Denizli) — 
O kadarını biliyoruz. (Gülmeler). 

KÂZIM NAMÎ DURU (Devamla) — Sözü
mü niçin kesiyorsunuz? bırakm da söyleyim, 
sizin de söyliyecekleriniz varsa gelib söylersiniz. 

Hastabakıcı, orta tahsil görmüş olanlardan 
yetiştirilecek olursa kültürü daha İsuvvctli, ru
hu daha açık, insanlık hissi daha bilenmiş olur. 
Biz bunu düşünerek ve misalini de görerek en
cümence, orta tahsilini bitirmiş olanlardan alın
masını tasvib ettik. Zaten teklif te encümene bu 
şekilde gelmiştir. Hatta Millî Müdafaa vekâleti 
kendisi mektebi açmazdan evvel, hastabakıcıla
rının Kızılay hastabakıcı mektebinde yetiştiril
mesini istemiştir. Fakat bu mekteb ancak kendi 
talebesini yatiştirmeğe kâfi olduğunu söylediği 
için, vekâlet Gülhanede bu mektebi açmağa ka
rar vermiştir. Binaenaleyh bu mektebe girecek
lerin orta mekteb mezunu olanlardan alınmala
rına ihtiyaç vardır. Şimdi orta mekteb mezunu 
olarak giren, burada üç sene okuduktan sonra 
hastabakıcı olacaktır. 

Maarif vekâleti, orta mektebi bitirdikten 
sonra böyle hususî yani meslekî mekteblere de

vam edenleri hususi bir kayde tabı tutar. Mese
lâ Ankarada bir ticaret lisesi vardır, sınıflarının 
dördü orta, ikisi lisedir, istanbulda ise 3 senesi 
orta, 3 senesi de lisedir. Talebe ticaret lisesinden 
çıktığı vakit Üniversiteye mi girerler? Hayır. 
Üniversiteye girmek hakkını haiz değildirler. 
Fakat memur olmak ve kısa hizmete 
tâbi bulunmak haklarını haizdirler. Bina
enaleyh askerî hasta bakıcı mektebinde 3 
sene okuyanlar da ayni derecede tahsil görmüş 
olurlar. Hem de bu suretle askerî memur sını
fına dahil olurlar ve ihtiyat zabitleri derecesinde 
hizmet görürler. 

Halbuki Bütçe encümenince yapılan madde
de bunlardan hiç bahsolunmuyor ve keyfiyet 
Millî Müdafaa vekâletine bırakılıyor. Ben emi-
nimki Millî Müdafaa vekâleti bu maddeyi Mil
lî Müdafaa encümeninin düşündüğü şekilde tat
bik etmeğe çalışacaktır. Partimizin vatanî 
vazife ve hak itibarile erkeklerden ayırma
dığı kadınları hasta bakıcılıkta istihdam eder
ken niçin diğer memurlara verdiğimiz haktan 
bunları mahrum edelim? Bunları hizmetçi men-
zelesinde bırakmak doğru değildir. Binaenaleyh 
Mazbata muharriri Şükrü Koçak arkadaşımızın 
teklifi gibi, Millî Müdafaa encümeninin ikinci 
maddesinin tercihan kabulünü rica ederim. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Takriri 
okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblere binaen Millî Müdafaa 

encümeninin ikinci maddesinin müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Şükrü Koçak 

BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Tak
riri kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Millî Müdafaa encümeninin ikinci maddesini 
okutuyorum : 

MADDE 2 — Ordu hastabakıcı hemşire oku
luna, en aşağı orta okul, tahsilini ikmal etmiş ve 
en yukarı 22 yaşma girmiş talebe, M. Müdafaa 
vekilliğince yapılacak kabul şeraitine göre almrr. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenlner ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Ordu hastabakıcı hemşire oku
luna kabul edilen talebe tahsilde bulundukları 
müddetçe Devlet hesabma meccanen okutulur, 
barmdırlıır. Gerek okulda ve gerek okuldan ne
şetlerinden sonra hizmet esnasmda Askerî tıb
biye mektebi talebesi gibi iaşe olunur. 

Askerî sıhhat müesseselerinde ücretle istih
dam edilen ve edilecek olan hemşirelerle has-
tabakşcılar da hizmet müddetince bu suretle 
iaşe olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et-
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meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Okul talebesine her ay beş li
ra verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hastabakıcı hemşire okul tale-
besile, okuldan mezun hastabakıcı hemşirelere 
hizmet esnasında 1 numaralı cetvelde yazılı elbi
se ve teçhizat hizalarındaki miad dahilinde mec-
canen verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Ordu hastabakıcı hemşire oku
lundan yetişecek hemşireler Millî Müdafaa ve
killiğinin tayin edeceği ordu sıhhat müessesele
rinde altı yıl mecburî hizmete tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Sıhhî sebeblerden gayri bir se-
bebden dolayı okulu ikmal etmeyenlerle okul
dan çıktıktan sonra mecburî hizmeti yapma
yanlara veya inzibatî sebeblerden dolayı okul
dan veya mecburî hizmet esnasmda ordudan çı
karılanlara okulda bulundukları müddetçe ve
kâlet tarafından yapılan masraflar kendilerine 
veya kefillerine tazmin ettirilir. 

M. MÜDAFAA E. M. M. ŞÜKRÜ KOÇAK 
(Erzurum} — Bu maddede de Bütçe enoümeni-
le aramızda ufak bir ihtilâf vardır. M. Müdafaa 
encümeniniz bu maddeyi tesbit ederken, mecbu
rî hizmetini yakmadan çıkacak hemşirelerin 
elinden diplomalarını alması şart kılmıştır. Bu 
fıkravı buraya ilâve ederken encümenin dü
şündüğü esasen şu idi: Yüksek Heyetinizce ma
lûmdur ki. ordu disiplin ve bir de metod esas
ları üzerinde çalışan bir müessesedir. Bu iki 
esasm haricine ı̂kıldımE gün orduda disiplin ve 
metodlar bozulur. Ordu kendisine tevdi ettiri
niz vezaifi ifa edemiveoek bir vaziyete getiril
miş olur. Ordu mensublarnım heyeti umumiye-
si, askerî kanunların hükümleri ve çerçevesi 
içindedirler. Binaenaleyh hemşire olarak ordu
ya gireceklerin dahi ordu kanunları çerçevesi 
içerisine girmesi, ordu kanunları dahilinde ifa
yı vazife etmeleri lâzımdır. Bu hemşireleri alı
yoruz, üç sene okutuyoruz, okuttuktan sonra da 
onları, ordu dislokasvonlarma göre, taksim ve 
tevzi edivoruz. Bunların kimisi Vana, kimisi 
Bitlise gider, kimisi de daha başka bir yere gi
debilir. Meselâ Vana gitmezse, mecburî vazife
sine gitmemesi halinde vaziyet ne olacaktır? 
İhtimal ki Millî Müdafaa vekâleti de bu kanu
nun tavzih ve tatbiki için yapacağı talimatname 
veya nizamnamede şu şartı da koyacaktır: 
Mecburî hizmet zamanında evlenemiyeceklerdir. 
Nasıl ki Kızılaym talimatında da bu madde var
dır. Olabilir ki hizmet teklifi sırasında kendisi, 

meselâ Vana gitmek istemiyor; bundan kurtul
mak için, en ufak bir cürüm olarak, evlene
cektir. Evlenince tabiî mecburî hizmette kulla
nılamaz, çünkü çocuğu, kocası olacaktır. Şu 
halde 6 senelik mecburî hizmetten kurtulmak 
için bu şekilde bir takım sebebler ihdas edilebi
lecektir. Biz bu vazivetler karşısmda, mecburî 
hizmeti müeyyideli bir hale kovmak istedik ve 
M. Müdafaa encümeniniz bu hususta, her hangi 
bir sebeble mecburî hizmetten ayrılan olursa 
diplomasının geri aimması esasmı tesbit etti, 
binaenalevh bu husustaki Millî Müdafaa encü
meni maddesinin müzakeresini rica ederim. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Arkadaşımız divor ki, bu hemşireleri 
3 sene okutacağız, sonra 6 sene mecburî hizmete 
tâbi tutacağız. Bu mecburî hizmetleri ifa etmek
ten her hangi bir sebeble imtina ederlerse, hem 
Devletçe kendilerine yanılan masrafları alalım, 
hem de ruhsatnamelerini alalım. Ruhsatnamele
rini ellerinden almak hnm cemiyete, h^m hemşi
relere evilik yapmamaktır. Okumuş, tahsil gör
müş ve nihayet, kim bilir, hayatrn bin bir ica
bı altmda evlenmek mecburiyetinde kalmış ve 
vazifeden ayrılmak istemiş, kendisine diyeceğiz 
ki; evvelâ masraflarını ver. fakat bundan sonra 
da hiç bir yerde hasta bakıcılık yapamazsın, 
Takdir buvurursunuz ki hasta bakıcı hemşire
lere olan ihtivac, yalnız ordu müesseselerinde, 
yalnız Devlet müesseselerinde değil, hususî ha
yatta da böyle bir meslek müntesibine ihtiyaç 
vardır. 

Ol. KAZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Ordu inzibatı vardır. 

RAİP KARADENİZ (Devamla) — Ordu in
zibatının bununla alâkası yoktur. Böyle sivil 
şahıslar tarafından, bir hukuka müsteniden, ifa 
edilecek hizmetlerle ordu inzibatının münasebeti 
yoktur. Ancak rütbeli, silâh tasıvan ve ordu 
inzibatında hakikî bir rol ovnayan kimseler hak
kında bu, mevzubahstir. Fakat serbest bir ka-
dm mevcud bir mukavelenameye müsteniden bir 
mektebe girmiş ve 3 sene okumuştur. Çıktıktan 
sonra bir müddet hizmet görmüş, sonra havatm 
bin bir icabı karşısmda sizden ayrılmak mecbu
riyetinde kalmış ise, kendisine yapılan masraf
ları almakla beraber, ona bundan sonra ne sen 
ne de cemiyet elindeki ruhsatnameden istifade 
edemez, demeğe kimsenin hakkı yoktur. 
(DOSTU sesleri). Ruhsatname ancak muayyen 
ahvalde, cezaen alınabilir. Bir mühendis mec-
canen okur, bir doktor meccanen okur, fakat 

bunlar hizmetten bilihtivar ayrıldıkları zaman 
ancak masrafları iade ederler ve hiç biri serbest 
olarak icrayi sanatten menedilemez. Bütün va
tandaşlar için kabul edilmiş olan bu hukuktan 
ayrı olarak yalnız bu kadınlar ve hemşireler için 
böyle zecrî bir kaydi, gavri âdilâne bulduğum 
için Bütçe encümeniniz lâyihadan çıkarmıştır. 
Yalnız bir noktayi işaret edeceğim. Tababet ve 
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şuabatı sanatları kanununda, bu hemşireler hak
kında, iffetsizlik veya herhangi bir suç işlerlerse 
zaten ellerinden ruhsatnamelerinin almması hak
kında kayid vardır. (Bravo sesleri, alkışlar). 

SIRRI IÇÖZ (Yozgad) — Bu maddenin mü
zakeresinde Bütçe encümeninde M. Müdafaa en
cümeninin noktai nazarmı iltizam eden arkadaş
lar da vardı. Bendeniz de onlardan biriyim. 
Ya, tahsil sırasında mektebden çıkarılacak va
ziyet hâsıl olur, çıkarılr, bu takdirde tazminat 
alınır. Tahsilini ikmal ettikten sonra, mecburî 
hizmet esnasında, gayrikanunî bir hareket do-
layısile çıkması icab ederse, işte o vakit diplo
masının almması zaruridir. Bu maddenin mü
eyyidesi de budur. 

Kızılaym yetiştirdiği bir hemşirenin, seneler
ce hizmet ettikten sonra, vereceği tazminatı 
Amerikan hastanesinden alarak verdiğini ve 
bu suretle, Kızılaym hizmetinden ayrılarak 
o hastaneye gittiğini arkadaşlar da belki hatır
larlar. Binaenaleyh bendenizce Millî Müdafaa 
encümeninin tesbit ettiği bu madde ayni za
manda disiplin hususundan da faideli olduğu 
için onun kabulü daha muvafık olur. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Muh
terem arkadaşlarım; bugün Millî müdafaanın 
hemşireleri münasebeti ile bir büyük, içtimaî bir 
eksiğimize temas ediyoruz. Biz, hastanemiz az, 
yatağımız az diyoruz amma, hastanelerin adedi 
artsa, yatak adedi, içtimaî istatistik mucibince, 
on bin daha olsa, iş şüvesterde kalır (Hemşire 
sesleri). 

Hastabakıcılara; manastırlardan geldikleri 
için, Pransada (masör) derler. Bunlar Avrupa 

memleketlerinde bu gün için bir içtimaî şekle 
konulmuştur. Bilhassa bu iş, îsviçrede çok ileri 
gitmiştir. Kendim geçen sene üç ay bir hasta
nede kaldım, bundan istifade ederek orada ted-
kikat yaptım. Bizde bu, çok büyük bir eksik
liktir. Bunun kurulmasını ben Cumhuriyet Hü
kümetinden ehemmiyet ve muhabbetle bekliyo
rum. Hali ve içtimaî vaziyeti ile çehresi, şun-
larrn, bunlarm arayacağı kadar düzgün olma
yan ve fakat kafası yerinde olan kızları bu te
şekküller alır, bu bilgileri okutur, öğretir, on
dan sonra askerî olsun, mülkî olsun, beledî ol
sun bütün hastanelere dağıtır. Bu teşekküllere 
hariçten de çok yardım ederler. Bu suretle içti
maî bir eksik te tamamlanmış olur. Ben hasta
nede oturur da, biri ile görüşür de, belki onun
la evlenirim diye bir emel beslemezler. Hasta
lara şefkatle bakmasını bilirler, en buhranlı za
manlarında bile kendilerine güler yüz gösterir
ler. Bunlar on sene çalışırlar, on sene sonra 
evlenmek hakkmı kazanırlar. Evlenmek iste
meyen de tahsisatını alır, bu eksikliği tamam
lamak için, hangi vekâlet müessir olacaksa ol
sun. Bize içtimaî bir teşkilât kanunu getirsin. 
Bu dertten de kurtulalım. Çünkü hastanenin 

çok olması, doktorun çok olması kâfi değildir, 
yanında bilgili, terbiyeli şefkatli tam manasile 
insan ruhlu bakıcı ister. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Bendeniz Raif Karadeniz 
arkadaşımın bir sözüne cevab vermek için hu
zurunuza geldim. Dediler ki; bu hemşireler 
sivildir, hiçbir vakit asker değildirler. Kendileri 
pek güzel bilirler ki 1632 numaralı askerî ceza 
kanunu ordu mensublarmın hepsinin askerî 
şahıslar olduğunu ve askerî ceza kanunu hüküm
lerine tâbi bulunduklarını amirdir. Binaenaleyh 
ordu mensubları askerî şahıslardır ve askerî ceza 
kanununun hükümleri içindedir. 

BÜTÇE En. M. M. RAÎF KARADENİZ 
(Trabzon) — Ceza bakımından askerî memur ile 
askerî şahıslar hakikaten böyledir. Fakat ar
kadaşım, bu hemşireler mecburî hizmetlerini ifa 
etmezlerse ruhsatnamelerini geri alalım dedi
ler. Ruhsatnamelerinin geri almması, askerî in
zibatla ve askerî ceza kanunu ile alâkadar de
ğildir. Bunların askerî memur olduklarını tes
bit etmiş bulunuyoruz, aşağıda bir madde ge
lecektir. Arkadaşımızın istediği şudur: 6 sene 
Liecburî hizmet yapmadan, meselâ evlenmek is-
tiyen veya ayrılmak istiyen bir kadmm elinden 
ruhsatnamesini alacağız. Bu, şu demektir ki, siz 
üç sene mekteb hayatında ve altı sene de hemşi
relikte çalışacaksınız, bu müddet zarfmda evlen
menize imkân yoktur, bunu hatırınızdan çıkar
mayın. Eğer böyle denirse, bu takdirde bu mek
tebe müdavim ve talib bulabilirmisiniz?. 

Gl. KÂZIM SEVÜKTEKİN (Diyarbakır) — 
Emsali var. 

RAÎF KARADENİZ (Devamla) — Onun için 
bu meseleyi Bütçe encümeniniz, yüksek takdi
rinize lâyik bir şekilde, hakkaniyet yolunda 
tadil ve kabul etmiştir, Yüksek Meclisten bunun 
tasvibini bekler. (Doğru sesleri, alkışlar). 

MİLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Bu hemşirelerin askerî şa
hıslardan olduğunu Raif Karadeniz arkadaşı
mız kabul etti. Askerî şahıs olduklarından do
layı bütün askerî düsturlara tabi olmaları lâ
zımdır. Bir gün bir fırka, bir kolordu bir tarafa 
sevkedilir, arkasından seyyar bir hastane gön
derilir, hemşire gitmek istemez. Halbuki mem
leket müdafaası için her memur olan şahsm 
gösterilen yere gitmesi, askerî kanunlarm, 
nizamların icabatındandır, intizam, bunu amir
dir. Binaenaleyh böyle orduya girmiş ve ordu 
mensubu olarak bulunmuş olan bir şahıs, ordu 
dahilindeki disiplini, bu suretle, aldığı emri ifa 
etmemekle ve kendisi hariçte bulduğu bir işe 
koşmakla bozmuş olur. 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Bir sual 
soracağım. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Devamla) — Suale cevab 
vermezden evvel sunada işaret edeyim ki, bu 
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gün elde mevcud olan kanunlarla ve Millî Mü
dafaa vekâletinin Meclisi Âliye yeni göndermiş 
olduğu bir kanunla yüzbaşı hatta kıdemli yüz
başıya kadar olan subayların evlenmeleri men 
edilmektedir. Ve bu kanunlarda, evlenebilmek 
için lâzım gelen şeraiti amir hükümler vardır. 

RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Askerî 
doktorlar vardır. Bunlar meccanen okurlar. 
Mektebten çıktıktan sonra mecburî hizmete ta
bidirler. Bunlar bu müddetten evvel istifa eder
lerse ellerinden diplomaları alınır mı?. Alınmı
yorsa bu nokta, inzibatı askerî denilen şeyi ih
lâl etmiyor mu?. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Yüksek he
yetinizce malûmdur ki bir zabitin ordudan is
tifa etmesi için kanunda bir müddet tayin edil
miştir. O müddeti ikmal etmeden hiç bir zabit, 
hiç bir zaman ordudan ayrılamaz. Ancak ve an
cak 15 seneyi ikmal ettiği takdirde ayrılabilir. 
Ondan evvel ayrılmasına imkân yoktur. Tedvin 
buyurduğunuz kanunlar arzettiğim müddetten 
evvel, onların ordudan ayrılmalarını menetmiş-
tir. 

BAŞKAN — Şükrü Koçak arkadaşımızın 
Millî Müdafaa encümeni namma verdiği bir tak
rir vardır, okuyacağız. 

Yüksek Reisliğe 
Arzeylediğim sebeblere göre Millî Müdafaa 

encümeninin 7 nci maddesinin müzakeresini arz 
ve teklif ederim. 

Erzurum 
Şükrü Koçak 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar... Almryanlar... Takrir 
nazarı dikkate alınmamıştır. 
(Bütçe encümeninin 7 nci maddesi tekrar okun
du) 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Ordu hasta bakıcı hemşire oku
lunda yetişecek hemşirelerden yirmi sene hiz
met ifa edenler tekaüdlüklerini isteyebilirler. 
Bunlar hakkında 1683 sayılı askerî ve mülkî te-
kaüd kanununun askerî memurlar hakkındaki 
hükümleri tatbik olunur. 55 yaşmı dolduranlar 
sin tahdidine tâbi tutulur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? 

EMÎN DRAMAN (Yozgad) — Bu maddede 
bir hüküm noksandır. (20 sene hizmet eden
ler tekaüdlüğünü isteyebilir) diyor. Fakat teka-
üdlüğünü istiyecek olan bu kimseye kaç sene 
hizmet üzerinden maaş verileceğini tasrih et
miyor. Halbuki mümasil hallerde tasrih edil
miştir. Meselâ, matlub bu ise, denmek icab eder
di ki, «Bu takdirde 25 sene hizmet etmiş gibi te-
kaüdlüğe istihkak kesbeder». Eğer matlub bu 
değilse, 25 te bir indirmek ve bunu tasrih et-
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mek lâzımdır. Nitekim polisler hakkmda böyle
dir. Polisler 20 sene hizmet eder, hakkı tekaüdü
nü ihraz eder, kendilerine 25 sene üzerinden 
maaş bağlanır. Burada bu hüküm konulmadığı 
için encümenden bunun tasrih edilmesini rica 
ediyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Maddenin sonunda (1683 sayılı aske
rî ve mülkî tekaüd kanununun hükümleri tat
bik edilir) denmekten maksad, 20 sene hizmet 
etmiş olan mütekaidlere verilecek tekaüd maa
şı her seneden 25 te bir tenzil edilmek suretile 
verilir, demektir. Polisler için kanunda ayrıca 
sarahat vardır, bunlar için bir kayid koymadık. 
Bunlar umumî hükümlere tâbi olacaktır. Bina
enaleyh arkadaşımızın dediği gibi kanunda 
başlık yoktur. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — Ordu hastabakıcı hemşire 
okulunun tedris programı ve diğer hususları 
Millî Müdafaa, Maarif ve Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletlerince müştereken tesbit edile
cek esaslara göre tayin olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1429 sayılı kanun kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Maliye, Maarif ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
l e r . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kanun kabul edilmiştir. 

Oyun âletleri rüsumu hakkındaki lâyihaya 
rey vermiyen var mı? 

Rey tolama muamelesi bitmiştir. 
3 — Fabrika meslekî kursları hakkında kanun 

lâyihası ve îktısad, Maarif, Mîllî Müdafaa, Sıhhat 
ve içtimaî muavenet ve Adliye encümenleri maz
bataları (1/816) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bu lâyihai 
kanuniye ile sanayiimizin inkişafı için halli lâ-
zmıgelen bir meseleye Hükümetin el koyduğu 

[1] 237 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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memnuniyetle görülüyor. Liyakatli işçi temini 
meselesi sanayiimizin terakkisi için şüphesiz en 
mühim bir meseledir. Hükümet, bu yapılacak 
kurslardan istifade edecek olanların, kursu ku
ran sanayi sahihleri olduğunu görerek, külfeti
ni onlara tahmil etmiştir ki, bu doğrudur. An
cak bu hususta hatırıma gelen bir mesele vardır-
ki, Heyeti Celileye arzederek Hükümetin noktai 
nazarmı anlamağı faydalı bulduğum için hu
zurunuza çıkıyorum. Bir defa Hükümetin esbabı 
mucibesinde şöyle bir fıkra vardır. « Sanayiin 
muhtaç olduğu işçi elemanlarını yettiştirmek 
keyfiyeti bir Devlet meselesi haline gelmiştir». 
Buna nazaran Hükümetten soruyorum. Bu kurs
ları böyle smaî teşebbüs erbabına terketmek-
tense, bizzat kendi eline alması daha muvafık 
değil midir? Sonra bir sanatkâr, bir smaî teşeb
büs sahibi, ne kadar hamiyet sahibi olursa ol
sun onun yegâne hedefi imal ve satış işini mu
vaffakiyetle başarmaktır. Onlarm, hamiyet do-
layısile, en güzide elemanları tedarik etmek fe
dakârlığını yapacaklarını tasavvur etsek bile, 
tedris işinde tam mânasile çalışmalarına imkân 
yoktur. Çünkü ytişecek olan elemanlar kendile
rine inhisar edecek değildir. Yetişecek olan 
elemanlar, daha fazla para verecek olan diğer 
sanayi erbabına pekala gidebilirler. 

Sonra, kanunda yüksek sanayi sahihlerinin bu 
işle mükellef tutulacağını görüyoruz. Yani günde 
100 işçi kullanan müesseseler buna mecbur tu
tuluyor. Biz, muamele vergisinde ve iş kanu
nundaki hükümlerden sonra gördük ki, sana
yide küçültme cereyanları uyanmıştır. Acaba 
bu da böyle bir cereyan tevlid etmeyecek midir? 
Yani 100 işçi kullanacağı yerde 90 na indirmek 
suretile bu külfetten vareste kalmağa çalışma
yacaklar mıdır.? Ve nihayet böyle 90 işçi yev
miyesini veren sanayi sahibile mümasili işi ya
pan diğer bir sanayi sahibi, yani 100 işçi kulla
nan bir sanayi sahibi, böyle gayri müsavi şera
it tahtmda çalışacağı için acaba müşteki olma
yacak mıdır? Bütün bu mahzurları bertaraf et
mek ve nihayet Hükümet otoritesinin gerek öğ
retmenlerin ve gerek öğrenenlerin, yani işçile
rin üzerinde yapacağı tesirden müstefid olması 
için Hükümetin bu işi bizzat eline alması daha 
doğru .değil midir? Burada denecek ki « bu kül
feti halen tahammül etmemiz kabil değildir. 
Fakat, zaten Hükümetin bu külfeti tahammül 
etmesine de hacet yoktur. Çünkü, bir defa, teş
viki sanayi kanunundan istifade eden bütün sa
nayi erbabı bu mükellefiyetle mükellef kılma-
ca<tı için bu teşmil dolayısile daha fazla 
papra almak imkânı hâsıl olacaktır ». O kimseler 
ki, 100 ameleden noksan amele kullanır, onlar 
dahi mükellef olacağı için Hükümetin eline 
geçecek para daha fazlalaşacaktır. Binaenaleyh 
Hükümet bu işi tanzim ederse, hem işçi daha 
iyi yetişmiş olacak, hem de sanayi serbabmm 

bir kısmma münhasır kalmak suretile, bir kül
fet tahmil edilmemiş olacaktr. Onun için Hü
kümetin noktai nazarı nedir? 

İKTISAD VEKÎÎ ŞAKÎB KESEBtR (Tekir
dağ) — Yüksek Meclisinize arzolunan kanun lâ
yihası sanat bilgisini, işçilerimizin yetiştirilme
sini istihdaf etmek esasma müstenid olmakla be
raber, yüksek bir bilgi tahsil ve terbiyesi ver
meği düşünmemiştir. Halen iş hayatmda çalış
makta olan işçilerimize yapmakta oldukları iş
lerin daha iyi nasıl yapılabileceğini öğretmek
tir. İşçiyi tamamile ehliyetli ve kabiliyetli bir 
hale koymağı derpiş etmiştir. Arkadaşımızın 
işaret ettikleri, hakikaten yerinde bir ihtiyaç
tır. Fakat, bu kanun lâyihası o ihtiyaca temas 
etmiş olmuyor. Devlet hizmeti olarak, sanayi 
mektebleri ve yeni maarif işlerimiz arasmda bü
yük mikyasta yer almasını düşündüğümüz yük
sek sanat ve teknik bilgilere aid müesseselerle, 
bu noksanı telâfi etmek yolunda ayrıca çalışlı-
lacaktrr. Arkadaşım, günde 100 işçi çalıştıran 
bir sanat müessesesinin böyle bir kurs açmak 
mükellefiyetine tâbi olması, yanı başmda 100 
den aşağı çalıştıranların bu mükellefiyetten 
hariç tntulmalarz bir adaletsizlik tesiri yapar 
gibi bir mütaleada bulundular. 100 işçi çalış
tıran büyük bir sanayi müessesessine, bu kanun
la tahmil edilen, ancak bir kaç kursta hocalık 
yapacak bir kaç kişinin ücretini vermekten iba
rettir. Bir kurs yeri tayin etmek, kurs ye
rinde pek zarurî olan küçük masrafları temin 
etmek ve bir iki hocanm ücretini temin ede
bilmektir ki, bunun senelik tutarı olan bir kaç 
bin liradan fazlasını zaten düşünmüyoruz. Bu 
hizmeti büyük müesseselerimiz kanunen mec
bur olmadıkları haldeı zaten bu gün ifa etmek
tedirler. Ancak bu kanunla, müesseselerden, 
kendiliklerinden bunu yapmamış olanları yap
mağa sevketmeği temin etmek, diğer taraftan da 
kurslara devamı mecburî kılmak suretile işçiyi 
yetiştirmeğe doğru hareketlendirmek istiyoruz. 
Bir kurstan, bir sanat müessesesinden yetişmiş 
bir işçinin orayı terkederek başka bir yere git
mesi mümkündür. Elbettte bu hareket, kurs 
açmış ve işçiyi yetiştirmiş olan müessesenin aley
hine, fakat memleketin lehinedir. Kazanıl
mış olan bir işçi, her hangi bir yerde olursa ol
sun, kendi bilgisinden ve sanat kabiliyetinden 
istifade edilecektir. Bu itibarla memleket nok
tasından bunda bir zarar düşünmüyoruz. Kurs
larda daha ziyade kendilerine verilmiş olan işin 
hususiyetine göre vazifelerini, işlerini daha an
layışlı olarak, bilerek yapmağı öğrenmiş ola
caklardır. Bir işçimizin yetişmesi noktasından, 
yalnız bir mekanik terbiye değil, daha ziyade 
kültürel bir terbiyeye müncer olacaktır. Bu 
kanun, bir işçiyi « kalifiye işçi » diye ayır
dığımız smıfm içerisine -koyacak olan 
ve küçük bazı müeyyidelere bağlanmış olan bir 
kanundur, bu da bir ihtiyaçtır. Bu kanun bunu 
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temin edecektir. Diğer büyük ihtiyaçlar için, 
ayrıca tedbirler bulundukça, Büyük Meclise ar-
zedilecektir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
delere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Smaî müesseselerde ve maden ocaklarında mes
lekî kurslar açılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Bürolarında çalışan memurlar 
hariç olmak üzere bir senede kullandığı işçi ve 
müstahdemin sayısmın gündelik vasatisi yüzden 
daha fazla olan maden ocaklarile teşviki sanayi 
kanununda tarif edilen smaî müesseselerde çı
rak, kalfa ve ustaların meslekî bilgilerini art
tırmak üzere kurslar açılacaktır. 

Kursa gireceklerin katedecekleri mesafe iki 
kilometreyi geçmemek üzere ayni sanayie men-
sub müesseseler müşterek kurs açabilirler. 

İşçi sayısı bu maddede gösterilen mikdar-
dan aşağı olsa bile yukarıki fıkrada yazılı me
safe dahilinde ayni sanayiden bir kaç müesse
seye sahib olanlar kurs açmağa mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanunun şümulü sahasma 
giren müesseseler, kanunun neşri senesine ta
kaddüm eden takvim senesi içindeki vaziyetle
rine göre tayin edilirler. 

tşçi sayısı itibarile kanunun tatbikmdan 
sonra kanunun şümulü dışmda kalan müessese
lerin vaziyeti bu halin tahaddüs ettiği seneden 
sonra gelecek ilk takvim senesi nihayetindeki 
işçi sayışma göre tayin olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mutalea var 
mı Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler... Madde kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Açılacak kurslarda tedrisat, 
çalışma zamanı dışmda olmak üzere haftada en 
çok altı saattir. 

Kursa devam edenler kurs nihayetinde im
tihana tâbi tutulur. İmtihanda muvaffak ola
mayanlar o müesseselerde çalışmağa devam et
tikleri takdirde müteakib kurslara devama 
mecburdurlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?.. Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miy eneler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Kurs talim heyetlerinin vasıf 
ve şartları ve kursların nevi, ders programı, 
tedrisat müddeti bu kanunun neşrinden itibaren 
altı ay içinde yapılacak nizamname ile tayin 
olunur. 

Kurslara almacak öğretmenler müessese sa
hihleri tarafından intihab ve Kültür direktörlü

ğünün mütaleası alındıktan sonra o yerin en 
büyük mülkiye âmirinin tasdikile tayin edilir. 

Askerî fabrikalara ve Devlet demiryolları 
atelyelerine aid işler Millî Müdafaa ve Nafıa 
vekâletlerince tanzim olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Kursların tedris ve idare mas
rafları müessese sahibleri tarafmdan tediye olu
nur. 

Müşterek kurs tesisi halinde masraf her mü
essesenin işçi ve müstahdemlerinin adedi nisbe-
tinde olmak üzere taksim edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Kurslara devam mecburidir. 
Mazeretsiz olarak kursa gitmeyenler hakkmda 
her gelmediği gün için iş veren vyea vekili ta
rafmdan gündeliğinin yansmı geçmiyecek bir 
mikdan kesilir. Bir ay içinde beş defa kursa 
devam etmiyenlerin hizmetlerine nihayet ve
rilir. 

Bu maddeye göre gündeliklerden kesilecek 
paralar îş kanununun 30 ncu maddesi hüküm
lerine göre şarfolunur. 

Askerî fabrikalarda çalışanların gündelikle
rinden kesilecek paralar hakkında 895 sayılı 
kanun hükmü tatbik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Kurs açmakla mükellef tutu
lan müesseseler bu kanuna göre tanzim edilecek 
nizamnamenin neşrinden itibaren üç ay içinde 
bu mükellifiyeti ifa etmedikleri takdirde 50 li
radan 500 liraya kadar ağır para cezasile ceza
landırılır. 

Tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak 
tertib olunmakla beraber kurs açılıncaya kadar 
müessesenin kapatılmasına da hükmolunur. 

Bu maddeye göre verilecek cezaî hükümlere 
sulh mahkemelerince karar verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Maddenin ikinci fıkrasında: «îki kat 
olarak tertib olmakla» diyor. «Tertib olun
makla» olacaktır, tashihini rica ederim. 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih edilmiştir. 
Madde hakkmda mütalea var mı?... Reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Mad-
kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 
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BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun icrasma Millî Mü
dafaa, Adliye, Dahiliye, îktısad, Maarif, Sıh
hat ve İçtimaî muavenet vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler..,, Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
4 — Gümrük tarifesinin 552/B pozisyonun

dan Yugoslavya'ya verilen 100 ve 400 tonluk mun
zam kontenjanların Türkiye - Yugoslavya anlaş
masına İlâvesine dair kanun lâyihası ve Harici
ye ve îktısad encümenleri mazbataları 
(1/973) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

îcra Vekilleri Heyetinin 15 şubat 1937 tarih ve 
2/6037 numaralı ve 28 temmuz 1937 tarih ve 
2/7181 numaralı kararları ile 552/B tarife po
zisyonundan Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 
tonluk munzam kontenjanlara 28 birinci teşrin 
1936 tarihli Türk - Yugoslav anlaşmasına ilâve

sine dair kanun 
MADDE 1 — 552/B tarife pozisyonundan 

Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 tonluk mun
zam kontenjanların 28 birinci teşrin 1936 tarihli 
Türk - Yugoslav ticaret anlaşmasına ilâvesi tas
dik olunmuştur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
5 — Katği ticaret muahedeleri akdi için mü

zakereye başlanmış veya başlanacak Devletlerle 
muvakkat ticarî itilâflar akdi hakkındaki 2759 
syılı kanunla verilen salâhiyet müddetinin iki 
sene uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Hari
ciye ve îktısad encümenleri mazbataları 
(1/1049) [2]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 

[1] 243 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 242 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmitir. 

Hükümet, lâyihanın müstacelen müzakeresi
ni teklif eylemektedir. Reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

Katği ticaret muahedeleri akdi için kendilerile 
müzakereye başlanmış veya başlanacak Devlet
lerle muvakkat ticarî itilâflar akdi hakkında

ki 2759 numaralı kanunla verilen salâhiyet 
müddetinin iki sene uzatılmasına 

dair kanun 
MADDE 1 — Katği ticaret muahedeleri akdi 

için kendilerile müzakereye başlanmış veya baş
lanacak Devletlerle muvakkat ticarî itilâflar 
akdine dair 10 haziran 1930 tarih ve 1679 nu
maralı kanunla verilen salâhiyete binaen Hü
kümetçe aktedilecek muvakkat ticarî itilâflar 
için tayin ve 8 haziran 1935 tarihli ve 2759 nu
maralı kanunla temdid edilen azamî müddet 
1 temmuz 1940 tarihine kadar uzatılmıştır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

6 — Mühendis ve mimarlık hakkında kanun 
lâyihası ve Nafıa ve Adliye encümenleri mazba
taları (1/1041) [1] 

MÜHENDİS MÎTAT AYDIN (Trabzon) — 
Bugün yüksek huzurunuza arzedilen kanunun 
müsbet veya menfi, leh veya aleyhinde bir şey 
söyliyecek değilim. Yalnız bu mesleki alâkadar 
eden bazı hususları yüksek huzurunuza arzet-
mek istiyorum. 

Arkadaşlar, bir memleketteki terakki ve tek
nik o memleketteki mühendis ve mütefenninle-
rin şekli umumide teknisyenlerin adedleri ve 
liyakatlerile ölçülür vir vaziyete girilmiştir. 
Biliyorsunuz ki mühendislik tahsili güç ve uzun 
bir müddet istiyen bir meslektir. Biz bu kanun
la onlar hakkmda bazı ilâve ediyoruz.. Gerçi 
bütün mesuliyeti üzerine alan bir şubei idare
nin o şubesi idare ile alâkadar olanlar hakkmda 
bir takım kayıd ve kuyud koyması salâhiyeti 

[1] 236 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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dahilindedir, bendeniz bunlara temas etmiyo
rum; yalnız, bu kadar uzun bir tahsilden sonra 
mektebden çıkmış olanların memleket dahilinde 
uzun müddet çalışamamaları ve kayıdlar altın
da bulunmaları genç zümrenin bu mesleke olan 
sevgi ve tehalüküne zarar verebilir. Belki hali 
hazır mühendisler, yani türk mühendisleri daha 
az bir para ile çalışmağı kabul edeceklerdir, 
ancak bu mühendislerin uzun bir tahsil devre
sinden sonra az bir para ile çalıştırılmaları bu 
mektebe gelmek istiyen memleket çocuklarmm 
heveslerini kırabilir. Ben bir mühendis olarak 
bir çocuğun bu mektebe gitmemesini zarar te
lakki ederim. 

Memurları idare hususundaki sırrı muvaffa
kiyeti pekala bilen saym Başvekilimiz ile anm 
kıymetli vekilinden de mühendisler için böyle 
bir kanun getirirken, buna mütenazır olarak, 
bir de terfih kanunu getirmelerini bilhassa rica 
ederim. 

İkinci bir nokta arzedeceğim ki buna niza
mı inşaî diye bilirim. Her inşaat yapan arkadaş 
bilir ki yaptığı inşaattan dolayı mühendis, mi
mar; usta, amele minelbab ilelmihrap hatta ya
pılan binadan bile müştekidir. Buna mukabil 
öteki taraf ta binayı yapandan top yekûn müş
tekidirler. Geçen sene memlekette 3 - 4 bin km. 
kadar yer katettim. Memleketimizde hiç bir 
nokta yoktur ki imar hareketleri olmasın. Va
tandaşlar her yerde hummalı inşaatla uğraşı
yorlar. Fakat bugünkü vaziyete bakacak olur
sak şahsî imar işleri hemen hemen karmakarı
şık bir hale gelmiştir. Bütçe müzakeresi müna-
sebetile muhterem Nafıa vekili bir yapı dairesi 
vücuda getirdiklerini ve bu dairenin muvaffaki
yetle çalıştığını söylediler. Hakikaten bu daire 
büyük muvaffakiyetle yürümektedir. îlk za
manlarda ufaktefek keşmekeşler olmakla bera
ber bugün artık ihtiyaca uygun bir hale gelmiş
tir. Fakat bu daire memleketin ihtiyacından 
ziyade Hükümetin ihtiy açma cevab verebilecek 
vaziyettedir. Halbuki halkm ihtiyacı yine nok
san kalmaktadır. Bunun için saym Nafıa ve Da
hiliye vekillerimizden memlekette vatandaşla
rın bu hususta yekdiğerine karşı vaziyetlerini 
bildirecek yani ustaların, mühendis ve iş saha
larının vaziyetlerini eyi bir nizam içerisine ko
yabilecek bir talimatname, bir nizamname veya 
kanun vücude getirmelerini çok istirham ede
rim. Maruzatım bundan ibarettir. 

Dr. OSMAN ŞEVKÎ ULUDAĞ (Konya) — 
Hükümet şimdiye kadar hakikaten himaye edil
memiş olan meslek erbabından ikisini himaye 
edici bir kanun lâyihası getirmekle çok eyi bir 
iş yapmış oldu. Mühendislik ve mimarlığın ko
runması, himayesi hakkında şimdiye kadar elde 
mevcud olan kararlar pek az idi. Gerçi 
bunlardan mühendislik bu gün kendisine 
bir mevki, bir yer edinmiştir. Bir asırdan 

fazla süren mekteb ve tedris hayatı var
dır. Fakat mimarlık hiç de böyle d e p -
dir. Mimarlık işini herkes yapmaktadır. Mü
hendis mimardır. Marangoz mimardır, dülger 
mimardır, doktor mimardır, eline keser alan mi
mardır. Hatta mimarlar bile kendi isimlerini 
beğenmemezlik etmiş olacaklar ki, arşitekt tabi
rini kullanmışlardır. Bundan kendi meslekle
rini beğenmedikleri gibi bir zan hâsü olmakta
dır. Benim bir de kanunda en ziyade nazan 
dikkatimi celbeden şey Maarif vekâletinin mü-
taleası ve o vekâletin bu mütaleasma eklediği 
bir kararnamedir. O da memlekette yüksek bir 
mimarlık mektebinin bulunmamasma dairdir. 
Halbuki bize gelen kanun lâyihasında yüksek 
mimar mektebinden bahsediliyor, ve yüksek mi
marlık mektebinin neresi olduğu da ifade edil
memekle beraber bunun Güzel sanatlar akademi
sinin bir şubesi olduğu zannı kendi kendine mey
dana çıkıyor. Güzel sanatlar akademisinde mi
marlıktan başka resim, heykeltraşlik ve deko
rasyon gibi şubeler de vardır. Fakat nihayet 
bunlar birer şube halindedir. Memlekette resim 
gibi, heykeltraşlik gibi, dekorasyon gibi henüz 
yeni uyanmağa başlayan meslekler için Güzel 
sanatlar akademisinde birer şube olarak mevcu
diyet kabul olunabilir. Fakat memleketin tâm 
imarma şahid bulunduğumuz ve memleketin ima
rında bizim vicdanlarımızı coşturacak bir teza
hür beklediğimiz zamanda, bunu, henüz inkişaf 
etmeğe başlayan ibtidaî sanatlar ve meslekler ara
sında zikretmek ve buna istiklâl vermemek biz
de yüksek mimarlık mektebinin bulunduğunu 
ifade etmiyor gibi geliyor. Binaenaleyh memle
kette yüksek mimarlık müessesesi mevcud olma
yınca yüksek mimar diye ifade edilen kelime
lerin de aslı, esası olmaması lâzımgelir. Yine 
memlekette yüksek mimarlık mektebi yokken 
maddelerde zikredildiği veçhile bizim yüksek 
mimarlık mektebinden çıkan veyahud ona mü
masil ecnebi mekteblerden çıkan sanat sahihle
rine, meslek sahihlerine yüksek mimar namı ve
rilmesinin bu sebebden dolayı yeri olmaması 
lâzımgelir. Gerek esbabı mucibede, gerek mad
delere geçildiği vakit Hükümetin teklifi arasın
da, ki Hükümetin teklifi encümenlerde de ay
nen kabul olunuyor, ecnebi mühendis veya mi
mar mektebinden diploma almış olanlara usulü
ne tevfikan verilecek ruhsatnameler diye bir 
kayid vardır. Anladığıma göre bundan bir çok 
manalar çıkıyor. Meselâ, böyle salâhiyetlerin 
verilebilmesi için otoriteyi haiz bir müessesenin 
bulunması lâzımdır. Bizde böyle bir müessese 
yoktur. Sonra dışarıdan gelecek her hangi bir 
meslek erbabmm Avrupada hangi mektebden 
çkarsa çıksm tedkik edilmesi lâzımdır ki, bu da 
nazara almmryor. Avrupadan memleketimize ge
len her hangi bir şahıs hangi meslekte tahsil 
etmişse ve elinde bir vesika bulunduruyorsa 

— 65 — 



î : 74 10-6-1938 C : 1 
onda bir hakkı olacaktır. Halbuki Avrupa mes
lek mekteblerinden gelenleri muhakkak suret
te bir yoklamadan geçirmek lâzımdır. 

Yine ikinci maddede, gerek esbabı mucibe 
lâyihasında, gerek maddelerde yüksek mimar ke
limesine tesadüf ediliyor. Ben bundan bir şey 
anlamıyorum arkadaşlar. Harbiyeden çıkan 
arkadaşlar Erkâniharbiye mektebine gider, er-
kâniharb olur. Bu yüksek tahsildir. Doktor
lar mektebden çıkıb stajmı yaptıktan ve ihtisas 
ve tekâmül devrelerini geçirdikten sonra müte
hassıs unvanını alırlar. 

Yüksek mimar, bu ne demektir? anlayamı
yorum. 

Bu nazarı dikkati caliptir. Yüksek mimarlık 
mektebinden çıkan bir adama doğrudan doğru
ya « yükseklik » sıfatı verilemez. Oradan mi
mar olarak çıkar, yükseklik sıfatını kazanması 
için kurs görür, asistanlık yapar, baş asistanlık 
yapar. Onlardan sonra, yüksek sıfatmı kullan
ması lâzımdır. 

Bir de doktor kelimesi ilâve edilmiştir. Ben 
bir hekim olmak sıfatile doktorluğu yalnız he
kimlere tahsis edecek kadar dar kafalı değilim. 
Avrupada bunun emsali çok vardır. Yakın va
kitlere kadar bunun üzerinde işlenmiştir. Dok
tor kime derlerdi? (Esbabı mucibede vardır ses
leri). 

Kanunun esbabı mucibesinde de vardır. Mad
delerde de. Fransada doktorluk unvanı üzerin
de münakaşalar açılmış 1892 de doktor unvanı, 
tabib olanlarda sinonim olarak kullanılmıştır. 
Diğer meslek erbabmr ise, mensub oldukları 
meslekin unvanile beraber zikrederler. Doktor 
mühendis, doktor mimar sıfatı kullanılryor. 
Son zamanlarda bazı iktısadçılar kendilerine 
doktor sıfatmı vermişlerdir, kullanıyorlar da. 
Bazan bunlara buyurun hastaya da deniliyor. 
Bu gibi « doktor mühendis », « doktor mimar », 
yerine « mühendis doktor », « mimar doktor », 
gibi doktor kelimesini unvanlarından sonra 
kullanmaları daha doğru olur. 

Nihayet maruzatımın en esaslısı, memlekette 
henüz yüksek mimar mektebi olmadığı halde, 
böyle bir kanunun hazırlanması ve yüksek mi
marlardan bahsedilmesi, ben zannediyorum ki, 
bu kanunun biraz daha tekemmül ettirilmesini 
icab ettiriyor, bendeniz bu maksadla söz aldım. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
lere geçilmesini reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler... Maddelere geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Birinci maddenin (A) fıkrasında bir değişik
lik vardır, arzettim lütfen o şekilde okunmasını 
rica ederim. 

Mühendislik ve mimarlık kanunu 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti hudud-
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lan dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan 
ve salâhiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin 
aşağıda yazılı vesikalardan birini haiz olmaları 
şarttır : 

a) Mühendislik veya mimarlık tahsilini gös
teren Türk yüksek mekteblerinden verilen dip
lomalar ; 

b) Programlarının yüksek mühendis veya 
mimar mektebleri programlarına muadil olduğu 
kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya 
yüksek mimar mektebinden diploma almış olan
lara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler; 

c) Türk teknik okulu mühendis kısmı ile 
programlarının buna muadil olduğukabul edi
len memleket dahilindeki diğer mühendis veya 
mimar mekteblerinden verilen diplomalar; 

d) Programlarının Türk teknik okulu mü
hendis kısmı programlarına muadil olduğu ka
bul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mek
tebinden diploma almış olanlara usulüne tevfi
kan verilecek ruhsatnameler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Yukarıki maddenin (b) ve 
(d) fıkralarında yazılı ecnebi mekteblerden 
mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için 
çıktıkları mektebin aslî talebesi olarak tahsil 
dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisa
tını muntazaman ve filen takib etmiş ve mekteb-
de cari usullere göre geçirilmesi lâzımgelen bü
tün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Birinci maddenin (A) ve (B) 
fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara 
(Yüksek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve 
(C) ve (D) fıkralarında yazılı vesikaları haiz 
bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) un
vanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsat
namelere de dercolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmevenler ... Madde kabul edilmiştir. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SAİ.ÂH YARGI 
(Kocaeli) — Dördüncü madde hakkmda Maarif 
vekâletile görüşülerek bazı mütalealar dermeyan 
edilmiştir. Yeni şeklini arzettim. Okunmasını 
rica ederim. 

MADDE 4 — Mühendislik veya mimarlık tah
silini gösteren Türk veya ecnebi yüksek mek-
teblerinde cari usullere göre doktora imtihanı 
vererek buna mahsus diplomayı almış olanlar 
doktor mühendis unvanmı taşırlar. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 
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MADDE 5 — Programlan Türk yüksek mü

hendis veya yüksek mimar mektebi program-
larnıdan dun ve teknik okulu programların
dan yüksek olan ve fakat bulunduğu memle
ketçe yüksek mekteblerden sayılan bir mühen
dis veya mimar mektebini 2 nci maddede ya
zılı şartlar dairesinde bitirmek suretile diplo
ma almış olanlara (mühendis) veya (mimar) 
şahadetnamesi verilir. 

Geçen fıkrada yazılı mekteblerden mezun 
olanlar yüksek mühendis veya yüksek mimar 
ruhsatnamesi almak istedikleri takdirde yük
sek mühendis veya yüksek mimar mektebinin 
alâkalı ihtisas şubeleri ders programları muci
bince okumadıkları derslerin imtihanlarını mu
vaffakiyetle geçirmiş olmaları şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Beyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunda yazüı ruhsatna
menin verilmesi ve mekteb programlan muade
letlerinin tedkiki ve bu işlerle uğraşacak heye
tin teşkili usulleri ve ruhsatnamelerden alına
cak harç mikdarlan alâkalı vekâletlerin muta-
lealan almarak Nafıa vekâletince hazırlanacak 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Birinci maddede zikrolunan 
diploma veya ruhsatnamelerden birini haiz ol
mayanlar Türkiyede mühendis veya mimar un-
vanile istihdam olunamazlar ve bu imzalarla 
sanat icra edemezler ve bu unvanları kullanarak 
rey veremezler ve imza da koyamazlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Yukarıki madde hükümlerine 
aykırı harekette bulunanlar 50 liradan 500 li
raya kadar ağır para cezasile ve tekerrürü ha
linde para cezasile beraber ayrıca bir aydan üç 
aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Birinci maddede yazılı diploma ve ruhsat
nameyi haiz olmayanları bu vesikaları haiz 
olanlara mahsus unvan ve salâhiyetle işlerinde 
kullanan kimselerle hükmî şahsiyetlerin mü
messilleri de ayni suretle cezaya mahkûm edi
lirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Devlet daire ve müesseselerile 
belediye hizmetlerinde bulunan yüksek mühen
dis, yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen me
murları çalışma saatleri dışmda bile olsa ücretli 
veya ücretsiz hususî surette sanatlerini icra ede
mezler. Ancak serbest meslek erbabı bulunma
yan ve mahallin belediye veya Nafıa idarelerinin 

müracaati ve en büyük mülkiye âmirinin mu-
vafakatile zaruret bulunduğu tahakkuk eden 
yerlerde tasdik ve murakabesi kendilerine veya 
mensub oldukları mahalli idarelere aid olmayan 
memleketin ümranile alâkalı hususî meslekî 
işleri devamlı olmamak ve hariçte bir yazıhane 
açmamak ve asıl vazifelerinin çalışma saatleri 
dışmda yapmak şartile birinci fıkrada yazılı 
memurlar iş kabul edebilirler. 

Profesörlük, öğretmenlik, ve doçentlik birin
ci fıkrada yazılı memnuiyet hükmünden müstes
nadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — 1035 ve 3077 sayılı kanunlar 
ilga edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 3077 sayılı kanu
nun neşrinden evvel 1035 sayılı kanuna göre 
mühendis veya mimar unvanile verilmiş olan 
diplomalarla ruhsatnameler yüksek mühendis 
veya yüksek mimarlık unvanile verilecek ruh
satnameler hükmünden olub bu kanunun neş
rinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühen
dis ve mimarlar diploma ve ruhsatnamelerini 
yeni unvanlarına göre değiştirmek mecburiye
tindedirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir, 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanun hükümlerinin ic
rasına ter a Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Kanuna rey vermeyen var mı?. Rey toplama 

muamelesi bitmiştir. 
7 — Müze ve rasadhane teşkilât kanununun 

10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması 
hakkında kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe en--
cümenleri mazbataları (1/1056) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı?... Maddelere geçilmesini kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Müze ve rasadhane teşkilât kanununda deği
şiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — Müze ve rasadhane teşkilâtı 
hakkındaki 23 haziran 1934 tarih ve 2530 sayılı 
kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde, de

fi] - 238 sayılı basmayası zabtın sonundadır. 
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ğiştirilmiştir: 

Bu kanuna bağlı (A) cetvelile derece ve ma
aş mikdarları tayin edilmiş olan ihtisas vazifele
rine tayin olunanlar kadroya göre değil kıdem 
ve smıflarama göre maaş alırlar ve bu kanuna 
göre terfi ederler. 

Bu terfilerin istilzam eylediği maaş farkları 
Maarif vekâleti bütçesinin maaş tertibi tasarru-
fatından karşılanır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
(9 — Sermayesinin tamamı Devlet tarafından 

verilmek sur etile kurulan İktisadî teşekküllerin 
teşkilâtı ile idare ve murakabeleri hakkında ka
nun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası 
(1/1037) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın * heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı?, Maddelre geçil
mesini kabul edenler... Etmeyenler... Maddelere 
geçilmesi kabul edilmiştir. 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin 
teşkilâtile idare ve murakabeleri hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — Sermayesinin tamamı Devlet 

tarafından verilmek suretile kurulan ve kendi 
kanunlarında bu kanun hükümlerine tâbi tutul
ması yazılı iktisadî Devlet teşekküllerinin teşki
lâtile idare ve murakabeleri bui kanuna göre 
tanzim ve icra olunur. 

MUVAKKAT En. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Bu maddeyi daha ziyade tavzih etmek 

üzere ibare şu şekli almıştır: Sermayesinin tama
mı Devlet tarafından verilmek suretile kurulan ve 
bu kanun hükümlerine tâbi tutulması kendi ka
nunlarında yazılı bulunan iktisadî devlet teşek
küllerinin teşkilâtile idare ve murakabeleri bu 
kanuna göre tanzim ve icra olunur). 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Tashih iyice 
anlaşılmadı. (Sermayesinin tamamı Devlet tara
fından kurulan ve ...) deniyor. Buradaki (Ve), 
(Veya) olmalıdır. İzah ederlerse yanlışlık ol
maz. 

MUVAKKAT E. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — İbarenin değiştiğini arzettim. Sebebi; 

[1] 2İ4 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

buyurdukları gibi başka türlü anlaşılmasına ma
hal kalmaması içindir. Bir daha okuyayım: 

(Maddeyi bir daha okudu) 
Bununla sermayesinin tamamı Devlet tarafın

dan verilen teşekküllerin kendi kanunlarında bu 
kanuna tâbi olacağı yazlı ise bu kanuna tâbi tu
tulacağı anlaşılmaktadır. Fakat eski yazıdaki 
ibare bu manayı vermiyordu. Çünkü bu kanun
dan evvel kanunları çıkmış müesseseler mevcut
tur. Onlarm bu kanuna tâbi olub olmayacağın
da tereddüd hâsıl olabilirdi. Her ne kadar 50 
nci maddede, bu kanuna tâbi olacak o gibi te
şekküller, Sümer banktan başlayarak Ziraat iş
letme kurumuna kadar yazılmışsa da bundan 
sonra teşkil edilecek müesseselerin kanunların
da bu kanuna tâbi olacakları yazılanları ihtiva 
etmek üzere ibareyi arzettiğim şekilde değiş
tirdik. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Maksad yine 
delâlet yolile temin edilmiş oluyor. Madde izah 
edilse daha iyi olmaz mı? 

SALAH YARGI (Devamla) — İzah ettik zan
nederim. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Kendi kanun
larında yazılı olmayanlar maddenin dışmda ka
lıyor. Meselâ Ziraat bankası kanununda bu 
yoktur. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Ziraat banka
sının bu kanuna tâbi olacağı 50 nci maddeden 
gayet aşikâr anlaşılıyor. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — (B) fıkrası şart 
oluyor. 

SALÂH YARGI (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Bunun haricinde kalanlar meselâ inhisar
lardır, ticarî mahiyette idare ediliyor, bütün ser
mayesi Devlet taraf mdan verilmiştir. Keza Dev
let demiryolları ayni şekildedir. Bunlarm ayrıl
ması için diyoruz M, bütün sermayesi Devlet 
tarafmdan verilen ve mahiyeten iktisadî bir te
şekkül olduğu anlaşılan her hangi bir teşekkül
de kanunlarında, bu kanuna tâbi oldukları ya
zılı olmadıkça, şübhesiz bu kanun tatbik edil
mez. Bu suretle Devlet demiryolları ve İnhi
sarlar idaresi bu kanunun haricinde kalmış olu
yor. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Bu izahattan 
sonra bir şeye lüzum yoktur. Mesele tenevvür 
etmiştir. Zabıt kâfidir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Bu kanun bundan 
sonra, sermayesi Devlet tarafmdan konulmuş 
olan müesseselere tatbik edilecektir, bundan 
evvelkilere tatbik edilemez. Çünkü, o müesse
seler kurulurken böyle bir kanun çıkacağı ma
lûm değildi. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — 50 nci maddede 
bu yazılmıştır. Sümer bank, Eti bank, Ziraat 
bankası ve Denizbankla Devlet ziraat işletmeleri 
kurumu bu kanuna tâbidir. Meselâ Cumhuriyet 
Merkez bankası bu kanuna tâbi değildir. 

SIRRI İÇÖZ (Yozgad) — Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Maddeyi bir daha okyoruz. 
RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — Mazbata 

muharririnden bir sual soracağım. 
Verdikleri izahata göre, bu madde, şimdiye 

kadar kurulmuş olanlardan, bu kanunun 50 nci 
maddesinde! gösterilenler, şimdiden sonra ku
rulacak olanlarından, kendi kanunlarında zik
redilenler bu kanun hükmüne tâbidir, diye tav
zih edilseydi daha muvafık olmaz mı idi? 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Başka türlü mü arzettim? 

RAÎF KARADENİZ (Devamla) — Birinci 
maddenin yazılış tarzı, hakikaten bir tereddüd 
uyandırmaktadır. Şimdi bu tarzı tahrir değiş
tirilerek maksada göre, şimdiye kadar bu mü
esseselerden kurulmuş olanlarından bu kanunun 
50 nci maddesinde yazılmış olanlarla, şimdiden 
sonra kurulacak olanların, kendi kanunlarında 
yazılmış olanların, bu kanunun hükmüne tâbi 
tutulur, denilmiş olsaydı daha muvafık düşmez 
mi idi? Artık ikinci müzakeresinde bir tadil 
takriri ile düzeltiriz. 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Buyurduk
ları yazılış tarzma taallûk edebilir. Bir takrir
le bunu lütfederlerse reddetmeyiz. Fakat şimdi 
tedvin ettiğimiz şekil, sizin buyurduğunuz, be
nim izah ettiğim maksadı tamamile temin ve if
nam ediyor kanaatmdayız. 

BAŞKAN — Madde hakkmda başka müta-
lea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller, hükmî şahsiyeti haiz ve bu kanun
la kendi hususî kanunları dairesinde malî ve 
idarî muhtariyete malik olmak ve mesuliyetleri 
sermayelerile mahdud bulunmak üzere hususî 
hukuk hükümlerine göre idare olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mr? Reye arzediyorum. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller ile 26 nci madde mucibince kurula
cak müesseseler muhasebei umumiye, arttırma 
ve eksiltme ve ihale kanunlarmm hükümlerine 
Divanı muhasebatın murakabesine ve inşaat ba
kımından 2443 ve 2799 sayılı kanunların hüküm
lerine tâbi değildir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyarum. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin salahiyetli idare ve murakabe 
uzuvları şunlardır: 

I) Umumî Heyet, 
II) Umumî murakabe heyeti, 
III) İdare meclisi, 
IV) Umum mdürlük. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı Reye arzediyorum. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Umumî heyet 
MADDE 5 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerin umumî heyeti; Başvekilin veya 
vekillerden tevkil edeceği bir zatm reisliği al
tında Maliye, îktısad ve Ziraat vekillerile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe, Adliye, Diva
nı muhasebat, Maliye, îktısad ve Ziraat encü
menleri reisi ve reis vekillerile mazbata muhar
rirleri ve kâtiblerinden ve bu encümenlerin her 
teşriî yıl için kendi azası arasından seçecekleri 
beşer zattan ve Divanı muhasebat birinci reisin
den ve umumî murakabe heyeti reisile bu kanun 
hükümlerine tâbi teşekküllerle sermayeleri bir 
milyon Türk lirasından fazla olan millî bankala
rın idare meclisi reisi ve umum müdürlerinden 
terekküb eder. 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin 
idare meclisi reis ve umum müdürleri mensub 
oldukları teşekkülleri alâkalandıran işler de rey 
veremezler. 

Umumî heyet Başvekilin davetile toplanır. 
Toplanacak gün bir hafta evvel ilân olunur. 

Umumî heyetin içtima nisabı müretteb ade
din mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun 
ekseriyetile verilir. 

Başkan — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Reye arzediyorum. Maddeyi kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Umumî heyet, bu kanun hü
kümlerine tâbi her teşekküle aid umumî faali
yeti tertib ve tanzim ve umumî murakabe he
yetinin mesaisini ve her teşekkülün blânçosile 
kâr ve zarar hesablarmı tedkik ve teşekküller 
tarafından kurulmuş müesseselerin Hükümetçe 
vukubulacak teklif üzerine şirket haline getiril
mesine dair mukarrerat ittihaz etmek ve bu 
hususlarda icab eden kararları vermek vazife ve 
salâhiyetini haizdir. 

Bu heyet tarafından verilmiş olan kararlar 
esbabı mucibelerile birlikte bastırılarak Büyük 
Millet Meclisi azasma dağıtılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Maddeyi kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Umumî murakabe heyeti 
MADDE 7 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerle 26 nci madde mucibince kurulacak 
müesseseler idarî, malî ve teknik bakımından, 
umumî murakabe heyetinin daimî nezaret ve mu
rakabesi altmda bulunurlar. 

Umumî murakabe heyeti Başvekâlete bağlı 
dır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad

de kabul edilmiştir. 
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MADDE 8 — Umu:mî murakabe heyeti aza

sının adedini ve aylık ücretlerinin mikdarmı 
İcra Vekilleri heyeti tesbit eder. 

Heyetin bir bürosu bulunur. Bu heyetle bü
ronun kadro ve bütçesi İcra Vekilleri Heyeti 
tarafından tanzim olunur. 

Reis ve azasile diğer memurlarının ücretleri 
de dahil olmak üzere umumî murakabe hey
etine aid bütün masraflar bu kanun hükümle
rine tâbi teşekküller tarafından tediye edilmiş 
sermayelerile mütenasib olarak Iktısad vekâ
letince mikdarı tesbit olunarak Maliye vekâleti 
emrine verilecek paradan tesviye olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad

de kabul edilmiştir. 
MADDE 9 — Umumî murakabe heyetinin 

reis ve azası yüksek tahsil görmüş sınaî veya 
ticarî işlerde veya banka tekniğinde mütehassıs 
ve bu kanunun kendilerine yüklediği vazifeleri 
hakkile başarmaya muktedir kimselerden ol
mak üzere Maliye ve Iktısad vekâletlerinin gös
tereceği müsavi adedde namzedler arasmda 
icra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

Umumî murakabe heyeti azalığma ecnebi ta
yin olunabilir. Ecnebilerin istihdam müddetleri 
ve kendilerine verilecek ücretler mukavelelerine 
tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad

de kabul edilmiştir. 
MADDE lö — Umumî murakabe heyetinin 

vazifesi; bu kanun hükümlerine tâbi teşekkül
lerle 26 ncı madde mucibince kurulacak müesse-
lerin idare şekil ve tarzlarını ve gayelerine ve 
iktisadî, ticarî ve smaî esas ve icablara uygun 
ve verimli ve rasyonel bir şekilde işleyib işle
mediklerini ve hususile mevcud şartlara göre 
emsali müesseselerle mukayeseli maliyet hesab-
larmı her hesab yılı içinde en az bir defa ted-
kik, tahlil ve murakabe etmek ve buna dair 
raporlarını Iktısad vekâletile alâkalı vekâlete* 
ve teşekküle vermektir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad

de kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — Umumî murakabe heyetinin 

vazife ve salâhiyetlerinin icrası sureti, bir ni
zamname ile tesbit olunur 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad

de kabul edilmiştir. 
MADDE 12 — Iktısad vekâleti ile alâkadar 

vekâlet, bu kanun hükümlerine tâbi herhangi 
bir teşekkül ile yirmi altıncı madde mucibince 
kurulacak müesseselere aid muayyen işlere dair 
umumî murakabe heyetinden, mütalea sorabi
leceği gibi lüzum göreceği hususların tedkikmı 

de her zaman isteyebilir. 
BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Mad-

da her zaman isteyebilir. 
MADDE 13 — Iktısad vekâleti ile alâkadar 

vekâlet, lüzum gördükçe bu kanun hüküm
lerine tâbi teşekküllerle yirmi altıncı madde 
mucibince kurulacak müesseselerin muamele ve 
hesablarmı ve idare tarzları ile ekonomik vazi
yetlerini, tayin edeceği memurlar marifetile ted-
kik, teftiş ve murakabe edebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

İdare meclisi 
MADDE 14 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküller kendi hususî kanunlarına göre birer 
idare meclisi tarafından idare olunurlar. 

Umum müdürler, idare meclislerinin tabiî 
azasıdır. Reye iştirak ederler. 

İdare meclisleri reis ve azasınm adedlerile 
tayinleri suretleri ve müddetleri teşekküllerin 
hususî kanunlarında gösterilir. Ancak; hususî 
kanunlarında umumî heyet tarafından seçile
ceği gösterilen idare meclisleri azası Hükümet
çe tayin, olunur. 

İdare meclisleri reis ve azalarına verilecek 
aylık ücret mikdarı İcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 15 — İdare meclisleri reis ve azası
nın teşekküllerin hususî kanunlarında yazılı va
sıflarından başka yüksek tahsil görmüş ve va
zifelerini muvaffakiyetle başarmak için muk-
tazi meslekî, hukukî, malî, iktisadî ve teknik 
bilgiyi haiz ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

Rakib müesseselerde maddî menfaat rabıta
ları bulunanlar idare meclisi reisi ve azası ola
mazlar. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 16 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseselerin imza salâhiyetini haiz memurlari-
le bu derecedeki diğer memurları idare meclisi 
tarafından tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

Umum müdürlük 
MADDE 17 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerin bütün muameleleri, kendi hu
susî kanunlarındaki salâhiyet dairesinde idare 
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meclisinin nezareti altmda umum müdürlük ta
rafından tedvir olunur. 

Her bir teşekkülü; adlî, kazaî ve idarî ma
kamlar nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı 
umum müdür temsil eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 18 — Umum müdürlük, umum mü
dürle teşekküllerin hususî kanunlarında muay
yen muavinlerinden terekküb eder. Bunlar bu 
kanun hükümlerine tâbi teşekkülün alâkalı ol
duğu vekâletin teklifi ve İcra Vekilleri Heyeti
nin kararile tayin ve azledilirler. 

Tayin kararnamelerinde kendilerine verile
cek aylık ücret mikdarı tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 19 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin imza salâhiyetini haiz memurlarile 
bu derecedeki memurları umum müdürlüğün 
teklifi üzerine idare meclislerince ve diğer me
murları umum müdürlükçe tayin olunur. 

Umum müdürlükçe yapılan tayin ve aziller
den idare meclisi haberdar edilir. 

Bir seneden fazla istihdamları hususunda 
kendilerile mukavele aktedilen şahıslar hakkın
da idare meclislerinin muvafakati almmak lâ
zımdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 20 — Umum müdürlük başmda bu
lunduğu teşekkülün umumî faaliyetin neticeleri 
hakkında idare meclisine her üç ayda bir rapor 
vermeğe mecburdur. Bu raporun bir sureti 
umumî murakabe heyetine de verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

Bütçe 
MADDE 21 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerin idare ve işletme masraflarını ih
tiva eden bütçelerile kadroları umum müdürlük 
leri tarafından hazırlandıktan sonra idare mec
lislerinin tedkikine arzolunur. 

Bütçenin idare masraflarına ve kadroya aid 
kısmı idare meclislerinin kabulü ve îktısad ve
kâletinin tasdikile tekemmül eder. 

İşletme masraflarına müteallik kısmı idare 
meclislerinin tasdiki ile tamamlanır. 

Bu suretle katği şeklini alan bütçe hesab se
nesi başmdan evvel umum müdürlüklere gönde
rilir. 

İhtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolarda 
sene içinde de ayni usullerle değişiklikler yapı

labilir. 
Bütçelerle yapılacak değişikliklerin katği 

şeklini aldıktan sonra birer sureti Îktısad vekâ-
letile alâkalı vekâlete ve umumî murakabe he
yetine gönderilir. 

İçtimaî tesis masrafları bütçenin idare mas
rafları kısmmda gösterilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Bilanço ile kâr ve zarar hesabı 
MADDE 22 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerin senelik bilânçolarile kâr ve zarar 
hesabları müteakib senenin ilk üç ayı içinde 
umum müdürlükleri tarafından tanzim ve idare 
meclislerince tedkik ve tasvib edildikten sonra 
umumî murakabe heyetine verilir 

26 ncı madde mucibince kurulacak müessese
lerin bilânçolarile kâr ve zarar hesabları da 
müdürleri ile idare komiteleri tarafından tanzim 
ve alâkalı teşekküllerin umum müdürlük ve ida
re meclislerince tedkik ve tasvib edildikten son
ra teşekküllerin kendi bilânçolarile kâr ve zarar 
hesablarma iliştirilerek umumî murakabe heye
tine verilmek şarttır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 23 — Bilançolar kâr ve zarar he-
sablarmm îktısad vekâletince umumî murakabe 
heyeti ile alâkalıların mutaleaları alrnmak sure-
tile hazırlanacak bir tipe göre tanzim edilmesi 
lâzımdır. 

İktisadî kaidelere göre amortisman payları, 
envanter kıymetleri ve normal işletme üzerinde 
müsbet veya menfî tesirler icra eden âmiller ra
porda ve cetvellerde izah edilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 24 — Umumî murakabe heyeti, 
kendisine tevdi olunan bilançolarla kâr ve za
rar hesablarmı teşekküllerle müesseselerin bü
tün muameleleri ve hesabları üzerinde yapmış 
olduğu tedkiklerin neticelerile karşılaştırılmak 
suretile bunlarm tahlilini ihtiva eden müdel
lel bir rapor hazırlar. Bu rapor ve bilançolarla 
kâr ve zarar hesabları her teşekkülü başlıca fa
aliyet safhalarını gösterecek şekilde kendi ida
re meclisi tarafından hazırlanacak diğer bir ra
porla birlikte Îktısad vekâletine ve alâkalı ve
kâlete gönderilir. 

îktısad vekâleti veya alâkalı vekâlet bun
ları kendi mütaleasile birlikte Umumî heyete 
verilmek üzere Başvekâlete gönderir. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesablarınm ve bu 
husustaki bütün raporların en geç haziran ayı 
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iptidasında Umumî Heyete verilmiş ve bu he
yetin azasına dağıtılmış olması lâzımdır. 

Umumî heyet, en geç ikinci teşrin sonuna ka
dar toplanarak tedkikata başlar. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesablarmra Umu
mî heyet tarafından tasdiki idare meclislerinin 
o sene için ibrasmı tazammun eder. 

Bilançolar, Umumî heyet tarafından kabul 
ve tasdik edildikten sonra neşir ve ilân olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde Kabul edil
miştir. 

MADDE 25 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseselerin hesab senesi, takvim yılıdır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Maddeyi kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
Teşekküller tarafından kurulacak müesseselere 

aid hükümler 
MADDE 26 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküller, ellerinde bulunan teşebbüsleri hu
susî hukuk hükümlerine göre idare edilmek ve 
kendilerine bağlı olmak ve hükmî şahsiyeti haiz 
bulunmak üzere kurulacak mahdud mesuliyetli 
müesseselere devretmeğe mecburdurlar. 

Ancak; lüzum ve zaruret halinde her hangi 
bir teşebbüsü İcra Vekilleri Heyeti bu hüküm
den istisna edebilir. 

Müessese haline getirilecek teşebbüslerden 
mahiyetleri veya bulundukları yer itibarile ida
relerinin birleştirilmesi faideli görülecek olan
ların bir müessese halinde toplanması caizdir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Beye arzediyorum. Maddeyi kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Yirmi altmcz madde mucibin
ce müesseselere devir keyfiyeti, alâkalı teşek
külün idare meclisi tarafından ittihaz ve îktısad 
vekâleti tarafından tasdik edilecek kararlarla 
icra olunur. 

Bu kararlarda müesseselerin : 
a) İdare merkezi ile ticaret unvanları, 
b) Hahdud mesuliyetli oldukları, 
c) Meşgul olacakları mevzular, 
d) İtibarî ve tediye edilmiş sermayelerinin 

mikdan, 
e) Tediye edilmiş sermayenin ne mikdarmın 

aym olduğu, tasrih edilir. 
Bu kararların ticaret sicillinde kayid ve ilânı 

ile hükmî şahsiyet vücud bulur. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Yirmi altmcı madde mucibin
ce kurulan müesseselerin sermayelerinin tez
yidi ve tenkisi muameleleri de, alâkalı teşekkül 

idare meclisi tarafından ittihaz, Îktısad vekâleti 
tarafından tasdik edilecek kararlarla icra edilir. 
Bu kararların da ticaret sicillinde kayid vö 
ilânı mecburidir. 

Ancak sermayenin tenkisi hakkmda ittihaz 
ve tasdik edilen kararlar, ticaret sicillinde ka
yid ve ilândan itibaren bir sene sonra tatbik edi
lebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Yirmi altmcı madde mucibin
ce kurulan müesseselerin idare unvanları, mü
dür ile idare komitasmdan ibarettir. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Maddede ge
çen « İdare unvanları » « İdare uzuvları » ola-
çaktır 

MUVAKKAT E. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — « Uzuvları » şeklinde tashihini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi tashihen reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 30 — Müdür, müessesenin bütün 
idare ve muamelelerinden mesul olub müessese
yi adlî, kazaî ve idarî makamlar nezdinde ve 
üçüncü şahıslara karşı temsil eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — İdare komitesi, müessese mü
dürünün reisliği altında varsa muavinlerile mü
essesenin mensub olduğu teşekkülün idare mec
lisi tarafından müessesenin servis şefleri ara
sından seçilecek en az üç zatten terekküb eder. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — İdare komitesinin vazifesi, 
müessesenin rasyonel faaliyetini iş programına 
ve alâkalı teşekkül tarafından tesbit edilmiş 
olan esaslara göre sevk ve idare etmektir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Her müessesenin müdürü ve 
muavinlerile servis şefleri alâkalı teşekkül 
umum müdürün inhası üzerine, teşekkülün 
idare meclisi tarafmdan diğer memur ve müs
tahdemleri de, müessese müdürü tarafından ta
yin olunur. 

Müdür, tayin ettiği memur ve müstahdemler 
hakkmda alâkalı teşekkül umum müdürlüğüne 
malûmat verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
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Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Her müessesenin idare komi
tesi, alâkalı teşekkül tarafından tayin edilen 
zamanda, ertesi seneye aid iş programını hazır-
layıb teşekkülün umum müdürlüğüne tevdi eder. 

Umum müdürlük, mütaleasile beraber bu 
programı idare meclisine verir. İdare meclisi; 
programın tatbiki için geçecek hazırlık müdde
tini de göz önünde tutarak tedkikatmı yapar ve 
kabul edilen şeklini umum müdürlüğe iade eder. 

Gerek teşekkül ve gerek müessese tarafından 
görülecek lüzum üzerine iş programı sene içinde 
de ayni suretle değiştirilebilir. 

Yukarıki fıkralar mucibince teşekkül idare 
meclisi tarafından tasdik edilecek iş programla
rının birer sureti tasdiki müteakib İktısad vekâ-
letile alâkalı vekâlete ve umumî murakabe heye
tine gönderilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller kurdukları müesseseler üzerinde da
imî murakabe ve teftiş hakkmı haizdirler. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmevenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — 26 ncı madde mucibince ku
rulacak müesseselerin hesab mizanları ve 
faaliyet neticelerini gösteren üçer aylık cetveller 
alâkalı teşekküller tarafından iktısad vekâleti 
ile alâkadar vekâlete ve bir sureti umumî mura
kabe heyetine gönderilir. 

Bu cetvellerin formülleri ve gönderilme ta
rihleri teşekküllerin mütaleası alındıktan sonra 
iktısad vekâleti ile alâkalı vekâlet tarafından 
tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — 26 ncı madde mucibince ku
rulacak müesseselerin borçlarından dolayı alâ
kalı teşekküller aleyhine ancak bu müessesele
rin acze düşmeleri halinde ve yalnız tediye edil
memiş sermayeleri haddi dahilinde takibat ya
pılabilir. 

Teşekküllerin müesseselere kefil olmaları gi
bi bir akidle bağlanmalarından doğan borçlar 
umumî hükümlere tâbidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — 26 ncı madde mucibince kuru
lacak müesseselerin safi kârlarından % 10 nu 
muhtemel zararlar karşılığı olarak sermayeleri
nin dördde birine varıncaya kadar ihtiyat ser
mayelerini teşkil eylemek üzere ayrılır. Ayrılan 

bu karşılıklar bilançonun tasdikmdan itibareıl 
en çok altı ay içinde her müessesenin alâkalı te
şekkül nezdindeki hesabı mahsusuna yatırdır, 
Bu karşılığın ne suretle kullanılacağı teşekkül 
idare meclisinin kararı ve alâkalı vekâletin tas-
vibile tesbit edilir. Geri kalan safi kârdan 42 
nci madde mucibince verilecek ikramiye çıka^ 
rıldıktan sonra kalan kısmı alâkalı teşekkülün 
bilançosuna idhal edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et-
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 39 — 26 ncı madde mucibince ku
rulan müesseseler Hükümetin teklifi ve Umumî 
Heyetin kararile hissedarlarının Türk olması ve 
hisse senedlerinin nama muharrer bulunması 
şartile limited veya anonim şirketi haline konu
labilir. 

Ancak; lüzum ve zaruret halinde meydana 
gelecek anonim şirketlerinin hisselerinin bir 
kısmı veya tamamı icra Vekilleri Heyeti kara
rile hâmiline aid olabilir. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Mazbata mu
harriri buradaki «Hükümet» tâbirini tavzih 
ederse daha iyi olur. 

Buradaki «Hükümet» tabirinden maksad ne
dir? îcra Vekilleri Heyeti midir, yoksa vekâlet 
midir? 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — îcra Ve
killeri Heyetidir. 

KEMAL ÜNAL (İsparta) — Ayni tabire 14 
ncü maddede de tesadüf ediliyor. Bu da öyle 
midir? 

M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — Evet. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et

meyenler . . . Kabul edilmiştir. 
MADDE 40 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerden müesseselere ve müesseselerden 
limited veya anonim şirketlerin vuku bulacak 
devir ve ferağ muamelelerile teessüsün istilzam 
edeceği her türlü muameleler ve tesciller hiç 
bir resim ve harca tâbi değildir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Müteferrik hükümler 
MADDE 41 — Sermayesinin en az yansı 

bu kanuna tâbi teşekküllere aid bulunan şirket
lerin bilançolarının tanzimi ve murakabesi bu 
kanun hükümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 42 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin safi kârlarından % 5 şi muhtemel 
zararlar karşılığı olarak sermayelerinin dörtte 
birine varmcaya kadar ihtiyat sermayelerini teş
kil etmek üzere ayrıldıktan sonra bakiyesinin 
% 5 sine kadarı umumî heyet kararile idare 
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meclisleri reis ve azaîarile umum müdür mua
vinlerine ve diğer memur ve müstahdemlerine 
maaş ve ücretleri nisbetinde ve bir aylık istih
kaklarını geçmemek üzere ikramiye olarak ve
rilir. 

26 ncı madde mucibince kurulacak müessese
lerin safi kârlarından 38 nci maddeye göre, ay
rılacak ihtiyat sermaye kısmı çıkarıldıktan 
sonra geri kalan kısmmdan yüzde beşe kadar 
alâkalı teşekkül idare meclisinin kararile mü
essesenin idare komitesi reis ve azasile diğer 
memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretleri 
nisbetinde ve bir aylık istihkaklarını geçmemek 
üzere ikramiye olarak verilir. 

Vazifelerinde kusuru tesbit edilenlere bu ik
ramiye verilemiyeceği gibi fevkalâde hizmeti 
görülenlere verilecek ikramiye de iki maaş mik-
darına kadar çıkarılablir. 

Teşekküllerin idare meclisleri reis ve aza
sile umum müdür ve muavinlerinin bu ikrami
yeleri, Iktısad vekilinin tensibile verilir. 

MUVAKKAT E. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Maddenin 7 nci satırında «umum mü
dür» den sonra bir (ve) ilâve olunacaktır. 

BAŞKAN — Umum müdürle muavin ara
sında bir (ve) ilâve ediyoruz. 

Bu suretle maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 43 — Umumî murakabe heyeti reis 
ve azasile teşekküllerin ve müesseselerin idare 
meclisi veya idare komitesi reis ve azası ve 
umum müdür ve muavinleri ve sair memur ve 
müstahdemleri vazifelerinin ifasmda basiretli 
ve tedbirli bir tacir gibi harekete mecbur ve bu
na aykırı hareketlerinden hukukan mesuldürler. 

Bu teşekküllerle müesseselerin paraları ve 
para hükmündeki evrak ve senedleri ve sair 
malları aleyhine ve bilanço, zabıtname, rapor 
ve diğer her nevi evrak ve defterleri ve vesika
ları üzerinde suç işleyen umumî murakabe he
yeti; îdare meclisi veya idare komitesi reis ve 
asalarile umum müdür ve muavinleri ve sair 
memur ve müstahdemleri bu suçlardan dolayı 
Devlet memurları hakkında tatbik edilen cezayı 
görürler. 

Bunlar, vazifeleri icabı ifşasında zarar mel
huz olan bir sırra vazifelerini yaptıkları sırada 
vakıf olupta makbul bir sebebe müstenid olmak
sızın bu sırrı ifşa ederlerse bir aydan bir seneye 
kadar hapis ve iki yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılırlar. Haklarında 
ayrıca altı aydan iki seneye kadar bu kanun 
hükmüne tâbi teşekküllerle müesseselerde ve 
Devlet hizmetlerinde çalışmaktan mahrumiyet 
cezası da hükmolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküller ile kurdukları müesseselerin memur
larında bulunması lâzım gelen vasıflar bunların 
kendi hususî kanunları ve dahilî mevzuatile ta
yin olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 45 — Umumî murakaba heyeti reis 
ve azasile bürosunda çalışanların ve teşekkül
lerle kurdukları müesseselerin umum müdür
leri ve muavinlerile idare komitesi reis ve azası 
ve diğer bütün memur ve müstahdemleri başka 
hiç bir işle meşgul olamazlar. 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin 
idare meclisleri reis ve azası, sermayesinin ta
mamı Devlet tarafından verilmiş veya serma
yesine Devletçe iştirak edilmiş bütün teşek
kül ve müesseselerde ve mümasil serbest teşek
küllerde hiç bir vazife alamayacakları gibi idare 
meclisinde bulundukları teşekküllerin iştigal 
ettiği maddelrin imali ve ticareti işlerim de 
yapamazlar. 

Yüksek mekteblerde profesörlük ve teşek
küllerle müesseseler tarafından açılacak kurs
larda öğretmenlik bu maddede yazılı memuriyet 
hükmünden müstesnadır. 

EMÎN DE AMAN (Yozgad) -— Buradaki ti
caretten maksad nedir?. Komisyonculuk da da
hil midir?. 

MUVAKKAT En. M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Ticaret tarifi içinde komisyoncu
luk da dahildir. Kanunu ticaret komisyoncu
luğu ticaretten addetmektedir. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Maddeyi 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Bu kanım hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseseler kazanç vergisine aid beyanname
lerini ayrı, ayrı bulundukları yer varidat daire
lerine verirler. 

26 ncı maddede yazılı müesseseler haricinde 
kalan şubelerin hesabları teşekkülün merkezi 
tarafından verilecek beyannamede gösterilir. 

Teşekküllerin verecekleri kazanç beyanna
mesinde 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseselerin kazanç ve masrafları idhal edil
mez. 

Teşekkül ve müesseseler beyannamelerini 
bilançonun Umumî Heyet tarafından tasdikini 
takib eden ay içinde verirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseselerin verecekleri kazanç vergileri bu 
vergiye tâbi kazançlarından Anonim şirketlerine 
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aid nisbet dahilinde tahakkuk ettirilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 48 — 2395 sayln kazanç vergisi 
kanununun 8 nci maddesinin birinci bendile 
33 ncü maddesi ve 74 ncü maddesinin B fıkra
sı hükümleri bu kanun hükümlerine tâbi teşek
küllerle şubelerine ve 26 ncı madde mucibince 
kurulacak müesseselere karşı taahhüdatta bulu
nan müteahhidlerle bu müteahhidlere karşı de
rece derece teahhüdatta bulunanlar hakkmda 
cari değildir. 

Bu teahhüd işleri hakkmda kazanç vergisi 
kanununun umumî hükümleri tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Bu kanunun tatbik sureti ile 
teşekküllerin kurdukları müesseselerle münase
betleri ve bu müesseselerin alâkalı teşekküller 
tarafmdan teftiş ve murakabeleri hakkmda 
nizamnameler yapılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Sümerbank, Etibank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası ve Denizbank ile 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — Sümerbank, Etibank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası ve Denizbank ka-
nunlarile Devlet Ziraat işletmeleri kurumu ka
nunundaki hükümlerden bu kanuna muhalif 
olanlar mülgadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — A) 50 nci maddede 
yazılı teşekküllerle bu teşekküllerin kurdukları 
müesseselerin salahiyetli idare ve murakabe 
uzuvları, neşri tarihinden itibaren bir sene için
de bu kanun hükümlerine göre teşkil ve tanzim 
olunur. 

Şu kadar ki; yukarıki fıkra hükmü yerine 
getirilinceye kadar bu teeşkküllerle müessese
lerin teşekkül, idare ve murakabesi mevcud ah
kâma göre devam eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — B) Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene içinde 50 nci 
maddede yazılı teşekküller sermayesinin tama
mı kendilerine aid şirketleri bu kanun hüküm
lerine intibak ettirmeğe mecburdurlar. Bu su
retle müessese haline kalbi icab eden şirketlerin 
müessese şekline inkılâblarmda ticaret kanunu
nun tesviyeye aid hükümleri tatbik olunmaz. 

Yapılacak devir ve ferağ muameleleri ve tescil
ler her türlü resim ve harçtan muaftır. 

ÎKTISAD VEKÎLÎ ŞAKIR KESEBÎR (Te
kirdağ) — Buradaki « tesviye » kelimesi « tas
fiye » olacaktır. 

BAŞKAN — « Tesviye » kelimesi « tasfiye » 
şeklinde düzeltilmiştir. Maddeyi bu şekilde re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmitşir. 

MUVAKKAT MADDE — C) Bu kanunun 
48 nci maddesi hükmü, teşekkül ve müesseselere 
karşı bu kanunun meriyete girdiği tarihten ev
vel aktedilmiş olan taahhüdlere şamil değildir. 
3111 sayılı kanun hükmü mahfuzdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — D) Bu kanun hü
kümlerinin şümulü dairesine giren teşekküller
de en az altı sene idare meclisi reisi ve azalık-
larmda bulunmuş olanların bu teşekküllerde ay
ni vazifeye tayin edilmeleri halinde 15 nci mad
dede yazılı kayidlerden vareste tutulmalarına 
icra Vekilleri Heyeti karar verebilir. 

MUVAKKAT E. M. M. SALÂH YARGI (Ko
caeli) — Bu muvakkat maddenin 3 ncü satırın
da (en az altı sene) cümlesi tayyedilecektir. 

BAŞKAN — O halde (giren teşekküllerde 
idare meclisi reisi ve azalıklarmda....) diye cüm
le devam edecektir. Bu şekilde tashih ederek 
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya tcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
9 — Türk- - İsveç ticaret ve kliring anlaşma

larıyla merbut protokolde icra edilecek değişiklik 
hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve İktısad 
encümeni mazbataları (î/1003) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda söz isteyen var mı? Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Kabul etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Türkiye - isveç ticaret ve klering anlaşmalarına 
merbut protokolde icra edilecek değişiklik hak

kmda kanun 
MADDE 1 — 31 birinci kânun 1937 tarihli 

[1] 240 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Türkiye - isveç ticaret ve kliring anlaşmalarının 
meriyete girdiği 1 ikinci kânun 1938 tarihinden 
evvel Isveçten memleketimize müteveccihen 
yola çıkarılmış olan pamuk ve yün iplik ve 
mensucat ve jüt mensucat bedellerinin klering 
yolile ödenmesini teminen anlaşmaya bağlı 
protokolde (Diğer emtia) plâfonundan 60 bin 
türk liralık plâf ona mütedair muvakkat hüküm 
kaldırılarak yerine, (31 birinci kânun 1937 ta
rihli Türkiye - isveç ticaret ve klering anlaşma
sının meriyete girdiği 1 ikinci kânun 1938 tari
hinden önce Isveçten Türkiyeye müteveccihen 
sevkedilmiş olan İsveç menşeli emtia, bu 
cihetin Gümrük ve inhisarlar vekâletine ibraz 
olunacak vesaikle tevsiki şartile, protokole bağlı 
listede tesbit edilen klering plâfonları haricin
de Türkiyeye idhal olunur) hükmünün ilâvesi 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Kabul etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Ka
bul etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler ... Kabul etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
10 — Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 

15 nei maddesine mütedair Sovyet Hükümeti ile 
teati olunan notaların meriyete konulmasına dair 
İcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kararın 
tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve 
İktısad encümenleri mazbataları (1/1021) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda söz isteyen var mr? Maddelere geçil
mesini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 15 nci mad
desine mütedair Sovyet Hükümeti ile teati olu
nan notaların meriyete konulmasına mütedair 
icra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan kârarm 

tasdiki hakkmda kanun 
MADDE 1 — 8 ilk teşrin 1937 tarihli Türk 

- Sovyet ticaret muahedesinin 15 nci maddesine 
mütedair Sovyet Hükümeti ile teati olunan 31 
mart 1938 tarihli notalar hakkmda 2294 numa
ralı kanun hükümlerine istinaden ittihaz olunan 
21 - IV -1938 tarih ve 2/8612 numaralı icra Ve
killeri Heyeti kararı kabul ve tasdik olunmuş
tur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

fi] 241 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
11 —• Tütün ve inhisarı hakkında kanun lâyi

hası ve Gümrük ve inhisarlar, Ziraat, İktısad, 
Maliye ve Adliye encümenleri mazbataları (1/48) 
[1] ' 

GÜMRÜK ve in. V. ALİ RANA TARHAN 
(İstanbul) — Bu kanun neşrinden dört ay son
ra muteber olacak bir kanundur. Meclis tatilin
den evvel yetişmemesi ihtimaline binaen müsta
celiyetle müzakeresini rica edeceğim. (Muvafık 
sesleri). 

BAŞKAN — Lâyihanın müstaceliyetle mü
zakeresi teklif ediliyor. Kabul edenler... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Maddelere geçilmesi kabul 
edilmiştir. 

Tütün ve Tütün inhisarı kanunu 
Birinci kısım 

Umumî hükümler 
MADDE 1 — 
A) Türkiye Cumhuriyeti dahilinde halkm is

tihlâki için tütün ve tömbeki satın alarak işle
mek, kıymak, sigara ve yaprak sigarası, enfiye, 
ağız ve pipo tütünü yapmak ve bunları alâmeti 
farıkalı ve bandrollu ve etiketli kutulara ve pa
ketlere koymak, 

B) Yabancı memleketlerden yaprak sigarası 
ve kıyılmış tütün, yapılmış sigara, enfiye, ağız 
ve pipo tütünleri ve tömbeki ve sigara kâğıdı 
getirmek, 

C) Yukarıdaki fıkralarda sayılı maddeleri 
memleket içinde satmak. 

Devletin inhisarı altındadır. 
İnhisarlar idaresi sigara kâğıdmı kendi kont

rolü altında dahilde yaptırabilir. 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — İnhisarlar idaresi, birinci mad

dede yazılı tütün, sigara, enfiye ve sair madde
leri yabancı memleketlere de satabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 235 sayılı basmayazı zabtın sonundadır, 
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MADDE 3 — Tacir ehliyet ve sıfatını haiz 

ve makinalarmm istihsal kudretine göre üç bin 
liradan başlayarak on bin liraya kadar para ve
ya millî bir bankanın teminatını verenler yalnız 
yabancı memleketlere satmak üzere Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinin iznile ve tayin ve tesbit 
edeceği yerlerde sigara fabrikası açabilirler. 

Bu nevi sigara ihracat fabrikalarının açılma 
suret ve şartlan ve bağlı olacakları kontrol usul 
ve muameleleri ve yukarda yazılı teminatın ne 
gibi hallerde idarece irad kaydedildiği nizamna
me ile gösterilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Yaprak tütün ticareti yapmak, 
bu kanun hükümleri dairesinde serbesttir. Yal
nız, tütünlerin satm alınması, memleket içinde 
bir yerden diğer bir yere nakli, mağaza ve depo
lara konulması, kara ve deniz nakil vasıtalarına 
yükletilmesive yabancı memleketlere çıkarılma
sı inhisarlar idaresinin kontrolüne tâbidir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Yabancı memleketlerden gelen 
yolcular, en çok elli tane sigarayi veya elli gram 
kıyılmış tütünü ile elli yaprak sigara kâğıdmı, 
yahud 100 gram tömbeki veya yirmi tane yap
rak sigarasını veya elli gram pipo veya ağız tü
tününü veya bu mikdar enfiyeyi, hiç bir resim 
vermeksizin memlekete sokabilirler. Fakat yol
cuların yanındaki maddeler « sigara kâğıdı ha
riç » bu beyan olunan mikdarlardan fazla ise, 
bu fazlalık yolcu tarafından beyan edilmek şar-
tile en çok bir kiloya kadarı gümrük resminden 
ve diğer vergi ve resimlerden başka on lira in
hisar resmi verilmek suretile memlekete sokula
bilir. 

Gümrük memurları tarafından almacak in
hisar resmi inhisar idaresine verilir. Böyle bir 
fazlalığın varlığı inkâr edilir veya gizlenirse 
1918 sayılı kanunun 14 ncü maddesi hükmü tat
bik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Hiç kimse tütün kıyamaz. An
cak tütün alım satımı sırasında tütün tüccar, 
eksper ve ekicilerinin müşterilerine çeşni için 20 
grama kadar çakı ile tütün kıymaları caizdir. 

Tütün kullananlar kendileri için inhisarlar 
idaresinin sattığı kıyılmış tütünden ve sigara 
kâğıdından el ile sigara yapabilirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Elinde tütün bulundurabilecek 
tacirler ilk önce İnhisarlar idaresine müracaat
la kendilerini tescil ettirmeğe mecburdurlar. 

Kontrol cüzdanı bulunan çiftçi ile inhisarlar 

j idaresinde yazılı tütün tacirlerinden başka hiç 
bir kimse elinde yaprak tütün bulunduramaz. 
Hiç bir kimse beşinci madde hükmü müstesna 
olmak üzere birinci maddede sayılan ve inhisar
lar idaresinin bandrolünü ve alâmeti farikasını 
taşımayan maddeleri elinde bulunduramaz ve 
bir yerden diğer bir yere nakledemez ve memle-
kete sokamaz. 

ikinci fıkrada yazılı kimselerin elindeki yap
rak tütünler, kanunla müstesna tutulan yerler
den başka bir yere ancak ruhsat tezkeresile nak
lolunabilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — A) Türkiyeye beyaz veya be-
yaza yakin kopya kâğıd ve defterleri sokmak 
ve bunları alıb satmak, 

B) Her hangi nevi ve renkten olursa olsun si
gara kâğıdı yapmak, kullanmak, alıb satmak, 
saklamak ve bunları memlekete sokmak veya 
bir yerden diğer yere nakletmek yasaktır. 

Tütün ihracat tacirlerinin alıcılarına tütün
lerinin çeşnisini göstermek için vâki olacak di
lekleri üzerine İnhisarlar idaresince parası alı
narak kendilerine senede en çok beş yüz yaprak 
sigara kâğıdı verilir. 

Üçüncü maddeye göre açılacak sigara fabri-
kalarmm ihtiyacı olan sigara kâğıdı, inhisarlar 
idaresince maliyeti üzerinden verilir. 

i BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Türkiye dışma tütün tohumu 
; çıkarmak veya çıkarmaya teşebbüs etmek ve 

Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekillerinden 
izin almaksızın Türkiyeye tütün tohumu idhal 
etmek veya buna teşebbüs eylemek yasaktır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümleri, her 
çeşit tömbeki ve yaprak sigarası tütünü hakkın
da da tatbik olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İkinci kısmı 
' 1 - Tütün ekimi yasak olan yerler 
t MADDE 11 — Bu kanuna bağlı 1 numaralı 

cetvelde isimleri sayılan vilâyetlerde kısmen 
veya tamamen tütün ekimi yasaktır. 

Ancak Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat ve
killiklerince görülecek lüzum üzerine bu vilâ
yetlerin tamammda veya bir kısmmda tütün 
ekilmesine müsaade olunabileceği gibi tahdid 
de yapılabilir. 

İnhisarlar idaresi yasak mmtakaları kasaba
larda belediyeler, köylerde ihtiyar heyetleri va-
sıtasile ve sair suretlerle ilân eder. 

I Tütün ekimi yasak edilmeyen yerlerdeki ır-
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maklarm, çayların yataklarında ve kışın su al
tında kalan yerlerde, bataklıklarda ve kara su
luklarda da tütün ekimi yasaktır. Ancak Baf-
rada (Matka) tütününün ekimi serbestir. 

Mevziî yasak yerlerin hududları aşağıda ya
zılı kimselerden mürekkeb komisyonlarca tayin 
olunur: 

1 - İnhisarlar idaresinden bir memur, 
2 - Ziraat memuru, bulunmayan yerlerde zi

raat odası olan mahallerde ziraat odalarınca, 
olmayan yerlerde belediyelerce seçilmiş tütün 
işlerini bilir bir zat, 

3 - O yerin bağlı olduğu köyün ihtiyar mec
lisi, şehir ve kasabalarda belediyeler tarafından 
seçilen ve tütün ekimi yapmakta bulunmuş veya 
yapmış bulunan çiftçi. 

Bu komisyonlar, işbu kanunun neşri tari
hinden itibaren iki sene içinde yukarıda yazılan 
mevziî yasak yerleri tayin ve tesbit edecektir. 

Komisyonların kararlarına, mahallî Hükü
met tarafından tebliği tarihinden itibaren alâ
kadarlar bir ay içinde bağlı olduğu vilâyet veya 
kaza idare heyetlerine müracaatla itiraz ede
bilirler. 

İdare heyetlerinin verecekleri karar katği-
dir. Komisyonların günlük ve yol harçlarını 
Ziraat, Gümrük ve inhisarlar vekâletleri verir. 

Tömbeki ve yaprak sigarası tütünü ekilecek 
yerler, Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat vekillik
lerinin tasvibile İnhisarlar umum müdürlü
ğünce tayin ve sahaları tahdid olunur. Bu yer
lerin dışmda tömbeki ve yaprak sigarası tütünü 
ekimi yasaktır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — 
1 - Çiftçinin evinin beş metre yakmma kadar 

olan yerlerde, 
2 - Muhtelif mahallerde olduğu halde mec

muu beş yüz metre murabbamı bulmayan yer
lerde, 
Tütün ekilemez. 

1 numaradaki memnu yerlerde ekilen tü
tünler sökülüb yok edilir. Toplanmış ise zapto-
lunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 
1 - Bilûmum Hükümet ve İnhisarlar idaresi 

memurlarının memuriyetleri dairesi içinde doğ
rudan doğruya veya başkaları vasıtasile, 

2 - Mahsullerini kaçağa sarfettiklerinden do
layı iki defa mahkûm olan tütün ekicilerinin 
iki sene müddetle, 

Tütün ekmeleri yasaktır. 
Yukarıdaki fıkraya aykırı olarak ekilen ve 

dikilen tütünler söktürülür. Sahibi sökmese, 
masrafı kendisine aid olmak üzere İnhisarlar 

idaresince söktürülür ve sökülen tütünler yok 
edilir. 

Tütünler toplanmışsa zapt ve müsadere olu
nur. 

3 - Tütün ekmelerine kanunî bir manii bu
lunmayanlar beyannamelerinde yazılı mikdar-
dan % 10 fazla ekerlerse, fazlası sökülmiyerek 
çiftçinin zimmetine ilâve edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Tütün dikilen tarlalarda, tü
tünler arasında başka hiç bir şey ekilib dikile-
mez. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Gümrük ve inhisarlar ve Zi
raat vekillikleri tütünün ekiminden tacirlere ar-
zma kadar muhtelif işleri fennin icablarma gö
re ıslah etmek ve mahsulün ihraç kabiliyet ve 
kıymetini arttıracak çareleri ve tütün hastalık-
larile uğraşma usullerini bulub tamim etmek 
üzere icab eden yerlerde fennî müesseseler vü-
cude getirirler ve her iki vekillik bu çalışmalar
da iş birliği yaparlar. 

Tütün ekilen mmtakalarm bazı yerlerinde 
aranılan vasıflarda tütün yetiştirilemediği bu 
müesseseler tarafından anlaşıldığı takdirde o 
yerde ekim başlamadan altı ay evvel Gümrük 
ve inhisarlar vekilliğince tütün ekimi yasak 
edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Yukanki maddede yazılı fen
nî müesseselerce ıslah suretile elde edilecek tü
tün tohumları çiftçilere parasız verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
her sene tütün yetiştirilen yerlerde müsabakalar 
yaparak iyi fide, iyi tütün yetiştirenlere, ve iyi 
denk yapanlara ve fennî fidelik ve kurutma 
yeri yapanlara mükâfat verir. Müsabakaların 
şartları her mahallin gazetelerinde ilân edile
ceği gibi köylerde dahi muhtarlar vasıtasile 
çiftçilere bildirilir. Müsabaka heyeti, mahallin 
en büyük mülkiye memurunun reisliği altmda 
o mahallin en büyük inhisarlar ve ziraat müdür 
veya memurlarile, inhisarm bir eksperinden ve 
ticaret ve ziraat odalarınca, bulunmayan yerler
de belediyelerce seçilmiş ikişer kişiden teşekkül 
eder. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmyienler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — On beşinci maddede yazılı 
fennî müesseseler, tütün çiftçilerine ve bunlarm 
çocuklarına diledikleri malûmatı verecekleri gi
bi o müessesenin memurları senenin münasib za-
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manlarmda tütün ekilen yerleri gezerek tarla
larda çiftçilere işlerine yarayacak nazarî ve 
amelî malûmatı öğretmeye ve kendilerini mü
esseseye çağırıb bilgilerini yükseltmeye ve pi
yasa taleblerindeki vasıflar hakkmda çiftçiye 
istediği malûmatı vermeye mecburdurlar. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Tütün fidesi yetiştirenler, 
yetiştirdikleri fidelerin yerleri hakkmda bağlı 
oldukları ihtiyar meclislerine ve onlarda İnhi
sarlar idaresine malûmat vermeğe mecburdurlar. 

A - Tütün fidesi ekilen yerlere sebze ekmek, 
B - Sebze ekilmiş olan yerlere ayni zamanda 

tütün fidesi dikmek, 
C - Gölgelik, çalılık, çepellik yerlerde fide 

yetiştirmek, 
D - Yunan sarısı denilen tohumları ekmek 

veyahud bunlardan fide veya tütün yetiştirmek, 
E - Tütün ekimi yapıldıktan sonra fide yetiş

tirilen yerlerde fide bırakmak yasaktır. 
İşbu memnuiyetler hilâfında yetiştirilen fi

deler ve Yunan sarısından yetiştirilen tütünler
le fideliklerde bırakılan fideleri İnhisarlar ida
resi, sahihlerine söktürerek yok ettirir. Sahih
leri sökmez ve yok etmezlerse İnhisarlar idare
since söktürülüb yok ettirilir ve söktürme ve 
yok ettirme masrafları sahihlerinden almır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Bir yere mahsus olan tütün 
tohumunu ve fidelerini başka bir yere getirmek, 
ekmek ve dikmek İnhisarlar idaresinin iznine 
bağlıdır. Buna aykırı olarak; 

A) Getirilen tohum ve fideler zapt ve müsa
dere edilir. 

B) .Tarlaya ekilmiş olan tohumlar tarla tar
la sürdürülmek suretile yok edilir. 

C) Fideler tarlaya dikilmişse tütün fidanla
rının çiçeklenmesine meydan verilmemek üzere 
tepeleri kırdırılır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

3 - Tütün ekiminin nasıl yapılacağı 
MADDE 21 — Tütün ekimi yapan, inhisar

lar idaresinin köylerde ihtiyar meclisleri ve şe
hir ve kasabalarda belediyeler nezdinde bulun
duracağı beyannameyi alıb doldurmakla mükel
leftir. Bu beyannameler, fideler tarlalarda di
kildikten en çok on beş gün içinde köylerde ih
tiyar meclisleri ve şehir ve kasabalarda beledi
yeler tarafnıdan parasız tasdik edilerek o yerin 
inhisarlar idaresine verilir. Ayni köy hududu 
içinde bir kaç tarlada tütün eken çiftçinin, her 
tarlanm hududu ayn ayn gösterilmek şartile 
bir beyanname vermesi caizdir. Beyanname, ka
nunen medenî haklan kullanma ehliyetini haiz 

olanlar tarafından verilir. 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 22 — Her çiftçi için hazırlanan kon
trol cüzdanı, beyannamesinin tevdii tarihinden 
en çok on beş gün içinde İnhisarlar idaresince 
çiftçiye verilmek üzere ihtiyar meclislerine ve
ya belediyelere verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 23 — Tütün çiftçileri Ziraat kon
trol cüzdanlarını tütünler tarlada kırilıncaya ka
dar bu kanuna göre tütün ekemeyenlerden ve 
medenî haklarını kullanma ehliyetini haiz olma
yanlardan başkasma devredebilir. Devir mua
melesini, sahibi ile devir alanlar müşterek bir 
arzuhal ile İnhisarlar idaresine bildirmeğe mec
burdurlar. İnhisarlar idaresi kanunî engel olma
dıkça devir muamelesini yapar. Merhun tütün
ler üzerindeki rehin kaldırılmadıkça veya rehin 
alanm rızası alınmadıkça devir yapılamaz. 

BAŞKAN — Madde hakknda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 24 — Çiftçi mahsulünü topladıktan 
sonra tarlada kalacak köklerin tohumluk için 
lâzım olan mikdarmdan başkasmı on gün içinde 
ve tohumluk için bıraktıklarını tohumu alır al
maz sökmeğe veya çift sürerek imha etmeğe mec
burdur. 

Bu müddet içinde sökmeyenlere veya sürmek 
suretile imha etmeyenlere yeni bir on günlük 
mühlet verilir. Bu müddet içinde de sökmediği 
veya sürmek suretile imha etmediği takdirde 
masrafı kendisine aid olmak üzere idarece sök-
türüleceği yazı ile bildirilir. Yine sökmezse ida
rece söktürülerek masrafı çiftçiden 58 nci mad
de dairesinde almır. Dib yaprakları yeşil iken 
çiftçiler tarafından kırılır ve tahmin heyetle
rinin gözü önünde yokedilir. Filizlerin toplan
ması yasaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Üçüncü kısmı 
Mahsulün tahmini muamelesi 

1 - Tahmine memur olanlar ve itiraz heyeti 
MADDE 25 — Tütün mahsulü, tarlada inhi

sarlar idaresinin her mmtakaya göre her sene 
ilân edeceği müddet içinde, bu mahsulün bulun
duğu köy ihtiyar meclisince kendi azasının tü
tünden anlayanlarından seçilmiş iki kişinin re
fakatinde inhisarlar idaresinin memuru hazır 
bulunarak müştereken tahmin vç tahrir edilir. 
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Şehir ve kasabalarda Ziraat odaları ve bu

lunmayan yerlerde belediye meclislerince seçil
miş tütün işinden anlar iki kişi ile inhisar me
murundan mahallî ekimin genişliğine göre teş
kil edilecek heyetler tarafından, tahmin ve tah
rir muamelesi müştereken yapılır ve tütün ku
rumdan önce ikmal edilir. 

Tahmin ve tahrir muameleleri, tarlada çift
çinin ve heyet azasmm hepsi hazır bulunarak 
ve kararlar, ekseriyetle verilir. Verilen malû
mat veya yapılan davete rağmen çiftçi veya ada
mı bulunmazsa gıyabında muamele yapılır ve 
keyfiyet deftere yazılır. 

Tahmin ve tahrir heyetleri tayin olunan gün
lerde ekilmiş tarlaya giderek tarlayı ölçtükten 
sonra mahsulün mikdarmı tahmin ederler ve 
çiftçinin cüzdanına yazarlar. 

Tahmin ve tahrir neticesinde bu ve tahrir 
neticesinde bu heyetler tarafından tutulacak def
terler inhisarlar idaresine verilir. 

Tahmin heyetlerinin masrafları inhisarlar 
idaresine aiddir. Tahrirden sonra hava tesirile 
tütün mahsulünde bir fazlalık veya eksiklik 
olursa inhisarlar idaresi, o yerlerde ayni heyet
ler vasıtasile tahmin muamelesini tekrar yapa
rak evvelki tahmine nazaran bulunacak fark 
nisbetînde çiftçinin cüzdanında değişiklikler 
yapar. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 26 — Yukardaki maddeye yazılan 
tahmin ve tahrir neticesine kanaat etmeyen 
taraf sekiz gün içinde itiraz edebilir. Çiftçi 
itirazını ya heyet huzurunda tahrir defterine 
yazdırır ve yahud bu müddet içinde tahriren 
inhisarlar idaresine bildirir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?... Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 27 — itiraz tedkik heyeti aşağıdaki: 
zatlerden mürekkebdir: 

1 - inhisarlar idaresinden bir memur, 
2 - Ziraat memuru, bulunmayan yerde zi- i 

raat veya ticaret odalarından, bulunmayan yer- ; 
lerde, belediye meclislerinden seçilmiş tütün ' 
işlerinden anlıyan bir zat, 

3 - Köy ihtiyar meclisi tarafından seçilen vo i 
tütün eken veya ekmiş bulunan bir çiftçi. 

Bu heyetin vereceği kararlar katğidir. Bu 
heyete verilecek gündelikler, ilk baştan inhisar- ; 
lar idaresi tarafından verilir, itiraz çiftçi ta
rafından vaki olubda neticede çiftçi haksız j 
çıkarsa bu masraf ona tahmil olunur. Diğer î 
hallerde mezkûr masraf inhisarlar idaresine 
aiddir. 

Tarafeynden her biri mahallin en büyük 
mülkiye memuruna müracaatla itiraz heyetleri
nin teşkilini isteyebilir. Bu heyetler bir hafta ? 

içinde teşkil edilir ve itirazlar en kısa bir za
manda neticelendirilir. Tahminde bulunanlar, 
itiraz heyetine giremezler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

2 - Yaprakların toplanması ve denklenmesi 
MADDE 28 — Çiftçi, topladığı tütünlerini 

çardak yaptığı yere veya köyündeki kurutma 
mahalline serbestçe nakleder. Çiftçi, gerek tar
lada, gerek sergide ve askıda bulunan mahsulü
nün hepsini kontrolda bulunan inhisarlar me
muruna göstermeğe mecburdur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 29 — Uzun bir zaman için uzaklaşa
cak ve ziraat kontrol cüzdanile üzerine aldığı 
işi başaramayacak olan çiftçi, İnhisarlar idare
sine müracaatla mesul vekil göstermeğe mec
burdur. 

Çiftçi vekil göstermeden uzaklaşacak olursa 
inhisarlar idaresi, o yerin sulh hâkimine mü
racaatla ehliyeti haiz ve kendisine karşı mesul 
vekil tayin ettirir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 30 — Kurutulmuş tütünlerin ayni 
köy veya kasabanm hududu içinde bir yerden 
diğer yere nakli serbesttir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 31 — Tütün ekicisi mahsulünü denk 
yaparken kırmtı, son denilen gizleme, yanık, ka
ra yeşil, çürük, hastalıklı, basık, ezik olanlarını 
ayrı ve görmezlerini ayrı denklere koymağa 
mecburdur. 

Bunlardan çürük, yanık, kara yeşil, kırmtı 
olanlar İnhisarlar idaresine bedelsiz teslim olu
nur ve inhisar mevzuu haricinde ziraî veya 
smaî maksadlar için tâli istihsalâtta kullanıl
mak imkânı elde edilinceye kadar inhisarlar 
idaresince usulü dairesinde imha edilir. 

BAŞKAN— Madde hakkmda mütalea var 
mi? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Tütün ekicisi Samsunkârî 
denklerde : Taban, kapak ve kafalıklarda ve 
Eumelikârî denklerde : direk ve kapaklarda, 
denklerin ihtiva ettiği elden gayrisini kullana
maz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mi? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ,;. Kabul edilmiştir. 
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MADDE 33 — Denklerde kasd veya ihmal 

ile olmayarak tefrikindeM isabetsizlik neticesi 
el ve nevi karşılığı olduğu takdirde çiftçi mesul 
tutulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Çiftçinin 31 veya 32 nci mad
delere göre hazrrlanıb inhisarlar idaresi emanet 
ambarma veya tüccar ambarlarına getirdiği tü
tünlerin naldl vasıtaları yüzünden veya yağmur 
ve saire gibi elde olmayan sebeblerden dolayı va
sıfları değişmiş veya bozulmuş bulunursa bu bo
zulan kısım inhisarlar idaresi mütehassıs me
murları tarafından tesbit edilir ve bu yüzden 
çiftçiler hakkmda hiç bir takib yapılmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 35 — îşbu kanunun neşri tarihin
den itibaren üç sene içinde tütün ekim mmtaka-
larmda yetiştirilen tütünlerin çiftçilerle alıcı
ların menfaatlerine uygun olmak suretile imal 
usulleri tedMk edilir ve tedkikat neticelerine gö
re bir nizamname yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Kurutma mahallinde veya 
tarladaki mahsulün, tamamen veya kısmen te
lef ve zayi olduğunu gören çiftçi, keyfiyeti doğ
rudan doğruya veya ihtiyar meclisleri vasıtasi-
le beş gün içinde tahriren İnhisarlar idaresine 
haber verir. 

Yapılacak tahkikat neticesinde telef veya zi
yan anlaşılırsa tanzim olunacak zabıt varakası 
üzerine kontrol cüzdanındaki kayid düzeltilir 
ve bozulan veya kullanmağa yaramayan tütün
ler yakmak, denize dökülmek veya üzerine 
toprak veya su atılmak suretile işe yaramayacak 
bir hale getirilerek yok edilir. 

Çiftçi, eksiğinin çalmdığmı iddia eder ve bu 
iddiası zabıtaca yapılacak tahkikat ile anlaşı
lırsa çalman mikdar cüzdanındaki mikdardan 
çkarüır. 

Sularm taşması ve dolu gibi âfetler olduğun
da, İnhisarlar idaresi çiftçilerin müracaatlerini 
beklemeksizin doğrudan doğruya keyfiyeti tah
kik ederek hasarm mikdarmı cüzdanlardan çı
karır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

3 - Yaprakların tartılması 
MADDE 37 — Tütün mahsulü istifte, askı

da veya denk halinde çiftçinin kurutma mahal

linde veya ev veya İnhisarlar depolarında, köy
lerde ihtiyar meclislerince köy azasının tütünden 
anlıyanlarmdan, şehir ve kasabalarda belediyece 
vukuf erbabmdan seçilmiş iki kişiden ve İnhi
sarlar idaresinin bir memurundan mürekkeb he
yet tarafmdan yüzde ona kadar bir mikdar tar
tılır. Bulunacak nisbet üzerinden mahsulün 
umum mikdan tesbit edilir ve kontrol cüzdanı
na yazılır. 

Tartılacak mikdarm yarsı İnhisarlar memu
ru ve yarsı çiftçi tarafndan ayrılır. Bu kontrol 
ve tartı neticesinde evvelce tarlada yapılan tah
mine nazaran yüzde beşe kadar eksik kabul edi
lir. Şayet eksik yüzde beşi geçerse bu eksiklik
ten dolayı çiftçi mesul tutulur. 

Şu kadar M, bu yüzde beşten çok olan eksik
liğin makbul sebeblerden ileri geldiğine o ye
rin en büyük mülkiye, maliye ve inhisarlar me
murundan ve ziraat müdürü veya memurların
dan toplanan heyetçe kanaat gelirse çiftçi hak
kmda takibat yapılmaz. Fazlalıktan dolayı 
çiftçi mesul tutulmaz. 

İnhisarlar idaresi lüzum göreceği mmtaka-
larda yukarıda yazılı tartı işini yaptırmaktan 
vazgeçebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Yukarıki maddede yazılı tar
tıya 26 nci maddede gösterilen müddet ve şart
lar dairesinde her iki taraf itiraz edebilir. İti
razlar, 27 nci maddede yazılı heyet tarafmdan 
tedkik edilir. Bunlarm verdiği kararlar katğidir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü kısım 
1 - Tütünlerin ambara getirilmesi 

MADDE 39 — Satılmış veya ambarlama 
müddeti gelmiş olan tütünler, İnhisarlar idare
si tarafmdan verilecek nakliye tezkerelerile 
ambarlara naklolunur. Tütünlerin ambarlara 

nakli için işbu kanuna merbut (2) numaralı cet
velde her mmtaka hakkmda müddetler tayin 
olunmuştur. İnhisarlar idaresi icabmda bu müd
detleri uzatabilir. 

Bu cetvel mucibince her mmtaka için tayin 
edilmiş olan müddetler geçirilmemek şartile çitf-
çi mahsulünü nakledilebilecek bir hale getirin
ce, istediği zamanda ambara getirib teslim ede
bilir. Çiftçi bütün mahsulünü İnhisarlar idare
sinin gösteresceği ambarlara nakil ve teslim 
etmeğe mecburdur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 40 — İnhisarlar idaresi ambarları-
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nı tütünlerin iyice muhafazasını temin edecek I 
surette tesis etmeğe mecbur ve ambarların fena 
bir halde bulundurulmasından ve tütünlerin iyi 
muhafaza ve istif edilmemesinden doğacak bütün 
ziyanlardan dolayı mesuldür. Şu kadar ki, müc
bir sebeblerden doğan ziyanlardan ve ambara 
teslim esnasında tütünlerin zaten fena bir halde 
bulunmasından ileri gelen zararlardan idareye 
hiç bir mesuliyet teveccüh etmez. Bu takdirde 
malın ambara idhali sırasmda fena bir halde bu
lunmak keyfiyetinin zabıt varakasile tesbit edil
miş olması lâzımdır. 

İnhisarlar idaresi ambarlarında çiftçi tütün
lerinin nefasetini muhafaza için mütehassıs is-
tifçiler bulundurmak ve tütünlerin aktarılma
larını vakti zamanında yaptırmakla mükellef
tir. Her çiftçinin mahsulünü ambar içinde ayrı 
ayrı koymağa veya istediği zaman, elinde bu
lundurduğu ambar ilmühaberini ambar memu
runa gösterib başka bir merasime tâbi olmak
sızın malmı görmeğe ve alıcısma göstermeğe 
hakkı vardır. 

Ambarlara teslim edilen tütünler her mahal
lin fermantasyon devresile bu devre geçtikten 
sonraki zamanlarda teknik icablara göre istif 
vaziyetleri tanzim ve hüsnü muhafazaları temin 
edilecektir. 

Teknik icablarm istilzam ettiği tedbirlerin 
almmasile mahallî eksperleri ve bu istif vaziyet
lerinin teminile ambar memuru mükellef ve ne
ticelerinden idareye karşı mesuldürler. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmi-
yenler Kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — İnhisarlar idaresince çiftçile
re tahsis edilmiş ambarlara giren çiftçi tütünleri 
yangın tehlikesine karşı sigortalıdır. Bu sigorta
lar inhisar idaresi tütünlerinin sigorta primle
rine tâbidir. Bundan başka sigorta şirketlerinin 
acentelere vermekte oldukları % 30 dan % 35 
şe kadar komüsyon dahi bu primlerden indiri
lir. Bu primler ilk başta İnhisarlar idaresi ta
rafından çiftçi namma ödenir; tütünleri satıl
dığında, çiftçiden gün hesabile almır. Bu ala
caklar inhisarlar idaresinin 58 nci maddedeki 
imtiyazlı alacakları içindedir. 

Sigorta muamelesini inhisarlar idaresinin 
eksperleri tarafından tütünlere takdir edilecek 
kıymet üzerinden, idare bizzat yapar veyahud 
bir veya müteaddid millî sigorta şirketlerine 
yaptırır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 42 — En çok 30 kilometre mesafe
de idarenin bir ambar bulundurmadığı ve çift
çi dahi kendi köyünde veya civar bir köyde 
mahfuz ambar gösterebildiği takdirde, anahtar
larından biri idarede kalmak şartile mahsulün | 
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müstesna olarak bu ambara konulmasına müsa
ade olunur. 

Bundan başka çiftçi malını inhisarlar idare
sinin malûmat ve muvafakati altmda doğrudan 
doğruya tüccar ambarlarmm parmaklıkla ayrı
lacak mahalline koyabilir. 

Tütünlerin ambara kimler tarafından teslim 
olunabileceği ve idareye ne suretle beyanname 
verileceği ve mukabilinde ne gibi vesika alına
cağı ve bunların örnekleri ve tütünlerin tüccar 
ambarma ne gibi şerait altmda indirilebileceği 
nizamnamede gösterilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 43 — Tütün denkleri ambara gelir 
gelmez ilk önce çiftçinin kontrol cüzdanında 
borç gösterilmiş olan tütün mikdarı tedkik edilir 
ve denkler tartılır. Cüzdanda borç gösterilen 
tütünlerin hepsinin teslim edildiği anlaşılırsa 
borcu kapatılarak tütünler üzerinde devir mua
melesi yapılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Ambara getirilen tütünlerin 
mikdarı kilo itibarile tamam olmakla beraber 
denklere yabancı maddeler ve süprüntü ve fi
lizler sokulduğu veya ağırlığını arttıracak su
rette ıslatıldığı anlaşılırsa bu babda bir zabıt 
varakası yapılır ve bir sureti çiftçiye veya köy 
muhtarına tebliğ olunur ve çiftçinin borcu, kon
trol cüzdanında yazılmış olan mikdara gö
re ipka olunur ve eksiği için çiftçi, 
mesul tutulur. Çiftçi bu zabıt varakasına 
varakanın kendisine veya köyünün muhtarına 
tebliği tarihinden itibaren bir hafta içinde itiraz 
edebilir. İtirazlar 27 nci maddedeki itiraz ko
misyonu tarafından tedkik olunur. Şu kadar 
ki, mezkûr maddenin 3 numaralı fıkrasındaki 
aza ambarın bulunduğu mahal belediye veya 
ihtiyar meclisleri tarafından seçilir. Yukarıda 
yazılan yabancı maddeler ve süprüntü ve filiz
ler tütün denklerinden çıkarılarak inhisarlar 
idaresinin iddiası doğru görülürse usulü daire
sinde yok edilir. Tütün mahsulü ambara ıslak 
olarak getirilirse ıslaklık mikdannm tesbit ve 
tenzilinden sonra kalan tütün, bunu getiren çift
çinin yazılı borcundan eksik görülürse bu eksik 
kaçağa harcanmış sayılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 45 — Tütün çiftçileri, tütünlerini 
inhisarlar idaresi ambarlarında iki sene için de
po edebilirler. Denklerin ambara girdiği tarih
ten itibaren geçecek iki ay için ambar kirası 
alınmaz. Üçüncü aydan itibaren her ay için 
kilo basma iki para alınır. Aynı kesirlerinde 
ilk on beş gün hesaba katılmaz ve 16 nci günden 
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itibaren bir ay hesab edilir. 6 aydan sonra 
ambarda kalacak tütünlerden ambar kirası alın
maz. Ambar kiraları, çiftçinin tütünleri satıl
dığı zaman İnhisarlar idaresince tahsil olunur. 

inhisarlar idaresinin ambarlan musaid ol
duğu ve çiftçilerin tütün denklerinden yer 
arttığı takdirde, mallarını bu ambarlara koya
cak olan veya çiftçiden satın alıb üzerine devir 
muamelesi yapılan tacirler tütünlerini ambara 
koydukları tarihten itibaren veya devir mua
melesi yapıldığı tarihten 24 saat sonra geçecek 
beher gün için kilo basma yarım para verir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — iki seneden fazla mddet ida
re ambarlarında kalan tütünler, merhun olsa 
veya aynının muhafazasına taalluk etmeyen ih
tiyatî veya icraî haciz veyahud ihtiyatî tedbir 
kararile mahcuz bulunsa dahi İnhisarlar idaresi, 
resen ve açık arttırma ile satabilir. 

Şu kadar ki, daha evvel tütün sahibine, mer
hun ve mahcuz ise, rehin alana ve haciz edene 
tütünlerin kendi taraflarından satılması veya 
sattırılması için bir ay mühletli bir ihbarname 
gönderilir. 

Tütün sahibinin veya haczeden veya rehin 
alanm ikametgâhları meçhul ise o mahallerdeki 
noter vasıtasile ilânat yapılır. Arttırma bede
linden, önce idarenin yapmış olduğu bütün mas
raflarla idarece tütün sahibine verilmiş olan 
avanslar ve ambar kiraları ve var ise karar ve 
hüküm altına alınmış para cezaları indirilir. Ka
lan paradan, tütünler merhun olduğu surette, 
mürtehine bedeli rehin tesviye olunduktan ve 
haczolunduğu takdirde haczedilen meblâğ hac
zeden makama verildikten sonra fazla kalırsa 
çiftçiye veya onun kanunî mümessiline verilir. 

Tütün üzerinde müteaddid hacizler mevcud 
ise, haczedilen tütün bedeli, haczedenler arasın
da taksim edilmek üzere İcra dairesine tevdi 
olunur. 

İcraî haciz veya ihtiyatî tedbir kararile iki 
seneden fazla muhafazası icab eden tütünler 
47 nci madde mucibince ambar Mrasma tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 47 — Açık arttırmada alıcısı çık
mayan tütünler usulü dairesinde yok edilir. 

Şu kadar ki, ambar kirası borçlarmı ve iki 
seneden sonra bir seneye kadar ambarda kala
cak müddet için kiloda beher ay için iki para 
olmak üzere ambar kirasmı peşinen vermek şar-
tüe, bu tütünlerin bir sene daha ambarda kal
masını sahibi isteyebilir. Bu uzatılan müddetin 
bitiminden sonra yapılacak ikinci arttırmada 
dahi alıcısı çıkmayan tütünler yokedilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı Maddeyi kabul 

edenler... Etmiy enler... Madde kabul edilmiştir. 
MADDE 48 — Gerek resmî arttırmayı ya

pan İnhisar idaresinin, gerek tütünleri yok eden 
heyetin zabıt varakaları, inhisarlar idareleri için 
tütün sahiblerine karşı katği ibra senedi yerine 
geçer ve verilmiş olan ambar ilmühaberi hüküm
süz kalır. 

Açık arttırma tutarı, idarenin alacağına yet
mezse geri kalanı ve yakılan tütünün ambar 
kirasmm tamamı tütünü ambara birakmşı olan
dan aranır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Beşinci kısmı 
Tütün alım ve satımı 

MADDE 49 — Ekici ile alıcı arasmda tütün 
alım satımı; ancak denk halinde yapılır. Denk 
haline konulmadan dizi, demet gibi şekillerde 
alım satım yasaktır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 50 — Tütün ekici ve alıcıları ara
sındaki alım, satım, İktısad ve Gümrük ve in
hisarlar vekilliklerince tesbit edilecek örneğe 
göre İnhisarlar idaresince bastırılıb 5 kuruşa 
satılacak mukavelenamelerle yapılır. Bu kanu
nun hükümlerine aykırı olmamak şartile muka
veleye hususî şartlar eklenebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 51 — Tütün ekicisi ile alıcısı ara
smda alım, satım mukavelenamesinin bu kanuna 
göre tatbik ve icrasmdan doğacak bütün ihtilâf
lar hakemler marifetile hallolunur. 

İhtilâf vukuunda davacı taraf, ticaret odası
na, yoksa belediyeye yazı ile tahkim istediğini 
beyan eder ve hakemini bildirir. Oda veya be
lediye bu müracaatı ve davacının hakeminin 
kim olduğunu diğer tarafa hemen bildirerek üç 
gün içinde kendi hakemini seçmesini tebliğ eder 
ve kendisi de üçüncü bir hakem seçerek hakem
lerin üçüne de doğruyu tayin ve beyan edecek
lerine dair yemin verir. 

Hakemler yemin verildiği günden itibaren 
beş gün içinde kararlarmı vererek hazır bulu
nan taraflara tefhim ederler. Hazır bulunma
yanlara oda veya belediye vasıtasile nihayet üç 
gün içinde usulü dairesinde tebliğ ettirirler. 

Oda veya belediye encümeni tahkim dolayı-
sile fevkalâde ve müstacel içtima akid veya aza
larından bir veya bir kaç kimseyi gerek hakem 
seçme ve gerek yemin verme için tevkil edebi
lirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka-
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bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul I 
edilmiştir. 

MADDE 52 — Hakem kararma tefhim veya 
tebliğ tarihinden itibaren 3 gün içinde sulh hâ
kimine müracaatla itiraz edilebileceği gibi ha
kemlerin gününde karar vermemelerinden ve
ya bir tarafm müddetinde hakemini seçememe-
sinden dolayı da sulh mahkemesine müracaat 
olunabilir. 

Sulh hâkimi, taraflardan biri hakem tayinin
den imtina etmiş ise o taraf namına da respn 
bir hakem tayin ederek ve müddeti içinde karar 
verilmemiş ise tarafların hakemlerini çağıra
rak ve itiraz halinde yeni hakem tayin etmele
rini emrederek ve seçmedikleri halde resen se
çerek reisliği altmda heyeti toplar. Bu heyete 
dahil olacak alıcı ve ekici hakemlerinin 51 nci 
maddede yazılı yemin ve bilgi şartlarını haiz 
olmaları lâzımdır. 

Heyet müracaat tarihinden itibaren 10 gün 
içinde kararını verir. Bu kararlar kabili itiraz 
ve temyiz değildir. 

Bu kanuna göre hakemler marifetile halli 
lâzım gelen işler hakkında hakemler tarafından 
verilib müddeti içinde itiraz edilmeyen kararla
rın taraflardan birinin müracaatı üzerine du
ruşma yapılmaksızın sulh mahkemesince tesci
line karar verilir. 

Hakem ücretleri ve diğer masraflar haksız 
çıkan tarafça ödenir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — Dara, küf ve su çürüğünden 
ileri gelen azaltmalardan başka iskonto veya 
iskarta veya diğer namlarla bedel veya siklet 
veya bedelsiz alınacak kısım ayrılması her iki 
taraf için yasaktır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 54 — Fiat kararlaştrrılıb, satış ta
mam olduktan sonra denkler, tüccar tarafından 
İzmir mmtakasmda yüzlerine damga vurulmak, 
diğer mmtakalarda buna imkân yoksadenk dört 
taraftan iple bağlanıb mühürlenmek suretile tes-
bit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 55 — Gerek inhisar idaresi gerek 
diğer alıcılar tarafından, tütün ekicilerine, tar
ladaki veya toplanmış tütünleri karşılığı avans 
ve saire nam ve suretlerile para verilebilir. Bu 
şekilde verilmiş para, parayı verene müsavi fi-

at ve şart dahilinde ve bu kanun dairesinde, alış 
için rüçhan hakkı verir. 

Rüçhan hakkına malik olan fiyat ve şartın 
kendisine veya ikametgâhına bildirildiği andan 
itibaren, ekici ve rüçhan sahibi alıcı ayni kasa- | 
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bada bulunurlar ise, tebliğ amn da, başka baş
ka kasabalarda bulunanlar ise, 24 saat içinde, 
kabulünü bildirmezse bu hakkmı düşürmüş olur. 

Şu kadar ki, bu babtaki mukavelenin bir su
reti ekicinin cüzdanını aldığı İnhisarlar ida
resine de verilmiş ise, devir muamelesinden ev
vel veya devir muamelesi anmda peşin para al
dığı zata veya müesseseye veya hesabına, almış 
olduğu parayı evvel emirde ödemek veya başka 
suretle tesviye için muvaffakatnamesini ibraz 
etmekle mükellef tutulur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 56 — Ekici, tütününü İnhisarlar 
idaresi ambarma getirib kanun dairesinde devir 
muamelesini hazırlar. Bu muamelenin bitirildiği 
alıcıya bildirildiği tarihten itibaren alıcı on gün 
içinde bedelini ödeyib tütününü tesellüm etmeğe 
mecburdur. Mücbir sebebler olmaksızın, öde
meden veya tesellümden imtina ederse, ekici bu 
kanunda yazdı tahkim yoluyla bedeli ödemeğe 
ve tesellüme alıcmm cebrolunmasını isteyebilir. 
Ekici taleb ederse hâkem heyeti satış tutarının 
yarışma kadar da tazminat almmasmâ karar ve
rebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 57 — Tütün usulü dairesinde haciz 
veya rehin edilmiş veya 55 inci maddenin son 
fıkrası veçhile ekici peşin almış olduğu parayı 
geri vermiş veya tehir ve talik için alâkalının 
muvafakatini isbat etmişse ekicinin Devlet veya 
belediye daireleri veya diğer müesseselere borç
lu olub olmadığım tesbit için devir muamelesi 
geciktirilemez. Kanunun devre mâni hükümleri 
mahfuzdur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 58 — Çiftçi aşağıda yazılı muame
leleri bitirmek şartile mahsulün tüccar namma 
devir ve terhinini isteyebilir. 

1 - Devir muamelesi yukarıdaki maddelere 
uygun olarak alan ve satan arasmda aktedilmiş 
olan mukavelenamenin bir nüshasmm İnhisar
lar idaresine verilmesi üzerine ve terhin işi, 
bunlarm İnhisarlar idaresine verecekleri müşte
rek beyanname üzerine yapılır. 

2 - Devir muamelesi yapılmadan evvel, tü
tünü satan İnhisarlar idaresine borçlu olduğu 
avans akçesini, ambar kiralarını, infaz edile
cek para cezalarını ve bu kanunun tatbikmdan 
dolayı İnhisarlar idaresinin tütün sahibi hesabı
na harcadığı parayı verir. 

3 - Bir veya daha ziyade tütün sahibleri, tar
lada bulunan tütünlerini, ikraz mukavelesi İn
hisarlar idaresine gösterilmek, terhin işi hususî 
defterine yazdınlmak ve tütün sahiblerinin el
lerindeki cüzdanlara işaret edilmek suretile ter-
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hin edebilirler. Rehin eden, tarlada bulunan tü
tünlerinin zayi olmasından İnhisarlar idaresine 
karşı mesul ve bu kanunun tütün sahihlerine 
yüklediği bütün borçları yapmağa mecburdur. 

Tarlada iken terhin edilib ambara merhun 
olarak nakledilen veya mahsul ambarda iken 
yapılan rehin muamelelerinde İnhisarlar idaresi 
yedi adil hükmündedir. 

Ancak tütünün tarladan ambara eksik veya 
bozuk getirilmesi gibi hallerde bütün mesuliyet 
tütün sahibine aiddir. 

İstikraz için yapılan devir muamelelerinde 
de bu hüküm caridir. Tütünün tarlada iken 
rehin alan tarafından tesellüm edilmeksizin re
hin edilmesi halinde dahi rehin alan, rehin ede
nin sair alacaklılarına karşı rüçhan hakkmı 
haiz olduğu gibi İnhisarlar idaresi de işbu mad
denin ikinci fıkrasında yazılı alacaklardan do
layı rehin alana karşı rüçhan hakkmı haizdir. 

Şu kadar ki, İnhisarlar idaresi merhun olan 
bu gibi tütünler için avans akçesi verirse rüç
han hususunda umumî hükümlere bağlıdır. Sa
hihlerinin talebi üzerine rehin edilen veya ay
nının muhafazasına taallûk etmeyen ihtiyatî ve
ya icraî kararla mahcuz bulunan tütünler kendi 
taraflarından satılması için rehin alana veya 
haczedene bir ay mühletli bir ihbarname tebliğ 
edilmek şartile İnhisarlar idaresince resen veya 
açık arttırma ile paraya çevrilir. 

Ancak ihale tutarmm bu tütünler satılığa 
çıkarılmasından evvel idarenin iki eksperi tara
fından takdir edilecek kıymetten aşağı olmama
sı lâzımdır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

Altmcı kısım 
1 - Tüccar depoları 

Tütün tacirlerinin bağlı oldukları muameleler 
MADDE 59 — Tüccar, satın aldığı tütünü, 

masrafları kendisine aid olarak depolara kor ve 
bu depolar İnhisarlar idaresinin kontrolü altın
da bulundurulur. Depoların İnhisarlar idaresin
ce kabul edilebilecek vaziyette olması lâzımdır. 

Tüccar, depolarındaki tütünden mesul oldu
ğundan İnhisarlar idaresi tarafmdan ayrıca ki
lit konmayacağı gibi memur dahi bekletilmez. 

İnhisarlar idaresinin memurları, her vakit 
depolara girib tütünleri teftiş edebilirler. 

Depo ruhsatnamelerinin şekli, depoların va
sıfları, depoların nasıl ve ne zaman açılıb kapa
nabileceği, kontrolün ne şekilde olacağı nizam
name ile gösterilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mr? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 60 — Tüccar kendi deposunda tü-
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tün işletme işlerini istediği gibi yapmakta ser
besttir. Ancak muhafaza ve kontrola aid işler
de İnhisarlar idaresinin tebliğlerine ve talimat
namesine uygun surette hareket etmeğe mecbur
dur. 

Tüccar, her deposu için giren çıkan tütünle
ri yazmağa mahsus ayrı bir defter tutar ve bu 
deftere kayıdlarmı günü gününe geçirir. 

Tacirler her senenin bitiminden üç ay evvel 
ambarlarında bulunan tütünlerin mikdarmı bir 
beyanname ile bildirmeğe mecburdurlar. İnhi
sarlar idaresince lüzum görülürse bu beyanna
meler üzerine mevcud tütünlerin en çok yüzde 
onu tartılır. Tartı neticesinde kanunî fireler he-
sab edildikten sonra eksik görülürse tütünün 
hepsi tartılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 61 — İnhisarlar idaresi 59 ncu mad
dede yazılı şerait altmda tacirlerin çiftçiden sa
tın aldığı tütünlerin kendi ambarında bırakıl
masına müsaade edebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

2 - Tütün işletme fireleri 
MADDE 62 — Ambar ve işletme, fireleri, iş

bu kanuna bağlı (3) numaralı cetvelde gösteril
miştir. Bu fireler, cetveldeki mikdar üzerinden 
indirilir. 

Karadan bir yerden bir yere tirenle gönderi
len tütünlerden % 1 ve hayvan ,araba ve kam
yonla gönderilenlerden % 1,5 yol firesi indiri
lir. 

Dahilde bir sahilden diğer sahile gönderilen 
tütünlere % 1 fire kabul olunur. 

İşlenmiş veya fermantasyon geçirmiş tütün
lerin firesi, muayyen fire mikdarmdan % 50 
eksik hesab olunur. Çiftçi tütünlerinin firele
ri de böyle hesab olunur. 

Yabancı memleketlere gönderilib kısmen ve
ya tamamen satılmayarak geri getirilen tütün
ler gümrüklerde İnhisarlar idaresi tarafmdan 
muayene edilerek Türk tütünü olduğu anlaşılır
sa memlekete girmesine müsaade edilir. Ondan 
sonra tartılarak tüccarm hesabına borç yazılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 63 — Tüccar tütünlerinin işletilme
sinden hâsıl olan süprüntü veya kırıntılar, tüc
carın imhasmı taleb ettiği takdirde, tartılarak 
masrafları tüccara aid olmak üzere denize dö
külmek ve ihrak edilmek veya toprakla karış
tırılmak veya her hangi bir suretle olursa ol
sun tütün halinde kullanılmayacak bir hale if
rağ olunmak suretile imha edilerek zimmetinden 

I indirilir. Zürra emanet ambarlarında zürraa aid 
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olub istimale salih olmayan tütünlere, nikotin 
veya her hangi bir madde imal etmek üzere ta-
lib zuhur ettiği takdirde bu tütünler İnhisarlar 
idaresi satabilir ve bunun esmanmı, o mmtaka-
da tütün ziraatini veya denk imalini en iyi ya
pan mahallin ticaret ve ziraat odalarmm tensib 
edeceği tütün çiftçisine verir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

3 - Tüccar tütünlerinin nakli 
MADDE 64 — Tüccar depolannda,tacirlere 

borç yazılan tütünler, yabancı memleketlere çı
karıldığı 66 ncı madde mucibince isbat edilin
ceye kadar tamamen o tüccarm mesuliyeti al
tındadır. Şayed tüccar, malmı başka bir tüccara 
satmış ve alıcı üzerine devir muamelesi yapıl
mış ise bu mesuliyet alıcı tüccar üzerine geçer. 

Ayni şehir ve kasaba dahilinde tüccara aid 
bir depodan diğerine nakilde, nakliye tezke
resi almağa ihtiyaç yoktur. Şu kadar ki, tüccar 
nakilden evvel nakledeceği tütün mikdarını ve 
nereden nereye nakledeceğini İnhisarlar idare
sine yazı ile bildirmeğe mecburdur. 

Bir şehir ve kasabadan diğer bir şehir ve 
kasabaya veya yabancı memlekete nakil veya 
sevkedilmek için, İnhisarlar idaresinden nakliye 
tezkeresi almak lâzımdır. 

Tütün çiftçileri ve tütün çiftçi teşekkülleri 
de ayni hükme tâbidir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 65 — Bir şehir veya kasabadan di
ğer bir şehir veya kasabaya naklolunan tütün
lerin gönderildiği yerlerdeki depoya teslim olun
duğunu İnhisarlar idaresinin salahiyetli me
muru tütünlerin çıktığı yerdeki İnhisarlar idare
sine hemen bildirecektir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Maddeyi kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 66 — Denizden ecnebi memleketlere 
gönderilecek tütünler, gümrük memurunun 
kontrolü altmda gemilere yükletilir. Tüccar, 
tütünlerin gemiye yükletildiğini gösteren ve 
gümrük memurile geminin kaptan veya acen-
tası tarafından tasdik edilen bir vesikayı, tü
tünlerin yükletildiği tarihten itibaren en çok 
on beş gün içinde İnhisarlar idaresine getirib 
teslim etmeğe mecburdur. Bu vesikayı teslim 
etmesi üzerine vesikada yazılı mikdar borcun
dan indirilir. 

Karadan yabancı memleketlere gönderilecek 
tütünlerin hududu geçtiğini, hudud gümrük me
muruna tasdik ettirmek lâzımdır. Bundan baş
ka tütünlerin gönderildiği yere vasıl olduğunu 
ispat için Türkiye konsolosu ve olmayan yerler
de mahallî ticaret odası tarafından tasdik edil
miş bir şahadetnamenin tütünlerin hududdan 
geçtiği tarihten itibaren en çok 91 gün içinde 

inhisarlar idaresine tenlin olunması lâzımdır. 
Bu müddetler geçtiği halde vesika veya 

şahadetnameler İnhisarlar idaresine getiril
mezse, depodan çıkarılmış tütünler kaçağa 
gitmiş sayılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. 
ADLİYE En. Na. FUAD SİRMEN (Erzurum) 

— Yanlış olarak tabedilmiştir, arzedeceğim şe
kilde tashihini rica ederim. «Denizden yabancı 
memleketlere gönderilecek tütünler gümrük me
murunun kontrolü altmda gemilere yükletilir 
denecektir 

BAŞKAN — Madde bu şekilde tashih edil
miştir. 

Başka mütalea var mı? Kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67 — Bir şehir ve kasabadan diğe
rine naklolunan ve depolara konan tütün denk
leri ilk çıktığı depoda tartılıp kiloları ve nere 
mahsulü olduğu her dengin üzerine ve nakliye 
tezkeresine yazılmış bulunduğu takdirde, bun
ların geldiği yerde ikinci defa tartılması ya 
idarece bir şüphe veya tütün denklerinin tartısı 
hakkında idareden resmen bir sual vukuuna ve
ya sahibinin dileğine bağlıdır. Böyle bir sebeb 
yoksa mahallinin gösterdiği mikdar tüccara ay
nen borç yazılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı Maddeyi ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 68 — Tütün tacirleri dahilde bir 
yerden diğer yere posta ile de numune göndere
bilirler Bu numunelerin beheri en çok beş kilo
yu geçemez. Bu suretle gönderilecek numune
ler için mahallî İnhisarlar idaresinden bir nak
liye tezkeresi alınır ve numuneler postanelere 
muntazam paket olarak verilir. Nakliye tezkere
si postahanelerde görüldüğünde paketlerin mu
ayenesinden sonra mahalline gönderilmesi mec
buridir. Kendisine numune gönderilen tüccar, 
ihbariye varakasını mahallî inhisarlar idaresi
ne vize ettirerek uümuneyi postahaneden alır. 

Tütün çiftçilerinin de posta ile ve tütün ta
cirlerine gönderecekleri numuneler ayni hüküm
lere tâbidir. 

Tütün tacirleri ve çiftçileri beş kiloyu geç
memek üzere ecnebi memleketlerine tütün nu
muneleri gönderebilirler. Numune gönderen ta
cir ve çiftçiler posta ilmühaberini İnhisarlar 
idaresine ibraz ederek hesablarmdaki borçların
dan gönderdiği mikdarı indirirler. Ancak pos-
tahanelere vermeden evvel İnhisarlar idaresine 
malûmat verecek vesika almaları ve bu vesika
yı postahaneye göstermeleri mecburidir. 

ADLİYE En. Na. FUAD SİRMEN (Erzurum) 
— Bu maddenin son fıkrasında tabı hataları 
vardır, arzedeceğim şekilde olacaktır: 

«Tütün tacirleri ve çiftçileri beş kiloyu geç-
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memek üzere yabancı memleketlere tütün nu
muneleri gönderebilirler. 

Numune gönderen tacir ve çiftçiler posta il
mühaberini İnhisarlar idaresine ibraz ederek he-
sablarmdaki borçlarından gönderdikleri mikdarı 
indirtirler. Ancak postahanelere vermeden ev
vel inhisarlar idaresine malûmat vererek vesi
ka almaları ve bu vesikaları postahaneye gös
termeleri mecburidir.» 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
deyi bu şekilde reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir. 

Yedinci kısmı 
Yaprak tütün işleme tarzı 

MADDE 69 — Türkiyede yetişen tütünlerin, 
yetiştiği mıntakaya ve cins ve nevine göre bu 
günkü tipleri de tedkik edecek tütünü en iyi 
biçimde koruyacak ve nefasetini bozmayacak 
ve satış kabiliyetini arttıracak en uygun mal 
tipleri tayin etmek ve icabında İnhisarlar idare
sinin yaprak tütün imalât merkezlerinde tecrü
be ve tedkikat yapmak üzere aşağıda yazılı 
heyetler teşekkül edecektir: 

Bu heyetler: 
1 — lktısad ve Ziraat vekâletleri tarafın

dan seçilmiş tütün imalâtında mütehassıs birer 
zat, 

2 - Mahallî ticaret ve ziraat odalarından seçil
miş ve tütün imalâtında mütehassıs birer zat, 

3 - İnhisarlar umum müdürlüğünden seçil
miş bir mütehassıstan ibarettir. 

ADLİYE E. NAMINA FUAD SlRMEN 
(Erzurum) — Bu maddenin beşinci satırmm ba
şındaki «edecek» kelimesi «ederek», sonra «tü
tünü» kelimesi «tütünün» olacak. 

(1) rakamı ile başlayan ilk bentte «bu he
yetler» kelimeleri kalkacak. 

Maddenin en sonundaki «mütehassıstan iba
rettir» cümlesinin sonundaki « dan ibaret
tir» kelimesi kalkacak. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 70 — 69 ncu maddede yazılı heyet
ler işbu kanunun meriyete girdiği tarihten iti
baren en çok üç sene içinde vazifelerini bitire
cek ve bu babda yapacakları tedkikat neticesi
ni havi raporlarını İnhisarlar umum müdürlüğü
ne vereceklerdir. 

Heyetlerin tayin ve tesbit edecekleri imal 
tipleri, lktısad Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat 
vekâletleri tarafından merkezde davet edilecek 
tütüncülüğe vâkıf mütehassıslardan ve mütehas
sıs tütün ihracat tacirlerinden mürekkeb bir ko
misyonca tedkik olunur. Tedkikat neticesinde 
tesbit olunacak katği tib, mezkûr vekâletlerin 
tasdikma iktirandan sonra ilân edilir. 

İşbu heyetler, üç seneden sonra da her se
nenin münasib iki mevsiminde toplanarak ev
velce tesbit edilmiş olan imal tiplerinin neticele
rini tedkik ve icab ettiği takdirde bazı tadilât 
icra veya yeniden bazı tipler tesbit ve usulü üze
re teklif ederler. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 71 — 70 nci maddeye göre tayin 
ve ilân edilen imal tipleri dairesinde ihracatta 
bulunmak isteyen tacirlere, diledikleri takdirde 
imalât merkezlerindeki ticaret ve ziraat odala-
rile İnhisarlar idaresinin her biri tarafından bi
rer yeminli mütehassıs seçilerek teşkil edilecek 
olan üç kişilik heyetin vereceği ekespertiz rapo
ru üzerine mahallî inhisarlar idaresince şahadet
name verilir. 

Şu kadar ki, menşe şahadetnamesi bu hü
kümden müstesnadır. Muayyen imal tipi üzerine 
imalât ve ihracatta bulunmak istemeyenler; 
imal tipi şahadetnamesi almaksızın mallarmı 
imal ve ihraç etmekte serbesttir. Birinci fıkra
da yazılı heyetin huzur hakkı, mahallî ticaret 
odalarınca takdir ve tüccar tarafından tesviye 
edilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 72 — Tecrübe ve tedkik heyetle
rinin masrafları her sene İnhisarlar umum mü
dürlüğü bütçesine bu iş için konulacak tahsisat
tan verilecektir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 73 — Her sene muayyen bir mev
simde imal tipleri üzerine ihracat tacirleri ara
sında müsabaka yapılır. Bu müsabakalarda 
kazananlara gösterdikleri başardık derecesine 
göre Gümrük ve inhisarlar vekâletince birer 
takdirname verilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Sekizinci kısmı 
Satıcılar 

MADDE 74 — Birinci madde ile inhisar al
tında olub idarenin işlediği tütün ve sair mad
delerin perakende satışı idarenin açtığı veya 
ruhsat verdiği dükkâniarda yapılır ve icabında 
gezici satıcılara da perakende satış hakkı ve
rilir. 

Hiç bir kimse bu kanun mucibince inhisara 
tâbi şeyleri idarenin göstereceği tarife fiyatın
dan fazlasına satamaz. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 75 — Dükkâncılara ve gezici satıcı
lara aşağıda mikdarı yazılı harç almarak satış 
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tezkeresi verilir: 

Yıllığı 
Lira 

20 
15 
10 
5 
2 

Altı aylığı 
Lira 

10 
7,5 
5 
2,5 
1 

1 nci smıf 
2 nci » 
3 ncü » 
4 neti » 
5 nci » 
Satıcıların sınıfları, mevki ve satış mikdarı 

göz önünde bulundurularak nizamname ile ta
yin edilir. 

inhisarlar umum müdürlüğü, münasib gördü
ğü köylerde ve şehir haricinde amelenin toplu 

• bulunduğu mahallerde ve sergi ve panayırlarda 
harçsız satış tezkeresi verebilir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 76 — Bu kanuna göre inhisara tâbi 
maddelerin satış yerleri ve satıcıları, inhisarlar 
idaresinin teftiş ve kontrolü altındadır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 77 — Dükkâncılar ve satıcıar inhi
sarlar idaresinin işlediği inhisar maddelerini 
mmtakaları içinde idarenin göstereceği depo
lardan almağa mecburdurlar. 

Satıcılara verilen satış tezkereleri şahsa mah
sus olub ahara devrolunamaz. Dükkânda satış 
yapacakların tezkeresi yalnız tezkerede göste
rilen mahal ve gezer satıcıların satış tezkeresi 
dahi tezkerede tayin olunan daire ve mevki için 
muteberdir. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 78 — Bu kanunla inhisar altma alı
nan maddeleri satanlar, yalnız bu maddeleri sat
tıklarından dolayı kazanç vergisine tâbi değil
dirler. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Dokuzuncu kısım 
Ceza hükümleri 

MADDE 79 — Altıncı ve yedinci maddelere 
aykırı olarak tütün kıyanlardan veya elinde 
tütün bulunduranlardan kıydıkları ve bulunduk
ları tütünler zabt ve müsadere olunmakla bera
ber her bir kilo veya küsuru için beş lira ağır 
para cezası alınır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 80 — 37 nci madde hükmü hariç ol
mak üzere bu kanunda kaçağa harcanmış sayı
lan tütünler için ayrıca bir ceza gösterilmemiş 
ise her bir kilo veya küsurundan iki buçuk lira 
ağır para cezası almır. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 81 — Hükümetten izin almaksızın 
memleket dışma tütün tohumu çıkaran veya 
memlekete idhal eden veya bunlara teşebbüs 
eyleyenlerden 25 liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezası almır ve elde edilen tohumlar müsa
dere olunur. 

BAŞKAN — Madde hakknıda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 82 — Bu kanuna bağlı (1) numa
ralı cetvelde isimleri yazılan yasak mmtakalar-
da ekilen tütün fideleri veya tütünler sökülüb 
yok edilir ve ekilmiş olan beher bin metre mu-
rabbaı veya küsuru yer için 5 lira ağır para ce
zası alınır. Tütünler toplanmış ise müsadere 
edilmekle beraber ayni ceza almrr. 

11 nci madde mucibince mevzii memnuiyete 
tâbi yerlerde memnuiyet katğileştikten sonra 
ekilen tütünlerle ekicileri hakknda da yukarı
daki fıkra hükmü tatbik olunur. 

12 nci madde hilâfma hareket edenlerin ek
tikleri yerlerin beher bin metre murabbaı ve
ya küsurundan iki buçuk lira ağır para cezası 
almır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 83 — 21 nci madde mucibince be
yanname vermeyen çiftçilerle beyannameleri 
inhisarlar idaresine teslim etmeyen muhtarlar
dan veya 2295 sayılı kanun mucibince muhtar 
yerine kaim olan kimselerden 5 liradan 10 li
raya kadar hafif para cezası almır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 84 — 13 ncü maddenin 1 ve 2 nu
maralı fıkralarındaki memnuiyetler hilâfma tü
tün ekenlerden her bin metro murabbaı veya kü
suru için iki buçuk lira ağır para cezası almır. 
3 numaralı fıkraya aykır hareket edenlerden her 
bir fazla ar veya küsuru için on kuruş hafif pa
ra cezası almır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 85 — 14 ncü madde hilâfma tütün
lerin araşma başka nebatlar eken çiftçilerden 
beş liradan yirmi beş liraya kadar hafif para 
cezası almır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 86 — Nerede olursa olsun filiz tü-
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tünlerini toplayıb kurutanlardan İM liradan on I 
liraya kadar hafif para cezası almır ve bu tü
tünler yok edilir. Tekerrürü halinde bu cezalar 
iki kat olarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 87 — İnhisarlar kontrol memuruna 
veyahud itiraz heyetlerine veya Ziraat vekâleti 
fen memurlarına kontrol cüzdanı mevcud oldu
ğu halde sergide veya askıdaki tütünlerini gös
termek istemeyenlerden alelûsul tutulacak za
bıt varakası üzerine beş liradan elli liraya ka
dar hafif para cezası almrr. 

Fideliklerini Ziraat vekâleti fen memurla-
rile inhisarlar kontrol memurlarına göstermeyen
lere de ayni ceza verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 88 — 31, 32, 49 ncu maddelere ay
kırı hareket edenler beş liradan yüz liraya ka
dar hafif para cezasına mahkûm edilirler. Te
kerrürü halinde ceza iki kat olarak hükmolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var ı 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. . "2 

MADDE 89 — 37 nci madde mucibince ya
pılan kontrol ve tartı neticesinde veya ambar
lamada evvelce tarlada yapılan tahmine göre 
% 5 den fazla çıkacak eksik için çiftçi, kabule 
değer sebebler gösteremediği takdirde bu eksi
ğin her bir kilo veya küsurundan ambarlama 
müddeti bitmemiş olsa bile iki buçuk lira hafif 
para cezası almrr ve eksik tütün meydana çıka
rılırsa zabt ve müsadere olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var | 
mı? Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 90 — Kaçak tütün nakledenlerden 
naklettikleri tütünün her bir kilo veya küsuru 
için beş lira ağır para cezası alınır ve tütünler 
zapt ve müsadere olunur. 

Bu kanunun nakle aid hükümlerine muhalif 
olarak nakledilen tütünlerin sahiblerinden yirmi 
liradan yüz liraya kadar hafif para cezası almır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 91 — Nakliye tezkeresi olmadan 
İnhisarlar idaresinin tütün ambarları hudud ve 
istikameti dahilinde tüütn nakleden çiftçiler
den naklolunan tütünler kontrol cüzdanında 
yazılı mikdara mutabık olduğu takdirde bir li
radan beş liraya kadar hafif para cezası alınır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. | 

— 89 

MADDE 92 — Çiftçi, 39 ncu madde muci
bince muayyen müddetin hitamından itibaren 
nihayet 15 gün içinde mahsulünü tamamen veya 
kısmen ambara teslim ederse, bu geç teslim et
tiği tütünün her kilo veya küsuru için 5 kuruş, 
bu 15 gün geçtikten sonra tütünlerini ambara ge
tiren çiftçilerden her kilo veya küsuru için 15 ku
ruş hafif para cezası alınır. Kanunî takibat her 
halde bu ikinci 15 gün geçtikten sonra başlar. Şu 
kadar ki, çiftçi muayyen müddetin girmesin
den en aşağı 3 gün evvel İnhisarlar idaresine 
müracaatla tütünlerini ambara vaktinde teslim 
edemiyeceğini köy ihtiyar meclisinin ilmühabe-
rile tasdik edilmiş makbul bir sebebe binaen ih
bar ederse vuku buulacak gecikmeden dolayı 
ceza alınmaz. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 93 — Çiftçi, cüzdanında yazılı zim
metini iki on beş gün geçtikten sonra dahi ta
mamen veya kısmen ambara kendiliğinden tes
lim etmezse tarladaki mikdarmdan % 5 fire 
indirildikten sonra hesab neticesinde meydana 
çıkacak borç eksiğinin her bir kilo veya küsu
ru için iki buçuk lira hafif para cezası almrr. 

Ambarlama müddetinin bitiminden bir ay 
sonra yapılacak araştırmada çiftçinin elinde bu
lunacak tütünler zapt ve müsadere edilmekle 
beraber her bir kilo veya küsurundan beş lira 
ağır para cezası alınır ve bu araştırmada elde 
edilecek tütünlerin sahibi hakkmda 1918 sa
yılı kanun hükümleri tatbik olunur. 

Arama üzerine, zimmete kayıdlı tütünlerin 
tamamile mevcud olması halinde, bunların am
bara teslim edilmemiş olmasının maddeten sabit 
mücbir sebeb veya zaruretlerden ileri geldiği id
diaları mahkemece tedkik olunur. Bu müdafaa 
varid ve sabit görülürse ikinci on beş gün içinde 
getirmeyenler için kanunen muayyen olan ceza 
hükmolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 94 — 60 nci madde mucibince beyan
name vermeyen veya defter tutmayan ve defter
lerine günü gününe kayid düşürmeyenlerden 
beş liradan on liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 95 — Yabancı memleketlerde imal 
olunub 5 nci madde hükmü haricinde elde edilen 
kaçak yaprak sigaraların beherinden birer lira 
ve sigara veya kıyılmış tütün ve enfiye ile ağız 
ve pipo tütünü ve tömbekinin beher kilo veya 
küsurundan onar lira ağır para cezası alınır ve 
bu maddeler zabt ve müsadere olunur. 

Yabancı yaprak tütünleri de ayni cezaya tâ
bidir. Kaçak yerli tömbeki, enfiye, ağız ye pipo, 



î : 74 10-6-1938 C : 1 
yaprak sigarası tütününün beher kilo veya kü
surundan beş ve yapraak sigaralarının her birin
den bir lira ağır para cezası almır ve bunlar 
zabt ve müsadere olunur. 

Ad. E. Na. FUAD SÎRMEN (Erzurum) — 
Bu maddenin son fıkrasında « ağız ve pipo 
yaprak sigarası » vardır. Halbuki bu, (ağız, pi
po ve yaprak sigarası) şeklinde tashih oluna
caktır. 

BAŞKAN — Yani ve (ve) virgül, (virgül) ve 
olacaktır. Madde hakkında başka mütalea var 
mı? Kabul edenler ... Kabul etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 96 — Kullanılmış sigara artıkla
rından toplanmış tütünleri veya bunlardan ya
pılmış sigaraların alrmı ve satımı yasaktır. Bu 
gibi tütün veya sigaralar müsadere edilmekle 
beraber beher kilo veya küsurundan beş lira 
ağır para cezası almır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 97 — Tütün veya tömbeki yapmak 
ve yahud yaprak sigarası, sigara, enfiye, ağız ve
ya pipo tütünü yapmak veya kıymak 
için kullanılan havan ve havan biça-
ğı ve sair bütün aletleri ve parçalarını ellerinde 
bulunduranlardan ve bunları ne suretle olursa 
olursa olsun yapan ve satan ve kullanan ve nak
ledenlerden beher alet için on beş liradan elli 
liraya kadar ağır para cezası almır. ve aletler 
ve parçaları zaptolunur. 

Ad. E. Na. FUAD SÎRMEN (Erzurum) — 
« zabıt » kelimesinden sonra « ve müsadere » 
kelimesi konacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi bu tashihle kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 98 — Bu kanunla inhisar altmda 
bulunan mamul ve bandrollu bütün maddeleri 
satış tezkeresi olmaksızın satanlardan on lira
dan yüz liraya kadar hafif para cezası almır ve 
ellerindeki mamuller kendileri tarafından, ruh
sat tezkereli bir satıcıya devredilinceye kadar 
idarece alıkonur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . , . Kabul edilmiştir. 

MADDE 99 — İnhisarlar idaresi tarafından 
satılığa çıkarılan bu kanunda yazılı her nevi 
inhisar maddelerinin, müsaadesi alınmaksızın 
bandrolları yırtılmış veya bozulmuş veya açıl
mış olarak satılması ve bu maddelerin zarfları
nı açıb muhteviyatmm değiştirilmesi veya azal
tılması suretile satılığa çıkarılması yasaktır, iş
bu memnuiyetlere aykırı hareket edenlerden on 
liradan elli liraya kadar hafif para cezası alı
nır ve bu maddeler zapt ve müsadere edilir. Bu 

fiilleri işleyenler, inhisarlar idaresinin satıcıları 
iseler, yukarıdaki cezalardan başka satış tezke
releri, idarece iptal olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 100 — 20 nci maddenin A ve B 
bendlerinde yazılı muamelelere ikinci defa se
bebiyet veren ve C bendinde yazılı muameleye 
mahal veren kimselerden 100 liraya kadar ha
fif para cezası almır. 

53 ncü madde hükmüne aykırı hareket 
edenlerden, azaltma bedele müteallik ise bu
nun ve siklet veya bedelsiz terke müteallik ise, 
indirilen mikdar değerinin beş katmdan on ka
tma kadar ağır para cezası hükmolunur. Te
kerrürü halinde bu ceza iki kat olarak almır. 

60 nci maddenin son fıkrasına göre yapılan 
tartı neticesinde kanunî fireler hesab edildik
ten sonra eksik çıkacak tütünlerin her kilo ve
ya küsuru için tacirden üç lira ağır para cezası 
alınır. 

65 nci madde mucibince nakledilen tütün
lerden, nakliye tezkeresinde yazılı mikdardan 
kanunî fire indirildikten sonra eksik çıkarsa, 
bu eksiğin her bir kilo veya küsurundan da 
ayni ceza almır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 101 — inhisarlar idaresinden aldık
ları bu kanunda yazılı mamulâtı satış tezkerele
rinde gösterilen mahal ve mevkilerin dışına gön
deren baş satıcılarla satıcı veya gezer satıcılar
dan on liradan 100 liraya kadar hafif para ce
zası alınır. Ruhsat tezkereleri idarece iptal olu
nur. Bunların ellerindeki mamuller kendileri 
tarafmdan ruhsat tezkereli başka bir satıcıya 
devredilinciye kadar idarece alıkonur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 102 — Bu kanunla inhisar altmda 
bulunan maddeleri, inhisarlar idaresince konulan 
fiatlardan fazlasma satan satıcıların satış ruh
sat tezkereleri idare tarafmdan ibtal olunmakla 
berber kendilerinden on liradan yüz liraya kadar 
hafif para cezası almır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 103 — Bu kanunla inhisar altmda 
bulunan maddeler ve mamulâta mahsus ban
drol ve alâmeti farikaları kaçak maddeler üze
rine koyan ve yapıştıranlardan veya bunları 
salâhiyet ve mezuniyeti olmaksızın nezdlerinde 
bulunduran veya satanlardan ve kezalik înhi-
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şarlar idaresine aid paket veya kutu veya sair 
zarflar içinde kaçak maddeler satanlardan ka
çak maddenin tâbi olduğu cezadan başka yirmi 
beş liradan yüz liraya kadar ağır para cezası 
almır ve bu maddeler zabt ve müsadere olunur. 
Bu işleri yapan, inhisar maddelerinin satıcıları 
ise kendileri bu cezaya çarptırılmakla beraber 
satış ruhsat tezkereleri inhisarlar idaresince ib-
tal edilir ve bir daha kendilerine satış tezkeresi 
verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 104 — 19, 23, 29 ncu maddelerde 
yazılı memnuiyet ve mecburiyetlere riayet et
meyenlerle 24 ncü madde gereğince dib yaprak
larını yeşil iken kırıb imha etmeyenlerden 1 li
radan 5 liraya kadar hafif para cezası almır. 

BAŞKAN — Madde hakknda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 105 — 8 nci maddeye göre kaçak 
sayılan sigara kâğıdlarmdan ve sigara kâğıdı 
yerine kullanılan diğer kağıdlardan uzunluğu 
dokuz ve genişliği beş santimetreye kadar olan-
larnm her bir yaprağından ve bunlardan fazla 
büyüklükte bulunanlarla yasak kopya kâğıdla-
rmm her bir 45 santimetre murabbaı veya kü
surundan bir kuruş para cezası almrr ve bu kâ-
ğıdlar zabt ve müsadere edilir. 

BAŞKAN — Madde hakknda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 106 — 79, 80, 81 nci maddelerle 
90 nci maddenin birinci fıkrasında ve 95, 97, 
103 ve 105 nci maddelerde yazılı suçlan işle
yenler hakkında 1918 sayln kanunun 25 nci mad
desi hükmü ve o kanunun takib ve muhakeme 
usulleri de tatbik olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 107 — 79, 80, 81 nci maddelerle 90 
nci maddenin birinci fıkrası ve 95, 97, 103, 105 
nci maddeler hariç olmak üzere bu kanunda ya
zılı suçlara İnhisarlar idaresinin müracaat üze
rine o yerin sulh ceza mahkemelerince karar 
verilir. 

Bu mahkemelerce verilib yirmi lirayı aşma
yan veya 1918 sayılı kanunun 25 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasına göre hükmedilen para cezası 
ve değeri 50 lirayı geçmeyen eşyanm müsade
resi kararları katğidir. 

Hususî kanunlarla 1701 sayılı kanunun 
69 ncu maddesine atfedilen hallerde de bu mad
de hükmü cereyan eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 

arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 108 — 1918 sayılı kanuna temas 
eden fiillerden başka bu kanuna göre zabıt ve 
müsaderesi lâzmıgelen tütün ve sair inhisara tâbi 
maddeleri, inhisarlar idaresi, takiblerin netice
sine kadar muhafaza ile mükelleftir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 109 — Sulh ceza mahkemelerince 
verilen para cezası kararları inhisarlar idaresi 
tarafmdan Tahsili Emval kanunu - hapis hükmü 
müstesna olmak üzere - mucibince infaz olunur. 
Para cezalarmı Ödemekten aczi tahakkuk eden
ler hakkmda tayin edilmiş olan para cezaların
dan ağır olanları Türk ceza kanunu hükümle
rine göre hapse ve hafif olanlarının her üç lira 
veya küsuru için bir gün hesabile hafif hapse 
çevrilmek üzere inhisarlar idarelerinin verecek
leri müzekkereler Cumhuriyet müddeiumumilik-
lerince infaz olunur. Hapis ve hafif hapis müd
deti üç yılı geçemez. Bu suretle hapsedilenler 
mahbus iken cezayi öderlerse mahpus kaldıkları 
müddet yukarıdaki esaslar dairesinde cezadan 
indirilir ve mütebaki hapisten sarfı nazar olu
nur. Müddeiumumilerce tahsil olunacak para 
cezaları inhisarlar idaresine verilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 110 — Bu kanunda yazılı para ce
zaları, inhisarlar idaresine aiddir. Şu kadar ki, 
79, 80, 81 nci maddelerde 90 nci maddenin birinci 
fıkrasında ve 95, 97, 103 ve 105 nci maddelerde 
yazılı para cezalarile müsadere edilen kaçak 
maddelerinin inhisarlar idaresince takdir edile
cek değerleri 1918 sayılı kanun hükümleri dai
resinde dağıtılır; kalanı, inhisarlar idaresi büt
çesine irad kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul edenler Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 111 — 79, 80, 81 nci maddelerle 
90 nci maddenin birinci fıkrası ve 95, 97, 103 ve 
105 nci maddeler hariç olmak üzere, bu kanunda 
yazılı suçlar hakkmda inhisarlar idaresi, Güm
rük ve inhisarlar vekilinin muvaf akatile hüküm
den evvel veya katğileşmiş olsun, olmasm hü
kümden sonra sulh olabileceği gibi, bu cezaları 
takib ve tahsilden de vazgeçebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Onuncu kısım 
Mteferrik hükümler 

MADDE 112 — Bu kanunda yazılı kağıdlar
dan hangilerinin ne nisbette damga resmine tâ-
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bi olacağı ve hangilerinin pul resminden muaf 
tutulacağı bağlı 4 numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

ADLÎYE En. Na. FUAD SlRMEN (Ezrurum) 
— Bu maddede bir fazlalık olmuştur. Madde 
aynen şöyle olacaktır: «Bu kanunda yazılı kâ-
ğıdlardan hangilerinin ne nisbette damga res
mine tâbi olacağı bağlı 4 numaralı cetvelde 
gösterilmiştir», «ve hangilerinin pul resminden 
muaf tutulacağı» kısmı kalkacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Maddeyi bu şekilde reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 113 — inhisarlar idaresi memurla

rı hakkında diğer Devlet memurları gibi, me
muriyet vazifesinden mümbais veya memuriyet 
vazifelerini ifa sırasında hadis olan suçlardan 
dolayı Devlet memurları hakkındaki hükümler 
tatbik olunur. 

Bunlara karşı vazife ifası sırasında veya ifa 
ettikleri vazifeden dolayı yapılan suçlar Devlet 
memurlarına karşı yapılmış sayılır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 114 — Tütün eksperlerinin yetişti
rilme, vazife görme, ve meslekî mesuliyetleri 
şekilleri ve kimlerin eksper unvanım kullana-
bilib ne gibi hallerde kaybedecekleri nizamna
me ile tesbit olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. * 

MADDE 115 — Türkiyede yetişen yaprak 
tütünler tüccarın mükellef olduğu kazanç ver
gisi hâriç olmak üzere Hazine ve belediye ve 
idarei hususiyelere aid her nevi vergi ve resim
lerden ve bu kanun ile inhisar altında bulunan 
maddeler, asıl gümrük resminden gayri Hazine 
ve belediye ve idarei hususiyelere aid bütün 
vergi ve resimlerden muaftır. 

Şu kadar ki, belediyelerle hususî idarelerin 
yapmış oldukları iskelelerden tütünler geçirilir
se, geçiren tacirler ve çiftçilerden beher ton 
basma elli kuruş iskele resmi alınır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 116 — 26 şubat 1341 tarihli ve 558 
sayılı kanunun 6 ncı ve 14 ncü maddelerile 7 
nisan 1926 tarihli ve 803 sayılı kanun ve 7 ha
ziran 1926 tarihli ve 907 sayılı kanunun halen 
meri maddeleri, 21 haziran 1930 tarihli ve 1701 
sayılı ve 15 haziran 1931 tarihli ve 1828 sayılı 
ve 18 ikinci teşrin 1933 tarih ve 2331 sayılı ve 
11 haziran 1934 tarih ve 2506 sayılı kanunlar 
ve sair kanunların bu kanuna muhalif hüküm
leri kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 117 — Bu kanunun sureti tatbikini 

gösterir bir nizamname yapılır. 
BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden

ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun me

riyete girdiği tarihte, 1701 sayılı kanunun 69 
ncu maddesine göre teşekkül eden heyetlerin 
kazaî vazifeleri dahilinde bulunan işler bu ka
nunun usule müteallik hükümlerine göre ted-
kik ve intaç edilmek üzere alâkalı idarelerce 
o yerin sulh ceza mahkemelerine devrolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 118 — Bu kanun neşri tarihinden 
dört ay sonra meridir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 119 — Bu kanun hükümlerini icra 
Vekilleri Heyeti yerine getirir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı?. Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini reye arzedi-
3'orum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

12 — Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi ka
nununun 14 ncü maddesile bu kanunun 1494 nu
maralı lamımla tadil edilen 10 ncu ve 18 nci 
maddelerinin değiştirilmesine dair olan 2162 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin tadili hakkında 
kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni maz
batası (1/1069) fi]. 

MlLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KOÇ
AK (Erzurum) — Lâyihanın müstaceliyetle mü
zakeresini teklif ediyoruz. (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Lâyihanın müstaceliyetle mü
zakeresini kabul edenler... Etmeyenler... Müsta
celiyetle müzakeresi kabul edilmiştir. 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Et
meyenler... Maddelre geçilmesi kabul edilmiştir. 

Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanu
nunun değiştirilmesi hakkındaki 2162 sayılı 
kanunun birinci maddesinin tadiline dair 

kanun 
MADDE 1 — 2162 sayılı kanunun birinci 

maddesi aşağıda gösterildiği üzere tadil edil
miştir : 

Umum subayların terfie hak kazanmaları için 
her rütbede filen asgarî bulunacakları müddet 
aşağıda gösterilmiştir, işbu müddetler hapte 
Başkomutanlığın göstereceği lüzum üzerine nıs
fına tenzil edilebilir. Harb takdirnamesile tal
tif edilenler ve 16 nci maddedeki kıdemleri 

[1] 224 sayılı basmayazıya ek zabtın sonun-
dadır. 
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alanlar dahi işbu müddetleri filen ikmal etmek 
mecburiyetindedirler. 
Asteğmen 6 ay 
Teğmen 3 sene 
Üsteğmen 3 » 
Yüzbaşı 6 » 
Binbaşı 4 > 
Yarbay 3 » 
Albay 3 » 
Tuğgeneral, Tuğamiral 3 » - Üç senelik asgarî 
Tümgeneral, Tümamiral 3 » terfi müddetini 
Korgeneral, Koramiral 3 » bitirdikten sonra 
Orgeneral, Oramiral 3 » albaylıkla geçen 

tuğkomutanlığı -
nm yalnız iki se
neye kadar olan 
müddeti tuğgene
ralliğin asgarî 
müddetinden sa
yılır. 

Harb okulundan çıkan subaylara asteğmen 
rütbesi verilir. Bunlar altı ay sonra gösterecek
leri liyakate nazaran üstleri tarafından yapı
lacak teklifle münhal aranmayarak teğmenliğe 
nasbolunurlar. Tıb fakültesi askerî kısmından 
çıkanlara teğmenlik rütbesi verilir. Askerî ta
babet tatbikat mekteb ve seririyatmda bir sene
yi bitirdikten sonra ehliyetleri tasdik edilen ta-
bib teğmenler üsteğmenliğe ve orduya gönderi
lerek talimatı dairesinde iki sene kıta ve has
tanelerde staj gördükten sonra yüzbaşılığa 
terfi ederler. Tabib teğmenlerden tatbikat 
mektebinde muvaffakiyetle imtihan verme
yenler kıtalarda ve hastanelerde terfie liyakat 
sicilli almcaya kadar üsteğmenlik rütbesine 
terfileri yapılmaz. Veteriner fakültesinden 
çıkan veteriner ve Üniversitenin muhtelif fa
kültelerinden çıkan veteriner ve Üniversitenin 
muhtelif fakültelerinden çıkan kimyager, dişçi 
ve eczacı talebeye mektebden çıktıkları zaman 
teğmenlik rütbesi verilir. Bunlardan Veteriner
ler Askerî veteriner tatbikat mektebinde, kim
yagerler askerî kimyahanelerde, dişçi ve eczacı

lar askerî tababet tatbikat mektebinde bir se
ne staja tabi tutulurlar. Veterinerler kıta veya 
bakteriyolojihane, kimyagerler kimya lâboratu-
varlarmda, dişçiler hastanelerde ayrıca birer 
sene ve eczacılar ise hastanelerde iki sene hiz
met ettikten sonra sicillen ehliyeti tasdik edil
mek şartile üsteğmenliğe terfi edilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 27 ağustos 1938 ta
rihinden muteberdirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Madde kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Lâyiha kabul edilmiştir. 

Reyleri arzediyorum: 
Oyun alet ve vasıtalarından belediyelerce ve 

köy idarelerince almacak resim hakkındaki 
kanun lâyihasına (273) arkadaş muvafık rey 
vermiştir. Nısab vardır. Binaenaleyh kanun 
(273) reyle kabul edilmiştir. 

Katği ticaret muahedeleri akdi için kendile-
rile müzakereye başlanmış veya başlanacak 
Devletlerle muvakkat ticarî itilâflar akdi hak
kındaki 2759 numaralı kanunla verilen salâhiyet 
müddetinin iki sene uzatılmasına dair kanun 
lâyihasına (268) arkadaş muvafık rey vermiş
tir, nısab vardır. Binaenaleyh kanun (268) rey
le kabul edilmiştir. 

Ruznamemizde başka madde kalmamıştır. 
Pazartesi günü saat 15 de toplanmak üzere ini
kada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 18,50 
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Oyun alet ve vasıtalarından belediyelerce ve köy idarelerince almacak resim hakkındaki 

kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 273 

Kabul edenler : 273 
Reddedenler : o 

Müstenkifler : O 
Rey§ iştirak etmeyenler : 120 

Münhaller : 6 

Afyon Karohisar 
Bere. Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosman 
îzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Bsener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Örge Bvren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

[Kabul 
Sabiha Gökçtil 

Bayatta 
Halid Bayrak 
îhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşm 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 

Çoruh 
Akif Akyttz 

edenler] 
I Ali Zırh 

Asıır Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
îhsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
îsmet Ekeı 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

I Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
îsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümü§ane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankıır 
Fikri Mutlu 

94 — 
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İstanbul 

Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Refet Bele 
Haindi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

îzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kart 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Br. Tevfik Aslan 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Mehmed Seyfeld 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gür
pınar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Receb Peker 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar Özey 

Mara§ 
Memtd Erten 

0 :1 
Mardin 

Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Mu§ 
Şevki Çiloğlu • 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil İrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulag 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 

Sinob 
Cevdet Kerim Încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

İsmail Hakkı Yeral 
Sivas 

Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bteda 
Rasim Basara 
Remzi Çîner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dingsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

— 95 — 



t : U 10-6-193Ö ö : 1 
[Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahüar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 
Ahmed Ulus 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Hayrettin Karan 

Bayaztd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
M. Abdülhalik Renda 
(Başkan) 
Ziya Esen 

Çoruh 
Hasan Cavid 

Çorum 
Ali Rıza özenç 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Azız Akyürek 
Nafiz Dumlu 

Gtiresun 
GL İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Talât Onay 

Gümü§ane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
Dr. Refik Saydam 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimooz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 

Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Şerif İlden 

Kırşehir 
Hazım Börekçi 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Kâzım Gürel 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 

Malatya 
ismet inönü 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Fuad Kurdoglu (Bakan) 
Dr. Saim Uzel (I. A.) 
Kani Karaosman 
Refik İnee 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu* 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Muğla 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
(izinli) 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damar Arıkoğlu (izinli) 
Esma Nayman 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Memet Ali Kurtoğlu 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay l 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroglu 
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Katği ticaret muahedeleri akdi için kendilerile müzakereye başlanmış veya başlanacak Dev
letlerle muvakkat ticarî itilâflar akdi hakkındaki 2759 numaralı kanunla verilen salâhiyet 

müddetinin iki sene uzatdmasma dair kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar I 
Bere Türker ; 
Cemal Akçm 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
îzzet Ulvi Aykurd 1 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
İsmail Hakkı Uzunear-
şılı 
Memed Emir 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 268 

Kabul edenler : 268 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 125 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Osman Niyazi Burcu 1 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
A kal m 
İbrahim Çolak 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Patin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

1 Hatice özgener 

Çoruh 1 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
tlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön. 
gören 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elazığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
İstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüsane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 

1 Şevket Erdoğan .-.i 
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tçel 
Fikri Mutlu 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Gl. Refet Bele 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Baaal Arnnan 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Güntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrji Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

t : n 10-6 
Kırşehir 

Ali Rızç, Esen 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. GL Ali said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Uner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgoren 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 

1938 C : 1 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

.Kâmil Irdelp 
Ordu 

Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
ismail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Memed Güneşdoğdu 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Stisoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 

ismail Hakkı Veraî 
Sivas 

Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
ismail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Ragid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sırrı Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
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S. Sayısı: 224 e ek 
Ordu zabitan heyetine mahsus terfi kanununun 14 ncü 
maddesile bu kanunun 1494 numaralı kanunla tadil edilen 
10 uncu ve 18 nci maddelerinin değiştirilmesine dair olan 
2162 sayılı kanunun I nci maddesinin tadili hakkında kanun 

lâyihası ve Millî müdafaa encümeni mazbatası (1/1069) 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. 1/1069 
Karar No. 77 

Yüksek Başkanlığa 

2162 sayılı kanunun birinci maddesini değiş
tiren ve Heyeti Umumiyeden noksanı ikmal 
edilmek üzere encümenimize verilmesi rica olu
nan kanun lâyihası Millî Müdafaa vekili huzu-
rile tekrar görüşüldü. 

Mevcud hakkı müktesebin ziyamı mucib ol
maması için lâyihanın ikinci maddesinin değiş
tirilmesine Hükümetin de muvafakati inzimam 
ederek encümenimizce kabul edilmiş ve Yüksek 
Heyetin tasvibine arzedilmek üzere sayın baş

kanlığa sunulmuştur. 
M. M. E. Reisi 

Diyarbakır 
K. Sevüktekin 

Antalya 
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Erzurum 
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R. Apak 

8-VI-1938 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 

Balıkesir 
C. Esener 

İstanbul 
Dr. H. Ş. Erel 

Ûrfa 
Ahmed Yazgan 

Kâtib 
Samsun 
R. Barkın 
Balıkesir 

Hacim Çarıklı 
Maraş 

H. R. Tankut 
Yozgad 
C. Arat 

MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

2162 sayılı kanunun 1 nci maddesinin tadiline 
dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 ağustos 1938 tari

hinden muteberdir. 
MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul 

edilmiştir. 





S. Sayısı: 235 
Tütün ve tütün inhisarı hakkında kanun lâyihası ve Güm 

rük ve İnhisarlar, Ziraat, İktısad, Maliye ve Adliye 
encümenleri mazbataları (1/48) 

T. C. 
Başvekâlet 22-II-Î934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/367 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 19 - II -1934 toplanışında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe-
sile birlikte Yüksek huzurlarına sunulmuştur efendim. 

Başvekil 
İsmet 

Tütün ve Tütün inhisarı kanun lâyihası mucip sebepleri 

1701 numaralı Tütün inhisarı kanununun meriyet mevkiine girdiği 1930, senesinden beri tatbi
kinde İbir çok eksikliklere tesadüf edilmiştir. Tecrübe neticesinde meydana çıikan bu noksanları 
izale etmek ve sebep oldukları müşkülât ve mahzurları hal ve bertaraf etmek lüzum ve ihtiyacı 
her gün bariz bir surette hissedilmiştir. Bu zaruretler karşısında memleketin başlıca ihraç me-
taı olan tütüne ait tam ve mütekâmil bir lâyiha vücude getirmek üzere iktisat, Ziraat ve Güm
rük ve inhisarlar vekâletlerile İstanbul, İzmir ve Samsun Ticaret ve Ziraat odaları murahhaslarından 
ve tütün ticaret ve ziraatile meşgul zürra ve tüccarlardan mürekkep hususî bir komisyon teşkil 
edilmiştir. 

Tütünü malî, iktisadî ve ticarî noktalardan tetkik eden ve doğrudan doğruya alâkadarandan 
mürekkep olan bu komisyon tarafından uzun mesai ve tetkikat neticesinde ihzar edilen kanun 
projesi mütalea ve noktai nazarları alınmak üzere vekâletlere ve tütün istihsal eden bilcümle mm-
takalar ziraat ve ticaret odalarına ve bilfiil kanunun tatbikatile meşgul olan İnhisarlar müdüriyeti 
umumiyesi baş ve müstakil müdürlüklerine gönderilmiş ve gelen cevaplar tetkik edilerek neticede 
tasvip ve tasdiki âlinize arzedilen kanun lâyihası vücude getirilmiştir. ' 

Lâyihanın başlıca mümtaz vasfı memleketin ihraç ettiği iptidaî maddeler meyanmda birinci 
safta gelen ve on binlerce çiftçinin maişet ve iradmı teşkil eden ve ekiminden biçimine kadar kay-
düşart altına alınmış olan Türk tütününün ziraatini ıslah etmek, fennileştirmek, zürramı himaye 
ve teşvik eylemek ve cihan piyasasında haiz olduğu şöhret ve itibarını muhafaza ve iade için ha
ricî ticarette ve alnn satımında alıcılarımıza emniyet telkin edici şerait ve evsafı muayyen yeknesak 
bir meta haline koymak gibi yeni hükümleri ihtiva etmesidir. 

1701 numaralı kanunda inhisar mevzuu itibarile tütün hakkmda mevcut hükümler tatbikatın gös
tereceği lüzum dairesinde zürra lehine tadil ve kaçakçılığına taallûk eden aksamı da teşdit edilmek 
suretile esas itibarile muhafaza edilmiştir. 

Bu suretle ihzar edilen kanun lâyihasına (Tütün ve tütün inhisarı kanunu) ismi verilmiştir. 
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Maddelerin mucip sebepleri 

Madde 1 : 1701 numaralı kanunun birinci maddesinin aynidir. 
Madde 2 : Gümrük ve inhisarlar vekâletinin müsaadesile istanbul, izmir ve Samsuna münhasır 

olanak ve naktî veya millî bir bankadan teminat gösterilmek üzere bazı müteşebbislerin fabrika 
tesişile memalik,i eenebiyeye sigara ihracına ve bu suretle Türk tütününün revacının tezyidine 
muvaffafe olabilecekleri mülâhazası ve ciddî teşebbüslere imkân ve sahai tatbik bırakılması mak-
sadile 1701 numaralı kanunun ikinci maddesi hükmü tevsian tesbit edilmiştir. 

Madde 3 : 1701 numaralı kanunun üçüncü maddesinin aynidir. 
Madde 4 : 1701 numaralı kanunun dördüncü maddesinin esas itibarile aynidir. Bu maddeye yal

nız memaliki ecnebiyeden gelecek yolculara bir kolaylık olmak üzere beyan etmek ve gümrük res
minden maada on lira inhisar resmi de vermek şartile bir kiloya kadar beraberlerinde imrar ede
bilecekleri ecnebi mamulâtına ait bu iki resmin, geldikleri mahaldeki gümrük memurları tarafın
dan alınarak inhisar resminin inhisarlar idaresine teslim edileceğine dair bir fıkra konulmuştur. 

5, 6 ve 7 inci maddeler : 1701 numaralı kanunun bu numaralardaki maddelerinin aynidir. 
Madde 8 : Esas itibarile 1701 numaralı kanunun bu numaradaki maddesinin ayni olmakla be

raber, ithali memnu kopye kâğıtları beyazdan maada beyaza yakm renktekilere de teşmil 
edilmiştir; Halen memnuiyet beyaz renkteki kopye kâğıtlarına münhasır bulunmasından bilistifa
de, beyazımtırak kopye kâğıtları dâ mebzulen köylere kadar sokulmakta ve köylüler tarafından ta
baka halinde satın almarak sigara içildikçe sigara kâğıdı şeklinde kesilip kullanılmaktadır. Her ne 
kadar sigara kâğıdı şeklinde imal veya istimal edildiği görülen beyazdan maada kopye kâğıtları da
hi ahkâmı kanuniye dairesinde müsadere edilmekte ise de, memnuiyet hükmünün beyazımtırak kop
ye kâğıtlarına da teşmili, kaçak istihlâkâtmı tahdit edeceğine ve koyu renkli kopye kâğıtlarının 
renkleri bariz surette görüneceği cihetle sigara kâğıdı makamında kullanılıp kullanılmadığı kolay
lıkla kontrol edilebileceğine binaen işbu madde bu suretle tesbit edilmiştir. 

Bu maddeye, bir de 1701 numaralı kanunun ayni numaradaki maddesinden fazla olarak tütün 
tacirlerine, müşterilerinin tütünlerin çeşnisini tayin edebilmeleri için talepleri üzerine bedeli muka
bilinde senede azamî beşer yüz sigara kâğıdı verilebileceğine dair hüküm konulmuştur. 

Madde 9 : Tütün tohumu ihracının meni, Türk tütününün istihsalini memleketimize hasretmek 
suretile itibarını muhafaza maksadına matuftur. Bu maksadın temini inhisarlar idaresinin vazifele
ri dahiline girmesi münasip olacağına ve esasen tütün tohumu ihracının meni hakkındaki 803 «numa
ralı kanunun ikinci maddesindeki ceza müeyyedesi 1918 numaralı kanunun 72 nci maddesile ilga 
edilmiş bulunmasına göre, birinci maddesindeki hükmün 9 uncu madde olarak bu kanun lâyiha
sına konulması ve mezkûr 803 numaralı' kanunun ilga edildiğinin taallûk ettiği maddede tasrihi mu
vafık görülmüştür. 

Madde 10 : Tütünlerimizin istifası ve hariç piyasalarda daha ziyade revacı gayesile ve menafii 
umumiyeyi temin mülâhazasile tesbit edilmiştir. Bu mülâhaza ile mezkûr maddeye merbut İ numa
ralı cetvelde yazılı olup tütün zeriyatile ya hiç uğraşmayan veya iklimleri ve merkezden uzaklık
ları hasebile bu zeriyatın semeresinden tabiaten mahrum kalmış bulunan ve yapılan tecrübelere 
rağmen iyi mahsul yetişmeyen mıntakalardaki vilâyetler kısmen veya tamamen menatıkı memnua 
meyanma ithal edilmişlerdir. Tütünlerimizin istihsalâtı dahilî sarfiyat ve bu suretle Devlete varidat 
temin etmekten başka bilhassa ihracat noktasından haizi ehemmiyettir. Memleketimizin muhtelif 
mmtakalarında yetişen ve hariçte tanınan tütünlerimizin muhtelif mmtakalarında yetişen ve hariçte 
tanınan tütünlerimizin yanı başında ecnebi memleketlerde tanınmayan ve ihraç kabiliyeti olmayan 
bazı mmtakalar tütünleri de mevcuttur. 

Hariçte i tanmmış mmtakalar tütünlerinin ihracatı temin olunamazken arazi ve mahsul itibarile 
hiç bir şöhreti olmayan yerlerde de tütün zeriyatına velevki kısmen olsa da müsaade edilmesi mu
vafık görülmemiştir. 

Memleketimizde yetişen tömbeki, ihraca elverişli olmadığı gibi idarenin tömbekiye olan ihtiya
cı da mahdut derecede olduğu ve zeriyatmm serbest bırakılmasında hiç bir faidei iktisadiye bu-

( S. Sayısr : 235 ) 
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lunmadığı cihetle tömbeki zeriyatının, en müsait mahsul yetiştiren mahallere hasrı ve idare ihtiyacı 
nisbetinde tahdidi daha muvafık görülmekte olduğundan, bu maddenin sonuna bu gayeyi te-
minen iki fıkra konulmuştur. 

Kanunların usulü neşir ve ilânı ahkâmı umumiye ile muayyen bulunmakla beraber, memnu mm-
takaların suveri muhtelife ile ilânı esası bu maddede tasrih edilmek suretile alâkadar çiftçilerin 
ayrıca keyfiyetten haberdar edilmesi de münasip görülmüş ve o yolda bir fıkra konulmuştur. 

Yetişen tütünlerin fennî ve iktisadî muvazeneyi ve piyasanın ahengini bozacağı mülâhazasile 
gayrimemnu mmtakalarda nehirlerin ve çayların yataklarında ve kışın su aİtında kalan yerler
de ve bataklık ve karasuluk mahallerde - Bafranın matka tütünü müstesna - tütün ekilmesi mene-
dilmiştir. Bu mevkii memnuiyet mahalleri, mezkûr maddede gösterilen komisyonlar tarafından 
bu lâyiha projesinin iktisabı kanuniyet ederek neşredildiği tarihten itibaren iki sene zarfında tesbit 
edilecektir. Komisyon kararları için çiftçilere hakkı itiraz dahi' verilmiştir. Gaye, tütünlerimizin 
istifası olduğu cihetle bu komisyonların yevmiye veya yol masraflarının Ziraat vekâletile Gümrük 
ve inhisarlar vekâleti tarafından müştereken tesviyesi esası muvafık görülmüştür. 

Madde 11 :1701 numaralı kanunun 14 üncü maddesindeki mesken harimleri, her türlü tereddüdü 
İzale için (mesken müştemilâtından madut ve dört tarafı duvarla muhat olan yerler) diye tasrih 
edilmek ve yeni ölçüler kanununda dönüm esası kaldırılmakta olduğundan 'halen meri kanunun (mec
muu yarım dönüme baliğ olmayan yerler) ibaresi (mecmuu beş yüz metre murabbanıa baliğ olmayan 
yerler) şeklinde yazılmak suretile tesbit edilmiştir. Bu maddede, harimlerinde ©kilen tütünlerin sökü
lüp imhası, (toplanmış ise müsaderesi ve mecmuu beş yüz metre murabbaına ıbaliğ olmayan yerlerde 
ekilen tütünlerin de verilecek kontrol cüzdanına zimmet yazılması muvafık görülmüştür. 

Madde 12 : Nüfuzu memuriyetleri mülâhazasile bilcümle Hükümet ve inhisarlar memurları, hâ
kimler hakkı tasarruf ve serbestii ticaret nazarı dikkate alınarak nüfuzu memuriyetleri dairesine 
münhasır olmak üzere bunlarm maişetleri uhdelerinde olan ve bir arada ikamet eden efradı ai
leleri tütün ekmekten menedilmişlerdir. Bu maddenin ikinci fıkrası, 1701 numaralı kanunun 15 
inci maddesinin 2 nci fıkrasının aynıdır. 

Satıh fazlası zeriyatının arazinin henüz katî bir surette tesbit ve tahdit edilmemiş bulundu
ğu mülâhazasile % 10 na kadar istisnası ve fazlasını beher bin metre murabbaı veya küsurundan 
bir lira ağır para cezasına tâbi tutulması ve bu fazla tütünlerin çiftçinin zimmetine ilâvesi üçün
cü fıkra ile kararlaştırılmıştır. 

Madde 13 : 1701 numaralı kanunun 17 nci maddesinin aynidir. 
Madde 14 : Ziraat ve Gümrük ve inhisarlar vekâletlerinin müştereken tütün ekilen mmtakalar

da tütünlerin cinslerini istifa ve haricin izhar edeceği arzuya uygun cinsler elde etmek ve tütünün 
zerinden tüccara arzına kadar muhtelif işlerin fennin icabatma göre ıslah ve mahsulün ihraç ka
biliyet ve kıymetinin tezyidi çarelerini taharri ve tütüne ânz olan hastalıklarla mücadele usulleri
ni bulup temin eylemek üzere muktazi müessesatı f ennyeyi vücude getirmeleri esas tutulmuştur. 
Bu müesseselerin matlup evsafta tütün yetiştirmediklerini tesbit edecekleri yerlerde, ziraate 
başlanmadan altı ay evvel Heyeti Vekile kararile tütün ekilmesini menedebilecekleri hükmü de 
maddeye dercedilmek suretile 10 uncu madde ile istihdaf edilen gayeye varılması imkânı nazarı 
dikkate alınmıştır. 

Madde 15 : 14 üncü maddedeki müessesatı fenniyece istihsal edilecek tohumların zürraa rnecca-
nen tevzii esasını ihtiva etmektedir. Bu suretle tütünlerimizin istifasına hadim olacak başlıca 
esaslardan biri göze alınmıştır. 

Madde 16 : Ayni gayeye ulaşmak maksadile iyi fide veya iyi tütün yetiştirilmesini ve iyi denk 
yapılmasını teşvik için inhisarlar idaresine tütün mıntakalarında her sene müsabakalar tertip ve 
kazanacak zürraa naktî mükâfat itası ve bu paralara» bu kanun ile alınacak para cezlarmdan ka
nunen müstahiklerine verileceklerinden maadasının tamamı karşılık tutulması esasları kurulmuş
tur. 

Madde 17 : 14 üncü maddedeki fennî müesseselere müracaat edecek çiftçilere ve çocuklara na
zarî ve amelî lâzımgelen malûmat itası, bu müessesat memurlarının münasip zamanlarda tütün e-
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kilen mahallere giderek tarlalarda ekilen ve yetiştirilen tütünler hakkında filî tetkikatta buluna
rak çiftçilere bu tetkikatı mahallen göstermeleri ve tütün mıntakalarındaki muallim mekteplerile 
liseler ve orta mekteplerde müsait vakitlerde tütüncülük hakkında konferanslar vermeleri vazi
feleri tahmil edilmiştir. Bu madde ile de, iyi tütün yetiştirmelerini temin iğin zürraın ve çocukları
nın nazarî ve amelî her türlü malûmat ile teçhiz olunmaları gayesi gözetilmiştir. 

Madde 18 : Maddenin ilk fıkrası 1701 numaralı kanunun 11 inci maddesinden aynen alınmış
tır. Akdamar hastalığını doğman Thris nam haşere, kış mevsimini sebze fidelerinde geçirerek ilk 
baharda iütün fidelerine atladığından dolayı tütün fideliğine tahsis kılınan mahallerde sebze ek
mek, sebze ekilen mahallerde ayni zamanda tütün fidesi ekmek menedilmiştir. 

Kezalik ağaçlık ve çepellik ve gölgelik mahallere yakın tütün tarlalarında zuhur eden emrazın 
ekseriya yuva ve yatakları ıbu gibi yerlerdeki nebatat üzerinde bulunup daha ziyade sevdikleri 
tütünün neşvü neması husule gelir gelmez oraya geçerek hasar iras edecekleri tabiî bulunduğun
dan böyle. yerlerde de fide yetiştirilmesinin meni münasip görülmüştür. 

Tütünlerimizin hariçteki şöhretine nakise vermesi ihtimaline binaen, Yunan sarısı denilen to
humları ekmek veya bunlardan fide veya tütün yetiştirmek ve kaçağa mâni olmak üzere tütün 
zeriyatı yapıldıktan sonra fide yetiştirilen mahallerde fide bırakmak dahi menedilmiştir. 

Bu mejttnuiyetler hilâfında yetiştirilecek fide ve Yunan sarısı tohumlarının kal, ve imhası esa
sı da muvafık görülmüştür. 

Madde 19 : Ruhsat usulüne nazaran zürraa kolaylık teşkil ettiği ve çiftçinin ziraat için tarlasını 
ve fidesini daha evvel hazırladığı ve zürraâ verilmiş bir kolaylığın refi muvafık görülmediği ci
hetle 1701 numaralı kanun ile tatbik edilmekte bulunan beyanname usulüne göre tesbit edilmiş, 
zürraa bir külfet tahmil edilmemesi gayesile ihtiyar heyetlerinin beyannameler muhteviyatını bilâ 
ücret tasdik edecekleri hükmü de konulmuştur. 

Madde 20 : 1701 numaralı kanunun 13 üncü maddesi esasına göre tesbit edilmiştir. 
Madde 21 : Çiftçinin bazı esbabı zatiye dolayısile kontrol cüzdanını tütünler ambara girinceye 

kadar haizi emniyet bir başka kimseye, devredebileceği esası tesbit edilmiş ve merhum tütünle
rin, rehin kaldırılmadıkça veya mürtehinin rızası olmadıkça devr muamelesi yapılamıyacağı tasrih 
edilmek suretile mürtehinin hukuku gözetilmiştirs 

Madde 22 : 1701 numaralı kanunun 18 inci maddesinin 1 inci fıkrasının esas itibarile ay
nidir. Bu maddeye, sarî hastalıkların dip yapraklarından başladığı, toprakla teması olduğu için 
dip yapraklarının kıyım bıçaklarını bozduğu ve binnetice tütünün kıymetini indirdiği cihetle dip 
yapraklarmitn yeşilken zürra tarafından koparılarak kaçağa sarf edilmemek için tahmin zamanına 
kadar saklatması ve memurlarımız veya ihtiyar heyetleri önünde imhası gibi mezkûr yaprakların 
tamamile m|ahvedildiğine kanaat getirecek surette bu maddeye hükümler konmuştur. 

Madde 2j3 : 1701 numaralı kanunun 19 uncu maddesindeki esas muhafaza edilmiştir. Tahmin 
ve tahrir hlyetleri refakatlerinde İnhisarlar idaresinin bir memuru bulunması ve zürraın da hu
zurunun teıŞuni ve ekseriyetle verilen kararların muteber olması muvafık görülmüştür. Bu saye
de, yapılacak tahmine İnhisarlar idaresi memuru derhal itiraz edebileceği gibi tahrirde hazır bulu-. 
nacak olan tve kendi tarlasından ne miktar tütün alabileceğini asgarî hata ile bilen zürra da tar
lada itiraz eyleyebilecek ve itiraz heyetinin teşekkülünü istemek için uzun uzadıya müracaatlara 
lüzum kalmayacaktır. Uzun bir tetkik neticesinde hakikate varılabilmek için en muvafık şekli tah
rir bu yoldaf görülmüştür. 

Tahmin ?e tahrir işleri, kaçakçılığın meni vukuuna yegâne âmil olduğu ve inhisarlar idaresinin 
bittabi menâfii icabından bulunduğu cihetle tahmin heyetleri masrafları bu madde ile inhisarlar 
idaresine ait olarak gösterilmiştir. 

Yağmur |gibi ahvali havaiye dolayısile tahminden sonra tütün mahsulünde inkişaf vukubulabile-
cegi düşünülerek inhisarlar idaresinin bu gibi ahvalde ayni heyetler vasıtasile ikinci bi-r tahrir 
yaptırarak fArkın, çiftçinin cüzdanındaki miktara ilâvesi de muvafık görülmüştür. 

Madde 24 : 23 üncü madde mucibince yapılacak tahmin ve tahrir neticesine itiraz edecek tara
fın itirazm tahrir defterine yazılarak itirazatı tetkik heyetine tahriren bildireceği gibi muayyen bir 
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müddet zarjbmda çiftçinin tahriren inhisarlar idaresine itiraz edebileceğine dair hükümler konmuş
tur. 

Madde 25 : İtiraz heyetinin kimlerden teşekkül edeceğini ve bunların verecekleri kararm katı 
olacağını ve bu heyetlere verilecek yevmiyelerin, neticede haksız çıkacak tarafa ait olmak üzere ev
velâ inhisarlar idaresince tesviye olunacağını âmir olarak tesbit edilmiştir. 

Madde 26 : Tarlada ve kurutma mahallinde tütünlerin inhisarlar idaresince kontrolünü teminen 
konulmuştur. 
kanunun 23 üncü maddesi hükmü tavizan tesbit edecek çiftçilere, idarei inhisariyece mahallin en 

Madde 28 : 1701 numaralı kanunun 24 üncü ettirileceği beyan edilmek suretile 1701 numaralı 
Madde 29 : Tütünlerin mahsul ve görmezlerileedilmiştir. 

lannın ayrı ayrı denklere konulacağını âmirdir, maddesinin aynidir. 
Madde 27 : Mesul vekil göstermeden gaybubet kırıntı, gözleme, yanık, çürük, basık, ezik olan-

büyük malmemuruna müracaatla mesul vekil tayinBu madde ile de tütün ihracatının inkişafını temin 
için iyi tasnif esası gözetilmiştir. ' ' 

Memleketimizde halen muhtelif imalât usulleri tatbik edilmekte ve bilhassa Samsun mmtakasmda 
Amerikalılar tarafından son senelerde mutlaka hevenk halinde mübayaatta bulunulmaktadır. Bu 
maddede, alıcıların arzuları da nazarı dikkate alınması mülâhazasile imalât şekli şimdilik tesbit edil
memiş ve İnhisarlar idaresinin, işbu kanunun tarihi neşrinden itibaren azamî üç sne zarfmda tütün 
mmtakalannda zürram ve alıcılarm menafime uygun gelecek imalât usullerini tetkik ve tesbit ede
rek bu bapta İcra Vekilleri Heyeti kararile meriyete konulacak bir talimatname vücude getirmesi 
esası müraccah görülmüştür. 

Madde 30 : Esas itibarile 1701 numaralı kanunun 26 inci maddesinin aynidir. Yalnız bu maddede, 
mahsulü kurutma mahallinde veya tarlada tamamen veya kısmen telef ve zayi olan çiftçinin İnhi
sarlar idaresine keyfiyeti gerek doğrudan doğruya ve gerek heyeti ihtiyariye vasıtasile bildirebile
ceği tatbikatta her hangi bir müşkül tahaddüs edememesi için tasrih edilmiş ve bozulan ve kul
lanmağa salih olmayan tütünlerin tarzı imhasında ihrak, denize dökülmek veya üzerine toprak 
veya su atılmak ve kabili istimal olmayacak bir hale getirilmek diye sayılarak imhanın muhtelif 
şekillerde yapılabileceği gösterilmiştir. 

Madde 31 : Vezin ve kontrol heyetinin, ihtiyar meclislerince kendi azası arasından seçilecek, tü 
tünden anlayan iki zat ile inhisarlar memurundan mürekkep olması muvafık görülmüştür. 1701 nu 
maralı kanunun 27 inci maddesinde vezin heyetini ihtiyar meclisi teşkil ediyordu. Köy meclisi ve 
heyetleri aslî azasının altı ilâ sekiz kişiden mürekkep oldukları ve bunlardan her birine yevmiye ve
ya yol masrafı verilmesi lâzımgeleceği düşünülerek fazla masarifi mucip olmamak üzere bu heyet
lerden yalnız iki zat ile iktifa edilmesi ve vezin ve kontrol heyetlerine inhisarlar memurunun dav 
refakat etmesi tensip edilmiştir. Vezin ve kontrol esnasında zürra da hazır bulunacağından tartıla
cak miktarın % 5 sinin inhisarlar memuru ve % 5 sinin de zürra tarafından ayrılması şekli muva
fık görülmüştür. Tartılacak miktarın, mahsulün % 10 nunu tecavüz etmemesi de, açıktaki tütünle
rin kırıhp dökülmesine meydan vermemek mülâhazasile tesbit edilmiştir. 1701 numaralı kanunun 
27 inci maddesinde olduğu gibi, tarladaki tahmine nazaran tartıda % 5 şe kadar noksanı - kaçakçı
lıktan ileri gelmediği anlaşılmak şartile - nazarı dikkate alıp almamakta İnhisarlar idaresi muhtar 
bırakılmıştır. 

Madde 32 : Tarafeyne vezin ve tahrire, vezin heyeti huzurunda itiraz hakkı verildiği gibi çiftçinin 
muayyen bir müddet zarfında itirazını tahriren İnhisarlar idaresine bildireceğine dair bir hüküm de 
konmuştur. Bu itirazların da lâyihanın 25 inci maddesinde yazılı heyet tarafından tetkiki tensip 
edilmiştir. 

Madde 33 : 1701 numaralı kanunun 28 inci maddesinin ilk kısmı tadilen tesbit edilmiştir. Bu 
maddeye merbut 2 numaralı ambara teslim cetvelinde, derambar müddetlerinin her sene temdidi
ne mümkün mertebe mahal kalmamak üzere Samsun ve Tokat gibi mahallerde ağustos gayesine ka
dar uzatılmakla beraber müddetlerin idarei inhisariyece uzatılabileceği hakkında mevcut Hük
mü kanunî de dercedilmiştir. Bundan başka, çiftçiye bir kolaylık oİmak üzere, derambar müddeti 
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tecavüz ettirilmemek şartile ve derambaf zamanının ilânından evvel dahi zürraın, kabili nakil bir 
hale getirdiği tütününü, istediği zamanda, ambarlara nakil ve teslim etmek hakkı verilmiştir. 

Zürra yedinde derambardan sonra mahsul kalmaması mecburiyeti kanuniyesinin bir müeyyidesi 
olmak üzere, çiftçi, tütününü teslim ettikten sonra kendisinde tütün kalmadığına dair bir taahhüt
name vermeğe mecbur tutulmuştur. 

Madde 34 — Mezkûr maddenin birinci fıkrası 1701 numaralı kanunun 28 inci maddesinin son kıs
mının aynidir. Buna ilâveten, çiftçi tütünlerinin idare ambarlarında hüsnü muhafazası ve ambarların 
şeraiti lâzimeyi haiz olması gayesile bazı esaslar konulmuş ve ambarlarda tütünlerin bozulmaması 
için de vakit ve zamanında denkleri aktarmakla mükellef mütehassıs istif çiler bulundurulması, çift
çi tütünlerinin ambarlarda ayri ayrı konulması ve çiftçilerin mallarını müşterilerine gösterebilmeleri 
hakkında hükümler vazolunmuş ve her mahallin fermantasyon devresine göre fermantasyondan evvel 
ve sonra ambarlarda üst üste kaçar denk bulunabileceği tespit edilmiştir. 

Madde 35 : Zürra tütünlerinin deramıbar müddetine münhasır olmak, idarece verilecek prim
ler satış vukuunda ızürradan tahsil edilmek şartlarile sigorta ettirilmesini âmirdir. Sigorta mec
buriyetinin zürraa az çok bir külfet tahmil edeceği tabiî ise de, bir taraftan sigorta ile yangın 
tehlikesine ıkarşı zürraın giriftar olacağı zararlardan kurtarılacağı, diğer taraftan bu tütün
lere ait primlerin, Devlet emvalinin sigorta bedeline tâbi tutulabileceği ve ayrıca verilecek 
primlerden, % 30 dan 35 şe kadar şirketlerin bıraktıkları komusyonun indirilebileceği cihetle 
bu ikülfetin yarı yarıya hafifletilmiş olacağı düşünülmüş ve bu mülâhazalarla mezkûr madde 
tespit edilmiştir. Zürraın, esasen, inhisarlar idaresile hesabı olduğu cihetle bu primlerin sa
tış vukuunda imtiyazlı alacakları meyanında çiftçiden tahsil edilmek üzere bidayeten İnhi
sarlar idaresince tesviyesi esası konulmuştur. Şu kadar ki tütün ziraati yapılan mahallerin 
genişliği ile beraber ambarların müteferrik yerlerde bulunması dolayısile higorta şirketlerine 
sigorta muamelesi yaptırılması müşkül, ekser mahaller için gayrikabil olduğundan bu'sigorta 
muamelesini inhisarlar idaresi bizzat yapacağına veyahut sigorta şirketlerine yaptırtacağına 
dair bir fıkranın ıkonması münasip görülmüştür. 

Madde 36 : 1701 numaralı kanunun 29 uneu maddesinin ayni olup yalnız idarenin 10 sa
atlik mesafede ambarı (bulunmadığı kaydinin 30 kilometre mesafeye hasredilmesi muvafık gö
rülmüştür. 

Madde 37 : 1701 numaralı ıkanunun 30 uncu maddesinin aynidir. 
Madde 38 : Bu maddenin ilk fıkrası 1701 numaralı ıkanunun 32 nci maddesinin aynidir: 

Bu maddeye fazla olarak mahsulünü ambara ıslak götüren çiftçinin tütünündeki ıslaklık mik
tarı tesıbit ve tenzil edildikten sonra bakiyesi zimmetini kapatmazsa aradaki farkın kaçağa 
sarfedilmiş addolunacağına dair bir fıkra konulmuş ve çiftçiye bu bapta itiraz hakkı verilmiş 
ve itirazm hangi heyet tarafından tetkik olunacağı da gösterilmiştir. 

Madde 39: 1701 numaralı kanunun 33 üncü maddesinde yazılı ambar ücretleri? tadil edilmiş
tir. 1701 numaralı kanuna nazaran, denklerin anbara girdiği tarihten itibaren ilk altı ay zarfında-
ambar ücreti alınmamakta ve altı aydan sonra geçen her yedi gün veya haftanın küsuru için denk 
başına a l tmış la ra ücret istifa edilmektedir. Tütünlerin satışı ekseriyetle ilk altı ay zarfında vuku-
bulduğu ve altı aydan sonra satılmayarak ambarlarda kalan tütünlerden dolayı zürraın eline para geç
mediği düşünülerek derambarın iki ayı için ambar kirası alınmaması ve ikinci aydan altı ay niha
yetine kadar kilo başına ayda iki para ücret istifası ve ay kesirlerinde ilk onbeş günün nazarı dik
kate almmryarak on altıncı günden itibaren ay kesirlerinin bir ay itibar edilmesi zürra için kolaylığı 
mucip olacağı mülahaza edilmiş vet madde projesine bu yolda hüküm konulmuştur. Hali hazırda 
meri kanunda, ambar ücretlerinin altı ayda bir çiftçinin üdemesi mecburiyeti varsa da, satılamıyan 
ve binaenaleyh mahsulün parasını alamamış Bulunan çiftçinin bu ambar kiralarını altı ayda bir 
tesviyede müşkülâta maruz kalabileceği düşünülerek bu ücretlerin satış vukuunda idarece tamamen 
tahsil olunması müreccah görülmüştür. Tüccar tütünlerinin beher danginde halen yedi gün ve 
küsuru için yüz para ambar ücreti alınmakta ise de, bu da gün hesabile ve kilo basma yarım para olmak 
üzere değiştirilmiştir. 
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Madde 40 — Mahcuz veya mermin olarak uzun müddet ambarlarımızda kalan tütünlerin gittikçe 

kıymeti kaybolmakta ve netice itibarile ne tütün sahibine ve ne de haczi vazeden dainlere bir fa-
ide temin etmediğinden sarfı nazar ambarlarımızı da beyhude yere işgal etmekte olduğundan alâ
kadarana daha evvel tebligatta bulunmak ve ayni mahcuz olanlar istisna edilmek şartile bu nevi 
tütünlerin dahi diğer çiftçi tütünleri gibi satılması için idareye vazih salâhiyet vermek selâmeti 
muamele noktasından muvafık görülmektedir. Bu madde bu gibi ahkâmı ihtiva edecek surette ya
zılmıştır. 

Madde 41 : 1701 numaralı kanunun 35 inci maddesinin esas itibarile aynidir. Yalnız bu mad
deye, müzayedede talibi çıkmayan tütünlerden maada verilen bedel haddi lâyikrnda görülmeyen 
tütünlerin de konulması muvafık görülmüş ve 3 üncü seneye ait ambar ücretleri de, işbu lâyihanın 
38 inci maddesine göre tesbit edilmiştir. 

Madde 42 : 1701 numaralı kanunun 38 inci maddesinin aynidir. 
Madde 43 : Zürraın kredi ihtiyacı düşünülerek şu esbabı mucibeye göre tesbit edilmiştir. 
1 - Kanunu medeninin 853 maddesinin 1 inci fıkrasından (kanunen muayye istisnalar haricinde bir 

menkul ancak teslimi meşrut şekilde rehin edilebilir) denilmesine nazaran, hususî bir kanunda tes
lim ve tesellümden istisna kaydi mevcut olmak şartile rehin akit ve muamelesi yapılmasına kanunu 
medenî hükümleri müsait görülmüş, bu sebeple tütünün tarlada iken terhini maksadını temin için 
1701 numaralı kanunun 37 nci maddesinin 3 üncü fıkrası mezkûr istisnaiyeti ihtiva ederek yazıl
mak suretile maksada vusul imkânı hâsıl olmuştur. 

2 - Kanunu medeninin 854 üncü maddesi, bazı kuyut ve şurut dairesinde mürtehin tarafından 
kabzedilmeksizin hayvan üzerinde rehin tesisine cevaz vermektedir. Şu (halde tatbiki mümkün olan 
kuyut ve şurut dairesinde tarlada bulunan tütün de mürtehin tarafından kabzedilmeksizin 
terhin edilebilir. 

3 - 1697 numaralı kanunun 6 nci maddesi de, Ziraat bankaları tarafından veya banka kefale-
tile satın alınıp çiftçilere borçlandırılarak teslim olunan ziraat aleti erile hayvanların, borç
luya teslim tarihinden borcun ödenmesine kadar bankaya rehin edilmiş addolunacağından ba
histir ki bu da ticaret kanununun 761 inci maddesine muhalif ve fakat hususî kanundaki 
sarahate ve istisnaya müstenit bir terhin muamelesidir. 

Tütün alım ve satımının diğer emvali menknleden ayrı olarak bir takım ahvale tâbi tutul
ması gayet tabiî ise de tütün mahsulü ambarda kaldıkça evsafını ve binnetice kıymetini zayi 
etmekte ve bu cihet gerek tütün sahibinin ve gerek haciz ve rehin muamelesini yapan diğer 
erbabı istihkakın menfaatlerini muhil bulunmakta olduğundan alâkadaranm hukukuna halel 
gelmemek üzere tütünlerin paraya çevrilmesi ezîher cihet muhassenatı ve muamelâtı ticariye-
yi bazan akamete uğratan bir çok hâdisatın da önüne (geçilmesini mucip olacağından bu hu
sus için kanunun bu maddesine bazı ahkâmı hususiye konulması muvafık görülmüştür. Ancak 
tütün sahibinin mürtehin ve hâcizin hukukunu ihlâl maksadile muvazaa usullerine müracaat 
yolunu kapamak ve alâkadarların hukuku temin edilebilmek için tütünlerin satılığa çıkarılma
sından evvel alâkadarana bir ay mühlet vermek ve tütünün hakikî kıymetini eksipertize etmek 
ve açık arttırma usulile satmak gibi bazı takyidata tâbi tutulması da zarurî görülmüştür. Ona 
binaen bu ahkâmı ihtiva eder surette maddeye son olarak bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 44 : Esas itibarile 1701 numaralı kanunun 38 inci maddesinin aynidir. Ancak mez
kûr maddei kanuniyedeki (Tüccar satın aldığı tütünü mutlaka ecnebi memleketlere göndermek 
için alır. Veya bu maksatla başka bir tüccara satar. Bu tütünlerin memleket içinde harcanması 
yasaktır. Ne isim ve ne şekilde olursa olsun bu suretle harcanan tütün kaçağa gitmiş sayılır) fıkra
sı İnhisarlar idaresinin de ledelicap tüccardan satm alacağı tütünler memleket içinde sarf edileme
yeceği gibi bir mana arzetmekte olduğu düşünülerek tayyedilmiştir. • 

Madde 45 : Tüccarın, depolarındaki tütünlerden esasen mesuliyeti nazarı itibare alınarak bu 
depolara idarei inhisariyelerce kilit veya memur konmayacağı - tatbikat hatalarını mucip olmamak 
üzere - tasrih edilmek suretile yazılmıştır. Bu maddenin diğer fıkraları 1701 numaralı kanunun 39 
uncu maddesinin aynidir. 
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Madde 46 : Bu maddenin ilk fıkraları 1701 numaralı kanunun 40 mcı maddesinin aynidir. Bu 

maddede, 40 mcı maddei kanuniyenin son fıkrası^ inhisarlar idaresince lüzum görüldüğü takdirde 
ambarlar mevcudunun azamî % 10 na kadar tartılacağı, şayet noksan görülürse veznin bütün par
tiye teşmil edilebileceği yolunda değiştirilmiştir. Bundan maksat ta» bütün bir partinin vezninde 
gidecek fazla masraftan ve tütünlere arız olması melhuz zararlardan'içtinap edilmesidir. 

Madde 47 : 1701 numaralı kanunun 41 inci maddesinin aynidir. 
Madde 48 : 1701 numaralı kanunun 42 inci maddesi biraz tadilen kaleme alınmıştır. Deve ile ka

badan bir yerden diğer yere naklolunan tütünlerin firesi % 1 den 1 buçuğa çıkarılmış, ecnebi mem
leketlerine gönderilen tütünlerden vapura tahmilinden sonra fire aranması varit görülmediğinden 
;tayyedilmiştir. 

Bu maddeye merbut (3) numaralı fireler cetveli de, ambar fireleri tatbikatta görülen ahvale gö
re tadilen kabul edilmiş ve imalât fireleri için bütün memlekete şamil vasatî 'bir fire tesbiti muva
fık görülmüş, müteakip seneler için konulan fire nisbetlerile imalâtta yeknasak fire esası cihetine 
gidilmiştir. 

Madde 49 — 1701 numaralı kanunun 43 üncü maddesi tevsian kaleme almmıştır. Tütünün kı
rıntı ve işe yaramayan kısımlarının talibi zuhur edebileceği cihetle imhası tüccarm talebine talik 
edilmiş, bu suretle bunlardan gübre veya nikotin istihsali teşebbüsünde bulunacaklara 
açık bir kapı bırakmıştır. Kezalik bu maddeye, zürra emanet ambarlarında kalan tütünlerden ni
kotin veya gübre imali için talip çıkarsa idarei inhisariyenin bunları satarak bedelini en iyi tütün 
ziraati yapan mıntaka çiftçisine mükâfatan verebileceği hakkında bir hüküm konulmuştur. 

Madde 50 — Bir şehir veya kasaba dahilinde bir depodan diğer depoya nakledilecek tütünler 
için nakliye tezkeresi almağa lüzum olmamakla beraber, tüccarın nakilden evvel nakledeceği tütünün 
miktarını ve nereden ,nereye nakledeceğini mahallî inhisarlar idaresine tahriren bildirmesi mecburî 
tutulmuş, esnayi nakilde idareden bir memur bulundurulması zarureti kaldırılmış ve idarenin iste
diği şekilde kontrolünü yapması tabiî görülmüştür. 

Bu madde; tütün çiftçileri ve tütün çiftçi teşekkülleri de, tüccarın tâbi olduğu ayni ahkâma tâbi 
tutulmak suretile kendilerine teshilât ibraz edilmiştir. 

Madde 51 — Tatbikatta nakliye tezkerelerinin mevritten mahrece geç gitmesi halinde zuhur eden 
bazı müşkülât nazarı dikkate alınarak, bir şehirden veya kasabadan diğer şehir veya kasabaya naklo
lunan tütünlerin mahreç merkezindeki inhisarlar memuru mevritteki inhisarlar memuruna tütünün 
keyfiyeti vusulünü derhal bildirmekle mükellef tutulmuştur. 

Madde 52 — 1701 numaralı kanunun 47 inci maddesinden mülhemdir. Yalnız bu madde, esa
sen gemilere yükletilen bir malın, gümrük memurunun nezaretinde tahmili ile iktifa edilmiştir. 

Madde 53 : 1701 numaralı kanıfnun 48 inci maddesinin aynidir. 
Madde 64 : 1701 numaralı kanunun 49 uncu maddesindeki memaliki ecnebiyeye gönderile

cek tütün numunelerinin asgarî bir kilo olacağı hükmü kaldırılarak en çok beş kiloya kadar 
suretinde kaleme alınmıştır. Bu madde projesinde, tütün tacirlerinin beraberlerinde de nu
mune götürebilecekleri düşünülerek (Tütün tacirleri, daihilde bir yerden diğer mahalle posta-
haneler vasıtasile de numune gönderebilirler) denilmiştir. Proje, nakliye tezkeresi almaik 
mecburiyeti, tüccar için dahile hasredilmiştir. Halen ımeri kanunun 49 uncu maddesindeki 
(Nakliye tezkeresi ve paketlerin üzerinde inhisar idaresinin resmî mühürü olduğu postaihane-
lerde görüldüğünden başka (bir muameleye lüzum (kalmaksızın mahalline irsali mecburidir) fık
rası yerine (Nakliye tezkeresi postahanelerde görüldüğünden paketlerin ıbadelmuayene mahalli
ne irsali meöburidir) fıkrası (konularak tüccara kolaylık gösterilmiştir. 

Madde proj esile, tütün' çiftçilerine de, posta ile münhasıran tütün tacirlerine gönderecek
leri numuneler de ayni ahkâma tâbi tutulmaları suretile teshilât ibraz edilmiştir. Tütün ta-. 
cirlerinin, memaliki ecnebiyeye gönderecekleri tütün numunelerine ait posta makbuz ilmüha
berlerini İnhisarlar idaresine iibraz ederek muhteviyatını zimmetlerinden tenzil ettirmeleri esa
sı da kabul edilmiş ve tütün tacirleri için kabul edilen bu müsaade, numunelerin postahane-
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lere tevdiinden evvel İnhisarlar idaresinden vesika almaları şartile tütün çiftçilerine de teşmil 
olunmuştur. 

Madde 55, 56, 57, 58 ve 59 : Tütünlerimizin ihraç kabiliyetini tezyit için, her mmtaka tütü
nünün evsafını ve nefasetini muhafaza etmek ve alıcının da arzusu nazarı dikkate alınmak su-
retile imal tipleri tayini ve serbestti ticaret mülâhazasile siparişlerle ihracatın bu tiplere göre 
yapılmasının ihtiyarî bulunması esasları konulmuş, tiplerin ne suretle ve kimler tarafından 
tesbit ve İcap ettikçe tadil olunacağı, tip şahadetnamelerinin kimlerden mürekkep heyetlerin vere
ceği cihetleri düşünülmüştür, imal tipleri üzerine ihracat tüccarları arasında müsabakalar tertibi 
hakkında teşvik için de bir madde konulmuştur. Bu kanunun tatbikatı ve tiplerin bulunması ve 
tatbik işleri İnhisarlar idaresine tevcih edildiğinden tecrübe ve tetkik heyetlerinin masrafları da 
mezkûr idareye ait gösterilmiştir. 

Madde 60 :1701 numaralı kanunun 50 inci maddesinin aynidir. 
Madde 61 : 1701 numaralı kanunun 51 inci maddesi aynidir. Şu kadar ki, köylerde ve şehir ha

ricinde amelenin toplu bulunduğu mahallerde idare mamulâtımn satışlarını arttırmak için, icabında 
bu yerlerde harçsız olarak satış tezkeresi verilmesi için İnhisarlar idaresine salâhiyet verilmesi mu
vafık görülmüş ve bu maksadı temin etmek üzere lâyihanın 61 inci maddesine 1701 numaralı kanu
nun 51 inci maddesi hükmüne ilâveten bir fıkra konulmuştur. 

Madde 62 : 1701 numaralı kanunun 52 inci maddesinin aynidir. 
Madde 63 : 1701 numaralı kanunun 53 ncü maddesindeki ayni hükmü ihtiva etmektedir. Şu 

kadar ki satış muamelelerinin'inzibat altında bulundurulmasını temin için tütün dükkâncıları ve 
sayyar satıcılar hakkında bazı kayitler ilâve edilmiştir. 

Madde 64 : 1701 numaralı kanunun 54 üncü maddesinin aynidir. 
Madde 65 : Lâyihanın 3 üncü maddesinin müeyyidesi olarak tesbit edilmiştir. 
Madde 66 : Lâyihanın 6 mcı maddesile bu lâyihadaki kaçağa sarfedilmiş addedilen tütünler hak

kındaki muhtelif maddelerinin müeyyidesi olarak konulmuştur. 
Madde 69 : 10 uncu maddenin müeyyidesi olarak tesbit edilmiştir. 
Madde 68 : 19 uncu maddenin, 
Madde 69 : 11 inci maddenin, 
Madde 70 : 12 inci maddenin, 
Madde 71 : 13 ve 22 inci maddelerle 26 inci maddenin ilk fıkrasının, 
Madde 72 : 22 inci maddedeki filiz tütünlerintoplanması memnuiyeti hakkındaki fıkranın, 
Madde 73 : 26 met maddenin 2 inci fıkrasının, 
Madde 74 : 31 inci maddenin müeyyideleri olarak konulmuştur. 
Madde 75 ve 76 : Nakliye tezkeresi almadan ve ambar hudut ve istikametleri haricine naklolu

nan tütünler ve 76 inci maddesi de, ambar istikameti dahilinde nakliye tezkeresiz naklolunan tü
tünlerden dolayı alınacak para cezalarına dair olarak tesbit olunmuştur. 

Madde 77 : 32 inci madde mucibince tütünlerini ambara teslimde muayyen müddeti tecavüz 
ettiren çiftçilerden alınacak para cezasını göstermektedir. 

Madde 78 : Zimmetini noksan teslim edenlerin eksik kalan tütünlerden dolayı derambardan bir 
ay sonra neztlerinde tütün bulunan çiftçilerden almacak cezaları tayin etmiştir. • 

Madde 79 : 46 inci maddenin müeyyidesidir. 
Madde 80 : Halen hükmü meri bulunan 907 numaralı kanunun 5 inci maddesi olup bu lâyihaya 

alınmıştır. • 
Madde 81 : Halen hükmü meri bulunan 907 numaralı kanunun 8 inci maddesi olup bu lâyihaya 

alınmış ve bu maddeye muhalif hareket edenlerin tâbi tutulacağı cezayi tayin etmiştir. ' 
Madde 82 : 1701 numaralı kanunun 65 inci maddesinin aynidir. 
Yalnız bu maddeye tömbeki kıymağa elverişli bıçak ve havanlar da ilâve ve cozayi teşdit için 

(bilerek zilyet olanlar) fıkrasındaki (bilerek) kelimesi tayyedilmiştir. Halen meri maddei. ka-
nuniyede alelitlak pıçak denilirken bu da tatbikatta yanlışlığa mahal kalmamak üzere (ha- • 
van bıçağı) diye tasrih Sunmuştur. ' '• 

( S. Sayısı : 235 ) 



— 10 — 
Madde 8$ : 1701 numaralı kanunun 66 ncı maddesinin aynidir. 
Madde 84 : Halen hükmü meri olan 907 numaralı ıkanunun 9 uncu maddesinin esas itibarile 

aynidir. 
Madde 85 : İnhisarlar idaresince köylülere ve bu gibilere mahsus olmak üzere imâl ve bu 

namlarla (mevkii istihlâke çıkarılan mamulâtm mezun ve salâhiyeti olmaksızın satıp saklayan
ların tâibi tutulacakları cezayi göstermiştir. Şimdiye kadar idarei inhisariyece köylülere ve bu 
gibilere mahsus olaraık ucuz fiatlerle çıkarılan mamulâtm satılmasına müsaade olunan yerler 
haricine veya ihtiyaçtan fazla alınarak: başkalarına satıldığı ve Ibunun varidatı idarenin te
nakusuna sebep olduğu görülmüş ve bu maddenin derci tensip olunmuştur. 

Madde 86 : Aldıkları mamulâta satış tezkerelerinde yazılı yerlerden harice sevikeden serfoayi-
lerle ıbayi ve sayyar satıcıların tâ'bi tutulacakları cezayı tayin etmeıktedir. Tatbikatta ibaş 
serhayim ve 'bayilerin, yüksek isfkontolar ve nakliye ücretlerile aldıkları mamulâtı civar şehir
lere sevkederek oralarda isfcontolar daha dûn olmasından aradaki farktan istifayede kaUaştrk-
lan görüldüğünden bu maddenin vazı tensip edilmiştir. 

Madde 87 : Cumaları ve sair tatil yünleri seyyar satıcıların inhisar mamulâtmı fazla fiatlerle 
satmalanna mani olmak maJksadile konulmuştur. 

Madde 88 : Halen hükmü meri bulunan 907 numaralı kanunun 10 uncu maddesini tevsian 
bu lâyihaya alınmıştır. 

Madde 8(9 : Bu lâyihada ayrıca para cezası tayin edilmeyen memnuiyetler için müeyyide ola
raık ıkonulmtıştur. 

Madde 90 : 558 numaralı kanunun halen hükmü meri bulunan 14 üncü maddesile kezalik el-
yevm meri bulunan 907 numaralı kanunun 11 inci maddesinin esas itibarile aynidir. 

Madde 91 : Bu lâyihanın 65, 66, 75, 80, 82, 88 ve 90 mcı maddelerinde yazık hakikî kaçakçılık 
suçlan hakkında mezkûr maddelerde yazılı cezalardan maada 1918 numaralı kanunun ahkâmına 
göre de tecziye edileceklerini âmirdir. Bu madde projesinde 1918 numaralı kanunun ahkâmı mahsu-
sasınrn devamı meriyeti esası gözetilmiştir. 

Madde 92 : Bu lâyihada yazılı suçlardan kaçakçılık kanununun dairei şümulüne girenler heyeti mah
susa kaza hakkına tâbi olanların mercii rüyetini sulh ceza mahkemeleri veya bu vazifeyi ifa eden hâkimler 
olarak göstermiştir. 1701 numaralı kanun ile hakkı kaza verilmiş bulunan heyetler kararlarının 
tatbikatta ekserisi yine sulh mahkemelerine gitmekte oldukları ve bu itibarla matlup süratin temin 
edilmediği ve heyet kararlarının alâkadarlar üzerinde mahkeme hükümleri kadar müessir olmadığı 
görülerek ve bazı yerlerde idarei inhisariye memuru da bulunmadığı nazarı dikkate almarak ahkâmı 
umumiye ile muayyen olan kaza merciinin bu kanunda teyidi, müreccah addedilmiştir. 

Madde 93 : 1701 numaralı kanunun 71 inci maddesi tadilen tesbit edilmiştir. 
Madde 94 : 1701 numaralı kanunun 72 inci maddesinin aynidir. 
Madde 95 : Kaçakçılık kanununa temas eden efalden gayri, bu lâyihaya göre zaptı lâzımgelen 

tütün ve sair inhisar maddelerinin takibat -neticesine kadar idarece hıfzı muvafık görülerek bu 
esasa göre tesbit edilmiştir. 

Ma,dde 96 : 92 inci madde projesi ile mercii rüyet olarak sulh mahkemeleri gösterilmiş olduğu
na göre, 1701 numaralı kanunun 70 inci maddesi tadilen kaleme alınmıştır. 

Madde 97 : 1701 numaralı kanunun 75 inci maddesi tadilen tesbit edilmiştir. 
Madde 98 : 1918 numaralı kanuna temas edenlerden maada ıbu lâyihadaki efali memnua-

dan dolayı Gümrük ve inhisarlar vekâletine sulh ve feragat salâhiyeti verilmesi esasına ve bu 
suretle bazı vukuu muhtemel mağduriyetlerin önüne geçilmesi mülâhazasına müsteniden hazır
lanmıştır. 

Madde 99 : 10 - VI - 933 tarihli ve 2295 numralı kanun ile /belediye teşkilâtı olan yerlerde 
muhtar ve ihtiyar heyetleri ilga edilerek bunların vazifeleri belediyelere verilmiş olduğun
dan, bu lâyihada muhtar ve ihtiyar heyetlerine ait olduğu gösterilen hizmetlerin belediye teş
kilâtı olan mahallerde belediyelerce yapılacağı Ihakfcında 99 uncu maddenin tedvinine lüzum 
görülmüştür. 
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Madde 100 : 1701 numaralı kanunun 78 inci maddesinin ve bu maddeye merbut 4 numaralı 

cetvelde mezkûr 78 inci maddeye bağlı cetvelin aynidir. 
Madde 101 : 1701 numaralı kanunun 80 inci maddesinin takip usulleri fıkrasının ilâvesile 

aynidir. 
Madde 102 : 1039 numaralı kanun ile tütünden ımuamele vergisi alınmadığı cihetle 1701 

numaralı kanunun 82 nci maddesindeki bu kaydin tayyi suretile lâyihaya, alınmıştır. Bazı ma
hallerde belediyelerin, kendi iskelelerinden geçmeyen tütünlerden de resim almakta oldukları 
ve bu resmin, şehir meclislerince tezyit edilebileceği ve bunun ise tütünlerin maliyet fiatleri-
ne müessir olacağı düşünülerek ton başına elli kuruş gibi mutedil bir resmin alınacağı da bu 
maddeye konduğu gibi ayni esbaba binaen mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olup İnhisarlar ida
resince kullanılmakta olan gayrimenkullerin de Devlet ve idarei hususiye ve belediyelere ait 
her türlü vergi ve resimlerden istisnasını mutazammın yeniden bir hüküm konmuştur. 

Madde 103 : Bu yeni lâyihanın iktisabı kanuniyet etmesi üzerine 1701 numaralı kanun ve 
hükümleri halen meri bulunup bu lâyihaya alınmasına binaen 558 ve 907 numaralı kanunların 
madde projesinde yazılı maddelerinin ve kezalik hükmü bu lâyihaya konulduğu cihetle hasan-
keyifi tütünlerinin çöp firesi hakkındaki 1928 numaralı ve hükmü kezalik projeye konulan 
ve binaenaleyh ilgası lâzımgelen 803 numaralı kanun ile zürra emanet ambarlarına konulacak 
çiftçi tütünlerinden denk başına alınacak ücretin kiloya tahvilinden dolayı kabiliyeti tatbi-
kiyesi kalmayan 2331 numaralı kanunların ilgasını âmir olmak üzere tesbit edilmiştir. 

Madde 104 : 1701 numaralı kanunun 79 uncu maddesinin aynidir. 
Madde 105 : Bu lâyihanın ke&bi katiyet ettikten sonra bazı hazırlıklar için vakit kalması 

mülâıhazasile tarihi neşrinden dört ay> sonra meriyet mevkiine girmesi muvafık görülerek o su
retle tespit edilmiştir. 

Madde 106 : Tütün mınt akala rmdaki muallim mekteplerile liseler ve orta mekteplerde tü
tüncülüğe dair konferanslar verileceği 13 üncü madde projesinde tespit edilmiş olduğundan 
(Maarif vekili) nin de ilâvesile 1701 numaralı kanunun 84 üncü maddei kanun iyesinin aynidir. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. 1. Encümeni 
Karar No. 14 
Esas No. 1/48 

Yüksek Reisliğe 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında Gümrük ve 
inhisarlar vekâletince hazırlanıb îcra Vekilleri 
Heyetinin 12 -iII - 1934 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılan Başvekâletin 22 - ,II - 1934 tarih ve 
6/367 sayılı tezkeresile Meclise gönderilen ve dev
re hitamı dolaynsile çıkarılamadığından beşinci 
devrede tekrar müzakeresi Hükümetçe taleb edil
mesi üzerine 12 - I I I - 1935 tarihinde encümeni
mize havale edilen kanun lâyihası Gümrük ve in
hisarlar umum müdürlüğü mümessileri hazır bu-
lunıduğu halde müzakere edilmiştir. 

19B0 senesindenberi meri olan 1701 numaralı 
Tütün inhisarı kanununun tatbikatta bu günün 

ihtiyacını karşılamayacağı ve memleketimizde 50 
milyon kilo gibi büyük bir yekûn tutan bütün 
mahsulünün ihracat emtiası olmak dolayısile ekimi 
ve toplanib ihracı bu günkü iktisadî ic ablar kar
şısında ehemiyet peyda etmesi dolayısile yeni 
icablara göre yeni hükümler konulması hakkında
ki Hükümetin serdettiği esbabı mucibe yerinde 
görülerek maddelere geçilmiştir. 

Madde 1 : Bu maddede tekerrüre mâni olmak 
üzere bazı kelime değişiklikleri yapılmış ve in* 
hisarlar mevzuuna dahil bulunan sigar ve pipo da 
maddeye ilâve edilmiştir. 

Madde 2 : Bu maddenin ikinci fıkrasında 
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.. tüccar ehliyetini haiz kimselerin ecnebi memleket

lere yollanmak üzere Türkiye dahilinde açacak-
. l an fabrika yerlerinin muayyen olmasında bazı 
mahzurlar görülerek fabrika yerlerinin vekâletçe 
ihtiyaca göre tesbdt ve tayini keyfiyeti daha mu
vafık görülmüştür. Bir de alınacak teminatın 
ne gibi hallerdie irad kaydedileceği lâyihada 
cmıecstkût bırakıldığından bunun da nizamname ile 

, tesbiti tensib edilerek madde o suretle tadilen 
kabul edilmiştir. 

Madde 3 : Hükümetin beşinci maddesi üçün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 4 : Bu maddenin birinci fıkrasında 
ecnebi memleketlerden yolcuların yanlarında ge
tirmelerine -müsaade olunan inhisar maddeleri 
arasına muayyen miktar tütün ve sigara kâğıdı
nın da ilâvesi muvafık görülmüştür. 

ikinci fıkrada (Sigara ve emsali) sözleri ye
rine (Birinci fıkrada sayılan maddeler) cümle
si konulmuş ve bu fıkranın sonuna üçüncü fık
ra olarak (Sigara kâğıdının elli yapraktan faz
lası yok edilir) fıkrası ilâve olunmuştur. 

Madde 5 : Hükümetin üçüncü maddesi (Kı
yılmış) kelimesinin ilâvesile beşinci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Madde 6 : Tekerrüre mâni olmak üzere bazı 
fıkraların birleştirilmesi ve bazı kelimelerin de 
tashihi ile tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 7 : Hükümetin sekizinci maddesi, 
birinci fıkrası vuzuh için kısımlara ayrılmak 
suretile, ikinci fıkrası da aynen ipka edilmekle 
beraber Hükümetin müsaadesi ile açılacak tüc
car fabrikalarına da lüzumlu olan sigara kâ-
ğıdlarc hakkında hükmü ihtiva etmek üzere 
üçüncü bir fıkra ilâvesile tadilen ve yedinci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 8 : Hükümetin dokuzuncu maddesi
ne, para cezası hükümleri konulmak ve 1918 sa
yılı kanuna olan atıf 91 nci maddede yapılmış 
olduğundan bu maddeden çıkarılmak suretile 
sekizinci madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 9 : Hükümetin yedinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Madde 10 : Maddenin dördüncü fıkrasına 
şehir ve kasabalardaki ihtiyar heyetleri kasde-
dilerek bu maddede ve müteakib maddelerde 
bu tabir kullanılmıştır. Halbuki şehir ve kasa
balarda bu teşkilât bir kanunla kaldırılarak 
bunların vazifeleri belediyelere verildiğinden 
ihtiyar heyetleri yerine (Belediyeler) tabiri kul-

( S . Say 

lanılması muvafık görülmüş ve bu sebeble gerek 
Ibu fıkrada ve gerekse müteakib maddelerde o nu-
retle tashihler yapılmıştır ve memleketimide pu
ro tütünü istihsal edilmeğe başlanıldığı müzakere 
sırasında Hüküm/etçe ifade edilmesine göre mad
deye puro kelimesi ilâve edilmiştir. 

Madde 11 : (Mesken harimi) tabirinden tat
bikatta küçük memurların takdirsizliklerile. ihti
lâflar doğabileceği göz önüne alınarak tütün ekil
mesi yasak edilen mesken hariminin ölçüsü tayin 
edilmek suretile madlde tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 12 : Bu maddede memur dendikten 
sonra hâkimlerin ayrıca zikredilmesi, yine Devlet 
memuru olan subayların da ayrıca zikredilmeme-
sinden bu memnuiyete tâbi olmadıkları kanaatini 
tevlid edeceği mahzuru ve esasen hâkimlerin Dev
let memurları tabirinin şümulü haricinde' kalma
yacağı düşünülerek hâkimler tabiri kaldırılmış
tır. 

Ayni zamanda yine bu maddede, muvazaayı 
önlemek için ekimden menedilen bu memurların 
iaşesi kendilerine aid olmak üzere meskenlerinde 
bulunan yakinlerinin tütün ekiminden menedil-
mesi, memur olmayan bu vatandaşların teşebbüs 
serbestilerini takyid edecek mahiyette görülerek 
kaldırılmış Ve bunun yerine muvazaaya mâni 
olmak üzere (bizzat veya bilvasıta) tabiri kul
lanılmıştır. 

Maddenin non fıkrasındaki tarla mesahası ye
ni ölçüler kanunile tevafuku teminen (ar) olarak 
düzeltilmiş ve madde bu tadillerle kabul edilmiş
tir. 

Made 13 : Vüızuhu temin etmek üzere kelime 
tashihi ile kabul edilmiştir. 

Maded 14 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 15 : Aynen kabul edilmiştir. 
Madde 16 : Müsabaka yapacaklar arasında 

- yerine göre - belediyece seçilecek kimselerin bu
lunması lüzumuna binaen bir tadil yapılmıştır. 
Maddenin son fıkrası, ikramiye ile yapılacak teş

vikin, ceza parasından tahsil edilmiş bir mik
tarın bulunulb bulunmaması gibi tesadüfe muallâk 
kalmasmdaki mahzura ve her müstahikka ikrami-
vermek lüzumuna binaen bütçeden temini zaru
retini ifade etmek üzere kaldırılmıştır. 

Madde 17 : Maddenin son fıkrasındaki konfe* 
rans verme hükmü, kanunda yer bulması zarurî 
hükümlerden görülımeyerek çıkarılmıştır. 
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Madde 18 : Bu maddenin son fıkrasında bir 

iki kelime tashihi yapılmıştır. 
İkinci kısmın üç numaralı serlevhasında bir 

tashih, yapılmıştır. 
Madde 19 : Onuncu madlde esbabı mucibesin-

de izah edilen sebeblere binaen kelime tashihleri 
yapılarak madde kabul edilmiştir. 

Madde 20 : Vuzuhu temin için ibare tashih
leri yapılmıştır. 

Madde 21 : Tütünün mülMyetini devir keyfi
yeti, 2506 sayılı kanunla bazı kayid ve şartlara 
tâibi tutulmuş olduğundan, bu esas ve şekilleri 
mahfuz tutmak üzere ziraat kontrol cüzdanının, 
tütünler tarlada kmlmcaya kadar devredilebile
ceğini ifade edecek nurette madde tadil edilmiş
tir. 

İnhisar idaresinin devre mâni olabileceği hal
lerin tahdid ve tasrihi de aynca faydalı görül
müş ve bunu temin edecek bazı tadiller yapılmış
tır 

Madde 22 : Tütün köklerinin çiftçiye haber 
vermeden onun hesabma söktürülmesi hakken daki 
hüküm tatbikatta bazı çiftçilerin mağdur olma
sını mucJlb görülerek kanunî borçlarının kendileri-

. ne bir daha hatırlatılması ve yeni bir mühlet ve
rilmesi şeklinde madde yazılarak tadilen kabul 
edilmiştir. 

Madde 23 : Bu madednin hükümleri aynen 
kalmak üzere ibarelerde değişiklikler yapılmıştır. 

Bir de son fıkrasında tahrirden sonra haya 
tesirile tütün mahnulünde noksanlık olursa yapı
lacak muameleye dair bir hüküm olmadığından 
İnhisarlar idaresi kadar çiftçinin hukukunun da 
korunması mülâhazasile maddeye bir fıkra ilâve 
edilerek tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 24 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 25 : itiraz heyetlerinin vazifelerini 
bir an evvel bitirmesi ve bu heyetlere girenlerin 
tahmin heyetlerinde bulunanlardan olmamala
rını tazammun etmek üzere madde tadilen ka
bul edilmiştir. 

Madde : 26 Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 27 : Bü maddenin son fıkrasile çiftçi 
vekil göstermeden uzaklaşacak olursa mahal
lin en büyük mal memuruna müracaatla vekil 
tayin ettirilmesi Hükümetçe teklif edilmiştir. 
Mesul vekil taayyün edecek makamın mal me
murundan' ziyade mahallin sulh hâkimi olması

nı encümen daha ziyade muvafık görerek bu 
suretle madde yazılmış ve tadilen kabul edil
miştir. 

Madde 28 : Hükümetin teklifi aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 29 : Bu maddenin ilk fıkrası; ahiren 
neşrolunan 2506 sayılı kanunun ikinci madde
sinde yer bulmuş olduğundan tekrar tedvinine 
mahal kalmamıştır. 

Ancak nakil sırasında arız olan hasarlar 
hakkında yapılacak muamelenin tayinindeki 
faideye binaen bu cihet tasrih ve çiftçinin elin
de olmayan hâdiseler yüzünden takib edileme
yeceği ifade edilerek madde tadilen kabul edil
miştir. 

Madde 30 : Kelime tashihleri yapılmıştır. 
Madde 31 : Yüzde beşten fazla eksik çıkan 

tütün mahsulünün kaçağa sarfedilip edilme
diği hakkındaki kanaatin yalnız inhisar • me
murlarında bırakılmasındaki mahzura binaen 
bu hakkın bir heyete verilmesi ve bu heyetin 
de mahallinin en büyük mülkiye memuru ve mal 
memuru ile inhisar memurundan teşekkül et
mesi encümence münasib görülerek madde o 
suretle yazılmış ve tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 32 : Kelime tashihile kabul edilmiş
tir. 

Madde 33 : Hükümetin teklifi aynen.-
Madde 34 : Mücbir sebeblerden bir kısmı

nı saymakta fayda görülmediği cihetle bu mad
dedeki (Gerek yangın -ve gerek sair) kelime
leri çıkarılmak suretile madde kabul edilmiştir. 

Madde 35 : Bu maddede bahsi geçen sigor
ta Devlet malları hakkında olmayrp inhisar mal
ları hakkında olduğundan (Devlet malları
nın) tabiri yerine (İnhisarlar idaresi tütünleri
nin) sözlerile değiştirilerek madde kabul edil
miştir. 

Madde 36 : Bu madenin son fıkrasındaki 
(tarifname) kelimesi yerine (nizamnamesi) 
kelimesi kabul olunmuş ve bir kelime tashihile 
madde kabul edilmiştir. 

Madde 37 : Bazı kelime tashihlerile madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 38 : Bazı kelime tashihlerile madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 39 : Bazı kelime tashihlerile madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 40 : Bazı kelime tashihlerile madde 
kabul edilmiştir. 
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Madde 41 : Bazı kelime tashihlerile madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 42 : Bazı kelime tashihlerile madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 43 : 2506 numaralı kanun her tütün 
alım satımında mukavele mecburiyetini koymuş 
olduğundan mukavele mevcud olduğu halde ay
rıca beyanname verilmesi lüzumsuz bir kül
fet olduğundan alım satımda yalnız bir muka
vele nüshasının İnhisarlar idaresine tevdii kâ
fi görülmüş, terhinde ise eskisi gibi beyanna
me verilmesi esası kabul edilmiş ve diğer fık
ralarda: da bazı kelime tashihleri yapılarak 
madde ö suretle tadilen yazılmıştır. 
Madde 44 : 43 ncü maddede yapılan tadil se-

bebile lüzumu kalmadığından kaldırılmıştır. 
Madde 44 : Hükümetin 45 ncimaddesi ba

zı kelime tashihlerile 44 ncü madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 45 : Hükümetin 46 ncı maddesi ay
nen 45 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 46 : Hükümetin 47 nci maddesi ay
nen 46 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 47 : Hükümetin 48 nei madesi vuzuhu 
temin için bir cümle ilâvesile 47 nci maded ola
rak kabul edilmiş ve fire listesi de Hükümetin 
kanunun'müzakeresi esnasında tadilen getirdiği 
şekilde aynen kabul edilmiştir. 

Madde- 48 : Hükümetin 49 ncu maddesi 48 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 49 : Hükümetin 48 nci maddesi 49 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 50 : Hükümetin 51 nci maddesi 50 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 51 : Hükümetin 52 nci maddesi 51 nci 
madde olarak aynen kaıbul edilmiştir. 

Madde 52 : Hükümetin 53 ncü maddesi 52 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Maddef53 : Hükümetin 54 ncü maddesi 53 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 54 : Hükümetin 55 nci maddesi 54 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 555 : Hükümetin 56 ncı maddesi kelime 
tashiMle 50 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 56 ; Hükümetin 57 nci maddesi, heyet
lerin ücreti hakkında bir fıkra ilâvesile ve vuzuhu 
temin edecşk bazı tashihlerle 56 ncı madde olarak 
yazılmış ve tadilen kabul edilmiştir. 

Madde §7 : Hükümetin 58 nci maddesi 57 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 58 : Hükümetin 59 ncu maddesi 5ST nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 59 : Hükümetin 60 ncı maddesi 59 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 60 : H]ükumetin 61 nci maddesi 61) ncı 
madde olarak yalnız satıcı sınıflarının nizamname
de gösterilmesi fıkrasının ilâvesile tadilen kabul 
edilmiştir. 

Madde 61 : Hükümetin 62 nei maddesi 
kelime tashihile 61 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Madde 62 : Hükümetin 63 ncü maddesinde 
bayilerin kendi aralarında alım satım ve değişme 
yapamazlar, fıkrası idarenin zararını:mucib bâr 
hâdise: telâkki edilememesine binaen kaldırılarak 
ve bazı kelime değişikliği yapılarak 62 nci madde 
olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 63 : Hükümetin 64 ncü maddesi 63 neü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 64 : Hükümetin 65 nci maddesinde (fca-
nunun üçüncü maddesi) diye başlayan fıkrası 
işbu üçüncü madde encümence beşinci madde aka
rak numaralandığından bu suretle tashih edilib 
64 neü madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 65 : Hükûmetin66 ncı maddesinin bi
rinci; fıkrasında (1918 numaralı kanunun 25 nei 
maddesi hükmü, tatbik olunur) kaydi meveuddür* 

Bu hüküm 91 nci maddedekilerle birleştirilmiş 
olduğundan kaldırılmak suretile ve 65 nci madde 
olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 66 : Hükümetin 67 nci maddesindeki 
100 metre murabba! sözünün eskisi gibi bir dö
nümün mukabili olan 1000 metre murabbaı ya
pılmak suretile tadil ve 66 ncı madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 67 : Hükümetin 68 nci maddesi keli
me tashihi ile 67 nci madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Madde 68 : Hükümetin 69 ncu maddesi encü
menin 66 ncı maddesindeki tadil ile mütenazır 
olarak tashih ve 68 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Madde 69 : Hükümetin 70 nci maddesi 69 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 70 : Hükümetin 71 nei maddesile ceza
landırılmak istenen hallerden, tütün köklerinin 
vıaktinde söfcülmemesi hali, masrafı çiftçi hesabı
na olarak idareye söktürme hakfcrnı veren bir hal 
olduğu ve bu netice çiftçi için kâfi bir zarar sa
yıldığı cihetle bundan dolayı aynca tecziyesine 
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mahal görülmeyerek 22 nci maddeye yapılan atıf 
kaldırılmış ve 26 nci maddeye olan atıf bu mad-
Üeırin son fıkrası hükmüne müteallik olmak lâ-
zumgeleceğinden tasrih edilmek suretile madde 
tadilen 70 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 71 : Hükümetin 72 nci maddesi 71 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 72 : Hükümetin 73 ncü maddesi 72 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 73 : Hükümetin 74 ncü madedsi 73 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 74 : Hükümetin 75 inci maddesi 74 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 75 : Hükümetin 76 nci maddesi 75 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 76 : Hükümetin 77 nci maddesi kelime 
tashihDerile 76 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 77 : Hükümetin 78 nci maddesi hü
kümde tekerrüre mahal kalmamak üzere bir fık
rası çıikanlarak ve kaçakçılık kanununun numa
rası gösterilerek tadilen 77 nci madde olarak ka
bul edilmiştir. 

Madde 78 : Hfükümetin 79 ncu maddesi 78 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 79 : Hükümetin 80 nci maddesi bazı 
kelime tasttıühlerile kabul edilmiştir. 

Madde 80 : Hükümetin 81 nci maddesi aynen 
80 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 81 : Hükümetin 82 nci maddesi ha
fif para cezası, suçun mahiyetine göre ağır ola
rak düzeltilmiş ve vuzuhu temin için bazı keli
me değişiklikleri yapılmış ve madde 81 nci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Madde 82 : Hükümetin 83 ncü maddesinde
ki koltukçuluk fıkrası lüzumsuz görülerek ve 
bazı kelime tashihleri yapılarak 82 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 83 : Hükümetin 84 ncü maddesi La-
zı kelime değişikliklerile 83 ncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 84 : Hükümetin 85 nci maddesile gü
dülen gaye, ucuz sigaraların şehir ve kasaba
larda satılmasını önlemek olduğuna göre bu 
gayeyi isihdaf etmek-ve bu memnuiyet hilafı 
na hareket edenler hakkındaki ceza indirilmek 
suretile madde encümenimizce yeniden yazıl
mış ve 84 ncü madde olarak tadilen kabul edil
miştir. 

Madde 85 : Hükûmetm 86 nci maddesi bazı 

kelime tashihlerile 85 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 86 : Hükümetin 87 nci maddesi bazı 
kelime tashihlerile kabul edilmiştir. 

Madde 87 : Hükümetin 88 nci maddesi ceza 
nisbetleri arttırılmak ve bu suçu işleyenlere 
bundan böyle satış tezkeresi verilmemesi kaydi 
ilâve edilmek suretile tadilen ve 87 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Madde 88 : Hükümetin 89 ncu maddesi 88 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 89 : Hükümetin 90 nci maddesi vu
zuhu temin ve tekerrüre mâni olaeak şekilde 
yazılmış ve 89 ncu madde olarak kabul edil
miştir. 

•Madde 90 : Hükümetin 91 nci maddesinde 
yazılı maddeler arasına, bu mahiyette suçlar
dan olan>8 nci madde de ilâve edilmiş ve 90 nci 
madde olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Madde 91 : Hükümetin 92 nci madesi 91 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 92 : Hükümetin 93 ncü maddesi 92 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 93 : Hükümetin 94 ncü maddesi 93 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 94 : Hükümetin 95 nci maddesi 94 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 95 : Hükümetin 96 nci maddesi, 
1918 sayılı kanunla tenazuru teminen tadil edile
rek 95 inci madde olarak kabul edilmiştir. 

Madde 96 : Hükümetin 97 nci maddesi. 8 riei 
maddenin de ilâvesile 96 nci madde olarak kabul 
edilmiştir. 

Madde 97 : Hükümetin 98 nci maddesi 8 nci 
maddenin de ilâvesile 97 nci madde olarak kabul 

edilmiştir. 
Hükümetin .99 ncu maddesile derpiş edilen ta

diller alâkalı maddelerde yapılmış olduğundan 
bu madde çıkarılmıştır. 

Madde 98 : Hükümetin .100 ncü maddesi mel-
fufundan olan 4 numaralı cetvele 43 ncü mad
dede yapılan tadille tenazuru temin etmek üze
re (alım ve satım mukaveleleri) de ilâve edilmek 
suretile madde 98 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Madde 99 : Hükümetin 101 nci maddesi 99 ncu 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 100 : Hükümetin 102 nci maddesi is
kele resimleri üzerinde büyük bir tenzilâta mahal 
verdiğinden bunun idarei hususiye ve belediyele-
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rin hafi hazır varidat üzerinde bir tenakum ieab 
ve binmetice bu müesseselerin ifa ettikleri amme 
hizmetlerini müteesir edeceği nazan itibare alı
narak elyevm meri olan 1701 sayılı kanunun bu 
hulsus lakikındaki 82 rici maddesi hükmünün ay
nen muhafazası encümence muvafık görülmüş ve 
madde o suretle yazılarak 100 neü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Madde 101 : Bu kanuna uymayan diğer hü
kümlerin- de ilga edildiği sarahati ilâve edilerek 
Hükûmfetin 103 neü maddesi 101 nci madde ola
rak kabul edilmiştir. 

Madide 102 : Hüikûmetin 104 neü madesi Celi
me tashihile kabul edilmiştir. 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında Gümrük ve 
inhisarlar vekilliğince hazırlanıp icra Vekil
leri heyetinin 12 - II - 1934 toplantısında Yük
sek Meclise sunulan ve devrenin sonuna gelme
sinden çıkarclamayrp, beşinci devrede tekrar mü
zakeresi İstenilen kanun lâyihası encümenimiz
de, Gümjîük ve inhisarlar vekili ve tütün inhi
sarı umum müdürü hazır bulunduğu halde, 
okunup görüşüldü: 

Tütün, memleketten dışarı çıkan mahsulleri
miz içinde birinci derecede yer tutup en çok pa
ra getirenidir. Buna göre ekonomik ehemmiyeti 
de o nisllette yüksektir. 1930 senesinde çıkan 
1701 numaralı tütün inhisar kanununun yerine 
bu kerre ^çiftçinin isteklerini daha ziyade karşı-
lıyabilecek surette ve kaçakçılığa taallûk eden 
kısımlar Haha ziyade şiddetlendirilerek hazır
lanan ve tütünlerimizin ıslahma doğru daha ge
niş yol aşan bu kanun lâyihasının mühim kış
ını, dördüncü devrenin sonlarında, encümeni
mizde müzakere edilerek üzerinde bir takım de
ğişiklikler^ yapıldığı gibi bu defa da Gümrük ve 
inhisarlar ̂ encümeninin maddeleri esas tutularak 
aşağıdaki ^maddeler üzerinde tadiller yapılmış
tır. 

Madde 103 : Hükümetin 105 nci maddesi 103 
neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Madde 104 : Hükümetin 106 nci maddesi 104 
neü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Ziraat encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. ' 

Gümrük ve în. E. R. M. M. K&tilb 
Çorum İstanbul Sinofo 
/. Eker S. Uraz H. Orucoğlu 
Aydın Seyhan Mardin 

İV. (Hiktepe t. Mete O. Dinçer 
Eskişehir Konya 
özdamar Bediz 

1 — Tütün ziraatinin her gün ilerlemesi kar
şısında fennî araştırmaların müsbet veya menfi 
neticelerine göre ekim sahalarında kolaylıkla de
ğişiklikler yapdabilmesi için, tütün ekimini bir 
kısım vlâyetlerimiz de yasak eden 10 ncu mad
de de, bunu genişletme ve daraltma hususunda 
vekilliğe salâhiyet verilmiş, tütün ekimi kanu
nunun yasak vilâyetler listesinde bulunan Eski
şehir, kısmen yasak olan vilâyetler cetveline ge
çirilerek Mihaliççik kazasmm bir kısım köyle
rinde tütün ekimi serbest bırakıldığı gibi. De
nizlinin Buldan kazasmm Günay nahiyesi de 
serbest mmtakalar içine alınmıştır., 

2 — Fennî fidelik ve kurutma yeri yapan
lara da ikramiye verilmesi için 16 nci maddeye 
hükmler konulmuştur; 

3 — Fennî müesseselerin köylüyü tenvir 
hususunda bazı tedbirler alınması için 17 nci 
maddeye fıkra ilâve edilmiştir. 

4 — Bir mmtakaya mahsus tütün tohumunun 
gelişi güzel değiştirilmemesi, bundan inhisar ida
resinin haberdar edilmesi hususları tütün zira
atinin ıslahı bakımından faydalı görülerek 
19 ncu madde olarak yeni bir madde hazırlan
mıştır. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 19 - I - 1937 
Karar No. 10 

Esas No. 1/48 
Yüksek Reisliğe 
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5 — 32 nci maddede teşkil edilecek tetkik . 

heyetlerine ziraat müdürü veya memuru da 
konulmuştur; 

6 — Sergi ve panayırlarda harçsız satış tez
keresi verilmesi için 61 nci maddeye bir fıkra 
ilâve edilmiştir. 

7 — tnhsarların yaprak tütünlerile bu ka
nunda yazılan diğer inhisar maddeleri, iskele ve 
rıhtım resimlerinden ve Hazine namına tescil 
edilmiş gayri menkullerin her türlü verjji ve 
resimlerden istisnası için 101 nci maddeye hü
kümler konulmuştur. 

Bunlardan başka diğer maddelerde kelimeler 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında Gümrük 
ve inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 19 - XI - 1934 toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hası ile Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat encümeni 
mazbataları Encümenimize havale edilmekle İnhi
sarlar umum müdürü hazır olduğu halde tedkik 
ve müzakere olundu: 

Lâyihanın esbaı mucibesine ve verilen izahata 
nazaran 1930 senesindenberi tatbik edilmekte olan 
tütün kanununun tatbikatında bir çok noksanlara 
tesadüf edilmiş olduğundan Hükümet memleketi
mizin çok mühim bir ziraat mahsulü olan bu 
maddenin ekim, ihracat ve dahilî inhisar mevzu
unu alâkadar eden kanun hükümlerini ihtiyaca 
ve memleket menfaatlerine daha uygun bir hale 
koymak maksadile alâkadar resmî daireler mü-
messillerile tütün çiftçisi ve tüccarlarından mü
teşekkil bir kongre toplanmış ve bu kongrenin 
verdiği kararları göz önünde tutarak yeni bir 
kanun lâyihası hazırlamıştır.. 

Keyfiyeti tedkik eden Encümenimiz kanunun 
tadil sebeblerini yerinde bulmuş ve yeni lâyihayi 
sebebleri aşağıda yazılı tadil ve ilâveler ile kabul 
etmiştir. 

Madde 1 : Ziraat encümeninin maddesi 

. üzerinde ufak değişiklikler yapılarak lâyiha 
kabul edilmiştir. 

Havalelerine göre iktisad encümenine gön
derilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat E. Reisi M. M. Kâtib 

İzmir Manisa Bolu 
B. Köken Y. özey 1. H. JJzmay 

Bursa Konya Yozgad 
Ş. tnsel C. Tekin ö. Esener 
Niğde Denizli Bolu ' 

C. Oral Aslan Tokad M. Dağdemir 
Ankara Seyhan Kırşehir 

M. Ayaşlt ö. Dinçer A. Esen 

aynen kabul edilmiş ancak şimdiye kadar hariç
ten getirilen sigara kâğıdını memleketimizde mev-
cud kâğıd fabrikasında yaptırmak tasavvur ve 
imkânı aranılmakta olduğundan bahsedilmekle 
ilerde yeniden bir kanunî salâhiyet almağa lüzum 
kalmamak üzere inhisarlar idaresine şimdiden bu 
imkânı bahşedecek şekilde maddeye bir fıkra 
ilâvesi Encümenimizce muvafık görülmüştür. 

Madde 2, 3, 4 : Ziraat encümeninin maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 5 : Alelûmum hâriçte tütün kıymayı 
yasak eden madde olub ancak yedinci maddede 
görüleceği üzere tütün ihracatile meşgul olan
ların müşterilerine yapacakları satışları temin 
kastile İnhisar idaresinden alacakları sigara 
kâğıdlarma saracakları sigaralr için bıçakla kıy
malarına müsaade, edilen tütünleri kaçak mahi
yetinden kurtarmak kastile bu maddeye ayrı bir 
hüküm ilâvesi muvafık görülmüş ve madde bu 
esasa göre tadil edilmiştir. 

Madde 6, 7 : Ziraat encümeninin maddeleri 
aynen kabul edilmiştir. 

Madde 8 : Tütün tohumunun memleketten 
ihracını men eden hükmü ihtiva etmekte olub 
bu memnuiyeti tanımayanlar hakkında tatbik 
edilecek cezaya aid son fıkra yerinde görül-

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisad encümeni 4-1- 1938 
Esas No. 1/48 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayı&\ : 235 ) 
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meyerek lâyihanın aşağıda gelecek olan ceza fas-
lındaki maddeler arasında 81 nci madde olarak 
yazılmıştır. 

Madde 9 : Ziraat encümeninin tadili aynen 
kabul edilmiştir. 

Madde lö : Kasabalarda muhtarlık teşkilâtı 
lâğvedilerek bu vazife belediyelere devredildiğin
den Ziraat encümeninin maddesi bu esasa göre 
küçük bir değişiklikle kabul edilmiştir. 

Madde 1.1, İıâ 16 nci maddeler Ziraat encü
meninin tadili veçhile aynen kabul edilmiş 
ancak aşağıdaki madde numaralarında değişiklik 
yapıldığından bu maddeler içinde değişen madde
lere atfedilen numaralar buna göre düzeltilmiştir. 

Madde 17 : Fennî tütün müesseselerinin tü
tün çiftçilerine iyi tütün yetiştirmek hususunda 
verilmesini mecburi kıldığı malûmata aid ahkâmı 
ihtiva etmekte olub ancak bu malûmatın tütün 
piyasalarına da teşmilini Encümenimiz muvafık 
bulduğundan maddeyi bu esasa göre yazmıştır. 

Madde 18,19 : Ziraat encümeninin tadili şek
linde aynen kabul edilmiştir. 

Madde 20 : Tütün ekenlerin verecekleri be
yannameye aid ahkâmı ihtiva etmekte olub En
cümenimiz Ziraat encümeninin tadilini esas.itiba-
rile kabul etmiştir. Ancak maddenin müzakeresi 
sırasında geçen münakaşalardan köylerde ihti
yar meclisleri nezdinde bulundurulacak bu beyan
namelerin bir çoğuna ayni zamanda buralarda 
bayi bulunmadığından pul bulub yapıştıramamak 
vaziyeti hâsıl olmak yüzünden bilâhare bu gibi 
köylü beyannamelerinin sahihleri hakkında 
pul cezası takibatı yapmak mecburiyeti hâsıl 
olduğu ve esasen 15,20 bin lira arasında mü-
tevazi bir yekûn teşkil eden bu pulların- yu
karıda arzedilen zaruret dolayısile kaldırılması 
inhisarın en başlı vazifesi olan kontrola baş
langıç teşkil eden bu beyannameleri serbestçe dol-
durub gününde vermekteki büyük faide göz önün
de tutularak maddeye bn beyannameleri pul ya
pıştırmaktan istisna eden bir fıkra ilâve edilmiş
tir. 

Madde 21 : Gümrük ve inhisarlar encümeni
nin 20 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Madde 22 : 22, 23 ncü maddeler Ziraat encü
meninin kabul ettiği şekilde ayen kabul edilmiş 
ancak 23 ncü maddeye tarlada kalacak köylerin 
çift sürmek suretile de imha edilebileceğine dair 
bir cümle ilâve edilmiştir. 

(S . Sa; 

Madde 24 : Ziraat encümeninin tadili aynen 
kabul edilmiş ancak tütün tahmin işinin vaktinde 
yapılmasını temin için maddeye küçük Ibir ilâve 
yapılmıştır. 

Madde 25 : ilâ 29 ncu maddeler Ziraat en
cümeninin kabul ettiği şekilde aynen kabul edil
miştir. 

Madde 30 : Tütün kanununun tütün işi!erine 
aid bütün hükümlerini bir kanunda toplanması fa-
ideli görüldüğünden bundan evvel tütün alıcısı ile 
ekicisi arasındaki alım ve satım münasebetlerini 
tanzim mıaksadile çıkarılan 2506 sayılı kanun hü
kümlerinin de bu kanuna eklenmesi Eneümeni-
mizee muvafık görülmüş ve 30, 34, 48 ve 58 ruci 
maddeler bu esasa göre yazılarak lâyihaya ek
lenmiştir. 

Ziraat encümeninin 30 ncu maddesi yukarı
daki maddelerde yapılan değişikliğe ve yapıla
cak nizamnameye aid maddedeki son fıkrayı 
müstakil bir madde olarak yazmanın <daha mu
vafık olacağı mütaleasma binaen 33 ve 34 ncü 
madde olarak yazmayı encümenimiz işin icab-
larına daha uygun bulmuştur. 

Ziraat encümeninin 31 nci madde olarak ka
bul ettiği inhisarlar encümeninim. 30 ncu mad
desi yukarıdaki maddelerin aldığı sıra numara
sına göre encümenimizce düzeltilmiş ve 35 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yaprakların tartılmasına aid olan Ziraat en
cümeninin 32 nci maddesi encümenimizce 36 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiş ancak yap
rakların tartılmasına aid olan bu madde hük
münün, tütün esasen ambara girerken nasıl olsa 
tartılmakta olduğundan ve tahrir işi tütünle
rin kaçağa sarfına mâni bir. tedbir bulunduğun
dan ikinci tahririn her tarafta muhakkak yapıl
ması mecburiyeti hâsıl olmamak üzere bunun 
idarece lüzum görülecek yerlerde yapılmasından 
sarfınazar edilmesinde inhisarlar umum müdür
lüğünce de faide mülâhaza edildiğinden mad
deye bu esasa göre bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Ziraat encümeninin 33 ncü maddesinden 73 n-
cü maddesine kadar olan hükümler encümeni
mizce maddelerin sıra numaralı ve metinler ara
sında bu sıraların değişmesine göre tashihi icab 
eden madde numaraları düzeltilerek aynen kabul 
edilmiştir. 

Encümenimizin tertibine göre 90 nci madde 
olan Ziraat encümeninin 74 ncü maddesindeki 
kontrol ve tartı neticesi hükmü yanma (veya 
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ambarlamada) cümlesi eklenmiştir. 

Ziraat encümeninin 75 den 82 numaraya ka
dar olan maddeleri sıra ve atıf numaraları 
yukarıda arz ve izah edilen tertibe göre düzel
tilerek aynen kabul edilmiştir. 

Ziraat encümeninin 83 ncü ' maddesi 99 ııeu 
madde olarak kabul edilmiş anoak inhisar madde
lerini tezkeresiz satan bir şahsın elindeki malın 
tezkeresiz satış yaptığından dolayı zabt ve müsa
deresini encümenimiz çok ağır bulduğundan bu 
hükmün inhisarlar umum müdürünün de muva-
fakatile bu gibi mallan ruhsat tezkereli bir satı
cıya devredineeye kadar idarece alakonulmak 
şeklinde tadilini muvafık bulmuştur. 

Ziraat encümeninin 84 ve 85 nci maddeleri 
sıra numaraları tashih edilerek aynen ve 86 nci 
maddesi 102 nci madde olarak yine aynen kabul 
edilmişse de burada da inhisar mevaddmı satış 
tezkeresinde yazılı mahaller haricinde satanlar 
hakkındaki cezayi encümenimiz ağır bularak 99 
ncu maddedeki esasa göre tadil etmeği muvafık 
bulmuştur. 

Ziraat encümeninin 87 ve 88 nci maddeleri 
103 ve 104 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

Lâyihanın 89 ncu maddesi 105 nci madde ola
rak kabul edilmiş ancak maddedeki (bu kanunda 
ayrıca cezası tayin edilemeyen ve kanunda 
yazılı bulunan memnuiyet ve mecburiyetlere ria
yet etmeyenlerden bir liradan beş liraya -kadar 
hafif para cezası alınır) hükmünü Encümenimiz 
kanun tekniğine ve ceza esaslarına muvafık bul-
mıyarak bu fiillerin kanunda açık görünür bir şe
kilde sayılmasını işin icablarma daha uygun bul

duğundan maddeyi bu esasa göre yeniden yaz
mıştır. 

Lâyihanın 90 - 95 nci maddeleri Ziraat en
cümeninin kabul ettiği şekilde maddelerin cüm
le ve atıf numaralan tashih edilerek ve 96 nci 
maddede başındaki fıkraya bir tavzih cümlesinin 
ilâvesile 106, 112 nei maddeler olarak aynen ka
bul edilmiştir . 

Lâhiyanın 97, 98, - 100 ve 101 nci maddeleri 
Ziraat encümeninin tadil ve kabulü şeklinde sıra 
numaraları tashih edilerek 113, 114, 115 ve 116 

numaralı maddeler olarak kabul edilmiştir. 
Kasabalardaki muhtar ve ihtiyar heyetlerine 

aid vazifelerden bahseden 99 ncu madde hükmü 
aid olduğu yukarıdaki maddelerde eesasen tashih 
edilerek yazıldığından bu madde lâyihadan çıka
rılmıştır. 

Lâyihanın müteakib maddeleri sıra ve atıf 
numaralan tashih edilerek aynen kabul edilmiş
tir. 

Hlavalesi mucibince Maliye ve Adliye encü
menlerine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulup. 
Ik. E. Reisi M. .M. Kâtib 

îzmir Giresun Niğde 
R. Köken 1. Sabuncu Dr. R. Ferid Talay 

Samsun Konya Gazi Anteb Afyon K. 
A. TunaU K. Dikmen R. Güreş Bere T ürker 

Kocaeli Aydın Afyon K. 
î. Diblan N. Topcuoğlu İzzet Akosman 
Zonguldak Gazi Anteb IVÇaraş 

Esad Çakmakkaya B. Kaleli K. Kusun 
Gümüşane i^lj 

Edib Servet Tor ı i ı i Kf' 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/48 
Karar No. 24 

9-IV-1938 

Yüksek Eeisliğe 

Tütün ve tütün inhisarı hakkında Gümrük ve 
İnhisarlar vekilliğince hazırlanan ve İcra Ve
killeri Heyetinin 19 teşrinisani 1934 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise arzı kararlastırılıb 
Başvekâletten gönderilen kanun lâyihası ile Güm
rük ve inhisarlar ve Ziraat ve Îktısad encümen
lerinin mazbataları Encümenimize havale bu-
yurulmakla Maliye, Gümrük ve İnhisarlar ve-
killerile Ziraat ve Îktısad vekâletlerinden gönde

rilen alâkadar müdürler hazır oldukları halde ted-
kik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın mucib sebeblerini ve zikrolunan 
Encümenlerin lâyihadaki tadillerini tedkik eden 
ve Hükümetin izahatını dinleyen Encümenimiz 
kanun lâyihasını eski kanunların noksanlarını ta
mamlamış olması ve bugünkü ihtiyacı temin et
miş bulunması itibarile muvafık görerek madde
lerin tedkikine geçmiştir. 

Kanun lâyihası tütün ve tömbeki ve diğer bazı 
maddelerin yalnız satışını inhisar altına almak 
gayesini istihdaf eylediği halde bunların alımı
nın da inhisar altında bulundurulacağı zehabını 
verecek bir şekilde yazılmış olan birinci madde 
Encümenimizce bu zehabı kaldıracak artzda tadil 
edilmiştir. 

Ziraat encümenince yazılan ikinci maddenin 
ayrı mevzulara taallûk eden fıkralarının birer 
müstakil madde olarak tedvini uygun görülerek 
bu fıkralar iki ve üçüncü madde olarak göste
rilmiş ve bazı fazla kelimeler çıkarılmak sure-
tile bu madde tadil edilmiştir. 

Ziraat encümeninin üçüncü maddesinde yap
rak tütün ticaretinin dahilde serbestisini takyid 
eden hükmü çıkarılarak bu hüküm dördüncü 
madde olarak yazılmıştır. 

Îktısad encümeninin altıncı maddesinde elin-
' de yaprak tütün bulundurabilecek tacirlerin İn

hisarlar idaresine kendilerini kayid ve tescil et
tirmeleri tesis edilecek murakabeyi temine ya
rayacağı ve esasen tatbikat da bu merkezde bulun
duğu cihetle bu muamelenin bir hüküm halinde 

kanunda yer bulması uygun görülerek yedinci 
madde o suretle yazılmıştır. 

Îktısad encümeninin sekizinci maddesinde yal
nız Türkiyeden dışarı tütün tohumu çıkarılmak 
memnuiyeti gösterilmiş olduğu halde Encü
menimizce türk tütünlerinin vasıflarını bozmıya-
cak veya iktisadî ihtiyaçlara uygun düşecek 
nevilerden intihabını temin maksadile hariç
ten gelecek tohumlar için de alâkalı vekâlet
lerin mezuniyeti bulunmak faydalı olacağı mü
lâhaza edilerek mezkûr madde bu hükmü de 
ihtiva etmek üzere 9 ncu madde olarak yazılmıştır. 

Îktısad encümeninin 10 ncu maddesinde tü
tün ekimi meni veya tahdid edilen mahallerde 
ihtiyaca göre bu memnuiyetin kaldırılması 
veya tevsii yalnız Gümrük ve inhisarlar vekilinin 
salâhiyetine hasredilmiş ise de memleketin 
ziraî ihtiyaçları Ziraat vekâletince takdir edilecek 
mesailden bulunduğundan Ziraat vekâleti de alâ
kadar tutulmak suretile Encümenimizce bu mad
de tadil edilerek 11 nci madde olarak yazılmıştır. 

Îktısad encümeninin 11 nci amddesinde çiftçi 
evlerinin beş metre yakınına kadar olan yerlerde 
tütün ekimi memnuiyeti vazedilmiş ise de 
ezilme, basılma, tehlikesi mülâhazasile yazılmış 
olan bu memnuiyet Encümenimizce icabsız bir 
müdahale mahiyetinde görülerek maddeden çı
karılmış, 12 nci madde ona göre yazılmıştır. 

Ziraat encümeninin 12 nci maddesinin son 
fıkrasındaki ceza müeyyedesi bu maddeden çıka
rılarak aid olduğu fasla nakledilmiştir. 

Ziraat encümeninin 14 neü maddesi Encüme
nimizce tütün cinsinin ıslahı ve tütün işlerinin 
fennî icab ve ihtiyaçlara göre tekâmül ettiril
mesi hususlarında Ziraat vekâleti ve müessese
lerinin de alâka ve iştirakini temin edecek surette 
düzeltilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar encümeninin 18 nci 
maddesi 19 ncu madde olarak yazılmıştır. 

Îktısad encümenince tütün ziraati beyanna
melerinin damga pulundan muafiyeti hakkında 
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konulan fıkra, bu resmin bir defaya mahsus ol
masından ve çiftçiye tesir yapacak değerde ol
mamasından naşi kaldırılmıştır. 

, Hükümetin 33 ncü maddesinin son fıkrası, 
tütün ekicilerini faydasız bir taahhüdname ver
meğe ve dolayısile damga resmi mükellefiyetine 
tâbi tutmakta olduğundan bu fıkra kaldırılarak 
39 ncu madde ona göre yazılmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar encümeninin 34 ncü 
maddesinde ambara gelen bozuk tütünlerin bir 
zabıt varakası ile tesbiti iki tarafın hak ve borç
larını temin etmek itibarile muvafık görülerek 
40 ncı maddeye bu yolda bir fıkra konulmuştur. 

Gümrük ve inhisarlar encümenin 40 ncı mad
desinin sön fıkrasındaki «tedbiri ihtiyatî» hük
mü birinci fıkraya nakil ve 47 nci madde ile iki 
seneden fazla ambarda kalan tütünler çin kira 
alınması esası konulmuş olduğuna göre aynî mah
cuz olmak yüzünden bu müddetten fazla ambarda 
kalacak olan tütünlerin de kiraya tâbi olacakları 
hakkında bir fıkra ilâve edilerek 46 ncı madde 
yazılmıştır. 

46 ncı maddede yapılan tadil sebeblerine meh
ili Gümrük ve inhisarlar encümeninin 41 nci mad
desinin son fıkrasının kaldırılması muvafık görü
lerek 47 nci madde o suretle yazılmıştır. 

78 nci madde: İnhisar maddelerini diğer e§ya 
ile beraber satanların inhisar maddelerinden ma
adası için kazanç vergisine tâbi olacakları cihetle 
madde bu maksadı ifade edecek şekilde yazılmış
tır. 

Hükümetin lâyihasındaki 102 nci maddede 
yaprak tütünler ile inhisar altında bulunan mad
deler ve inhisarlar idaresinin gayrimenkulleri, 
Hazine ve belediye ve idarei hususiyelere aid her 
türlü vergi ve resimlerden muaf olduğu gösteril
mektedir. 

Encümenimiz bu madde üzerinde tevakkuf 
ederek ve tütün ve diğer inhisar maddelerinin 
vergi ve resim bakımından vergi kanunlarile alâ
kasını da göz önüne alarak maddeyi tedkik ettik
te : Devlete aid kazanç vergisinin kanunu mahsu
su mucibince erbabı ticaretten alındığına ve diğer 
vergiler hakkındaki hükümlerin de kanunları 
mucibince meri bulunduğuna göre bu kısım ver
gileri maddei kanuniyenin dairei şümulünden ha
riç görmüş ve binaenaleyh birinci fıkrayı kabul 
etmiştir. 

Hazine ve idarei hususiye ile belediyelere aid 
gayrimenkullerin ne gibi şerait altında vergiden 
istisna edileceği bina vergisi kanunu ve diğer hü
kümler ile muayyen ve icar edilmiyen bu kabîl 
binaların vergiden müstesna tutulacağı bina ver
gisi kanununda musarrah olmasına ve esasen in
hisar idaresinin ambarlarına tütün vazedenlerden 
alınan para icar bedeli olmayıb Devlet varidatı 
cümlesinden bir resim bulunmasına mebni encü
menimiz gayrimenkullerin vergi ve resimleren 
istisnaiyeti hakkında bu kanuna hüküm vazını 
muvafık görmiyerek bu hususa dair olan fıkrayı 
kaldırmış ve 117 nci maddeyi ona göre tanzim 
etmiştir. 

Havalesi mucibince Adliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi M. M. Kâtib 
Bayazıd Çankırı Yozgad 

İhsan Tav M. önsay Emin Draman 

Diyarbakır istanbul Bursa 
H. Öniz T. Yazıcı Dr. G. Kahraman 

istanbul Malatya izmir 
A. Bayındır M. Nedim Zabcı Kâmil Dursun 

Manisa 
T ahir Hitit 
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. Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni ' 6 - VI -1938 
Esas No. 1/48 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

Tütün ve tütün inhisarı hakkmda Gümrük 
ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıb îcra Vekil
leri Heyetince 19 - I I -1934 tarihinde kabul olu
nan kanun lâyihası encümenimize de havale bu-
yurulmuşı olmakla Gümrük ve inhisarlar vekili 
hazır olduğu halde tedkik ve mütalea olundu: 

Encümenimizce lâyihayı en son tedkik etmiş 
olan Maliye encümeninin kabul ettiği şekil mü
zakereye esas ittihaz edilmiştir. 

Encümenimizce her bir madde üzerinde ya
pılan değişikliklerin mucib sebebleri aşağıya ya
zılmıştır. 

Madde 1 : A fıkrasındaki «lâzım olan» kay-
dini lüzumsuz görülerek çıkarılmış ve A. B. fık-
larmdaM puro sigaraları ve sigar kelimeleri 
yerine yaprak sigarası kelimesi konmuştur. Si-
garet kelimesi de halkm istimaline yabaneı gö
rüldüğünden tayyedilmiştir. 

Madde 5 : Yabancı memleketlerden gelen 
yolcuların gümrüğe beyan ettikleri sigara kâ-
ğıdlanndan elli yapraktan fazlasının imha edil
mesi hükmü, fazla mikdarda sigara kâğıdının 
idhaline mâni olmak maksadile konmuş olub bu 
maksadı temin için idhale müsaade etmemek 
kâfi bir tedbir olacağına ve mevcudiyeti beyan 
edilen bir malın sahibinin rızası hilâfma imha 
etm,ek muvafık görülmiyerek madde ona göre 
değiştirilmiştir. 

Madde 8 : İnhisar idaresine aid sigara kâ-
ğıdlarmı paketlerinden çıkarrb satmak filinin ka
çak tütün sarfını kolaylaştırmakta ehemmiyetli 
bir tesiri olamıyaeağı ve inhisar idaresinden 
parası verilerek alman bir mamulün tasarruf 
edilerek satılması keyfiyetinin inhisar haklarına 
tecavüz mahiyetindeki kaçakçılık hareketlerin
den sayılarak bunu yapanların cezalandırılmaları 
icapsız bir şiddet olacağı Hükümet tarafından 
beyan edilmiş, Encümenimizce de bu mütaleaya 
iştirak edilerek maddeden (C) bendi çıkarılmıştır. 

Madde 12 : Çiftçi evinin beş metre yakının
daki yerlerde tütün ekimi yasağının tütün mah
sulünün nefasetini ve tohumların safiyetini te

mine matuf teknik sebeblere istinad etmesine 
binaen bu hususta memnuiyet koyan Ziraat encü
meninin 11 nci maddesi Encümenimizce de mu
vafık görülerek kabul edilmiştir. 

Madde 15 : Tütün ekilen mıntakaların bazı
larında iyi tütün yetişmemeğe başlaması gibi se-
beblerle konaeak memnuiyetin vucüde getirilecek 
olan fennî müesseselerin tedkikatı üzerine ken
diliğinden tatbik sahasına girmesi doğru görül
miyerek bu müesseselerin tedkiklerine istinaden 
ekimin Gümrük ve İnhisarlar vekilliğince ekim 
mevsiminden altı ay evvel bildirilmek suretile 
yasak edilmesi muvafık görülmüş, madde bu su
retle değiştirilmiştir. 

Madde 50 : Tütün ekici ve alıcıları arasında 
aktedilecek mukavele örneğinin kanuna bağlan
ması ihtiyaca göre kolaylıkla tadiller yapılma
sını menedeceğinden bu örneğin İktısad ve Güm
rük ve inhisarlar vekilliklerince müştereken ha-
zırlanabilmesini temin etmek üzere maddede de
ğişiklik yapılmıştır. 

Madde 80 : Çiftçi zimmetine aid eksikliklerin 
kaçakçılık addile o suretle takibe tâbi tutulması 
doğru görülmiyerek madde ona göre değiştiril
miştir. 

Madde 89 : Mukayyed zimmetini eksik geti-
rib de yapılan arama neticesinde eksik olan tü
tünü saklamış oldukları tesbit edilen çiftçiler hak
kında bulunduğu mıntakaya aid ambarlama müd
deti geçmese dahi takibat yapılabileceğini sara
haten göstermek ve bu madde hükmüne tevfi
kan verilecek para cezalarının hapse tahvilinde 
üç lira veya küsurunun bir gün hafif hapse çev
rilmesini temin etmek maksadile değişiklik yapıl
mıştır. 

Madde 98 : Tezkere harcı emsali üzerinden 
ceza almakta harç mikdarlarının tefavütü hase-
bile müşkülât bulunabileceğinden ve alman para
nın mahiyetinde ihtilâfa düşülebileceğinden misil 
zammı yerine iki had arasında para cezası tesbiti 
muvafık görülerek madde o suretle kabul 
edilmiştir. 
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Maliye encümeninin yüzüncü madde olarak 

kabul ettiği Ziraat encümeninin 85 nci maddesi 
mevzuunun kısmen inhisar mamullerini satış, 
ruhsat tezkerelerinde yazılı yerler haricinde sat
mak halini derpiş eden bir hüküm olmak itibarile 
tezkeresiz satış fiilinden müeyyidesine tâbi 'ola
cağı cihetle lüzumsuzluğu ve inhisar mamulâtın-
dan bazılarının bir kısım şahıslara satılması 
memnuiyetinin vatandaşlar arasmda fark gö
zetmek mâna ve mahiyetini taşryabilmesi itibarile 
tervice şayan görülmediği Hükümetçe Encümeni
mize bildirilmiş ve bu * mütalea Encümenimizee de 
muvafık görülerek tayyedilmiştir. Yine Maliye 
Encümeninin 110 ncuı madde olarak kabul ettiği 
Ziraat encümeninin 90 nci maddesi mevzubahs 
suçların mahiyetine göre lüzumsuz bir istisnai 
tedbirleri havi görülerek tayyedilmiştir. 

Müteferrik maddelerde yazılı bulunan cazaî 

a"hkâm da cezaî hükümler faslında toplanmış ve 
diğer bazı maddelerde esasa taallûk etmiyen bazı 
değişiklikler yapılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Çorum Erzurum Erzurum 
M. Çağü F. Sirmen 
Antalya Kayseri Kastamonu 

T. Arıcan H.. F. Perker Dr. Ş. Şenozan 
Kocaeli Kocaeli Kayseri 

8. Yargı R. Akça- R. özoğuz 
Balıkesir Antalya Bursa 

O. N. Burcu N. Aksoy S. F. Talay 
Bursa • Balıkesir Denizli 

A. Akgüç örge Erven N. A. Küçüka 
Urfa 

F. Gökhudak 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Tütün ve tütün inhisarı kanunu 
lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — 1 - Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde halkm 
istihlâki için tütün ve tömbeki 
satın almşk, işlemek, kıymak, 
sigara, enfiye, ağız ve pipo tü
tünü yapmak, 

2 - Bu tütün ve tömbeki ve 
sigara ve enfiye ve ağız ve pi
po tütününü alameti farikalı ve 
bandrollu ve etiketli kutulara 
ve paketlere koymak, 

3 - Ecnebi memleketlerinden 
yaprak sigarası (puro) ve kı
yılmış tütün yapılmış sigara 
(sigaret), enfiye, ağız ve pipo 

• ütünlerini ve tömbeki ve sigara 
kâğıdı getirmek, 

4 - Yukarıdaki üç fıkrada sa
yılı maddeleri memleket içeri
sinde satmak Devletin inhisarı 
altındadır. 

MADDE 2 — İnhisarlar ida
resi, birinci maddede sayılı tü
tün, sigara, enfiye ve sair me-
vaddı işlenmiş olsun olmasın 
ecnebi memleketlere satabilir. 

Tacir ehliyet ve sıfatını haiz 
ve kullanacakları makinelerin 
adedine göre (3 000) üç bin li
radan başlayarak (10 000) on 
bin liraya kadar para teminat; 
veya millî bir bankanın temi
natını verenler sırf. ecnebi 
memleketlere ihracatta bulun
mak üzere İstanbul, İzmir, Sam
sunda Gümrük ve inhisarlar ve
kâletinin müsaadesile sigara 
fabrikası açabilirler. 

Bu nevi sigara ihracat fabri-
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GÜMRÜK VE İNHİSARLAR 

ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

Tütün ve tütün inhisarı kanunu 
lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — 1 - Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde halkın 
istihlâki için tütün ve tömbeki 
satm almak, işlemek, kıymak 
sigara, sigar, puro, enfiye, ağız 
ve pipo tütünü yapmak ve bun
ları alâmeti farikalı ve ban
drollu ve etiketli kutulara ve 
paketlere koymak, 

2 - Ecnebi memleketlerinden 
yaprak sigarası (puro) ve kı
yılmış tütün yapılmış sigara 
(sigaret), enfiye, ağız ve pipo 
tütünleri ve tömbeki ve sigara 
kâğıdı getirmek, 

3 - Yukarıdaki iki fıkrada sa
yılı maddeleri memleket içeri
sinde satmak Devletin inhisarı 
altındadır. 

MADDE 2 — İnhisarlar ida
resi, birinci maddede yazılı tü
tün, sigara, enfiye ve sair mad
deleri işlenmiş olsun olmasın 
ecnebi memleketlere de satabi
lir. 

Tacir ehliyet ve sıfatmı haiz 
ve makinelerinin istihsal kud
retine göre 3 000 liradan başla
yarak 10 000 liraya kadar para 
veya millî bir bankanm temi
natını verenler sırf ecnebi mem
leketlere ihracatta bulunmak 
üzere Gümrük ve inhisarlar ve
kâletinin müsaadesile ve vekâ
letin tayin ve tesbit edeceği 
yerlerde sigara fabrikası açabi
lirler. 

Bu nevi sigara ihracat fabri-
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ZİRAAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİTiRİŞl 

Tütün ve Tütün inhisarı ka
nunu lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — A - Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde halkm 
istihlâki için tütün ve tönbeM 
satm almak, işlemek, kıymak, 
sigara, sigar (puro), enfiye, 
ağız ve pipo tütünü yapmak ve 
bunları alâmeti farikalı ve 
bandrollu ve etiketli kutulara 
ve paketlere koymak, 

B - Ecnebi memleketlerinden 
yaprak sigarası (puro) ve kı
yılmış tütün, yapılmış sigara 
(sigaret), enfiye, ağız ve pipo 
tütünleri ve tönbeki ve sigara 
kâğıdı getirmek, 

C - Yukarıdaki iki fıkrada 
sayılı maddeleri memleket içe
risinde satmak Devletin inhi
sarı altındadır. 

MADDE 2 — İnhisarlar ida
resi, birinci maddede yazılı 
tütün, sigara, enfiye ve sair 
maddeleri işlenmiş olsun, olma
sın ecnebi memleketlere de sa
tabilir. 

Tacir ehliyet ve sıfatmı ha
iz ve makinelerinin istihsal 
kudretine göre 3 000 liradan 
başlayarak 10 000 liraya ka
dar para veya millî bir ban
kanm teminatını verenler yal
nız yabancı memleketlere sat
mak üzere Gümrük ve inhi
sarlar vekâletinin izni ile ve 
tayin ve tesbit edeceği yerler
de sigara fabrikası açabilirler. 

Bu nevi sigara ihracat fab
rikalarının açılma suret ve 



İKTISAD ENCÜMENİNİN. 
DBĞÎŞTÎRÎŞI 

Tütün ve tütün inhisarı kanunu 
lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — A - Türkiye 
Cumhuriyeti dahilinde halkm 
istihlâki için tütün ve tömbeki 
satm almak, işlemek, kıymak, 
sigara, sigar (puro), enfiye, 
ağız ve pipo tütünü yapmak ve 
bunları alâmeti f arikalı ve ban-
drollu ve etiketli kutulara ve 
paketlere koymak, 

B - Ecnebi memleketlerin
den yaprak sigarası (puro) ve 
kıyılmış tütün, yapılmış sigara 
(sigaret), enfiye, ağız ve pipo 
tütünleri ve tömbeki ve sigara 
kâğıdı getirmek, 

C - Yukarıdaki iki fıkrada 
saydı maddeleri memleket içe
risinde satmak Devletin inhisa
rı altındadır. 

İnhisarlar idaresi sigara kâ
ğıdını kendi kontrolü altmda 
dahilde de yaptırabilir. 

MADDE 2 — Ziraat encü
meninin İkinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MALÎYE ENCÜMENİNİN DE-

ĞîgTİRÎŞL 

Tütün ve tütün inhisarı kanunu 
layihası 

BİRİNCİ KISIM 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — A - Türkiye 
Cumhuriyeti dahilînde halkm 
istihlâki için lâzım olan tütün 

ve tömbeki satm alarak işletmek, 
kıymak, sigara, sigar (puro), 
enfiye, ağız ve pipo tütünü yap
mak ve bunları alâmeti farika-
lı ve bandrollu ve etiketli ku
tulara ve paketlere koymak, 

B - Ecnebi memleketlerinden 
yaprak sigarası (puro) ve kı
yılmış sigara (sigaret), enfiye, 
ağız ve pipo tütünleri ve tön-
beM ve sigara kâğıdı getirmek, 

C - Yukardaki fıkralarda sa
yılı maddeleri memleket içeri
sinde satmak, 

Devletin inhisarı altındadır. 
İnhisarlar idaresi kâğıdmı 

kendi kontrolü altmda dahilde 
de yaptırabilir. 

MADDE 2 — İnhisarlar ida
resi, birinci maddede yazdı tü
tün, sigara, enfiye ve sair mad
deleri ecnebi memleketlere de 
satabilir. 

MADDE 3 — Tacir ehliyet 
ve sıfatmz haiz ve makinaları-
nm istihsal kudretine göre üç 
bin liradan başlayarak on bin 
liraya kadar para veya millî bir 
bankanın teminatını verenler 
yalnız yabancı memleketlere 
satmak üzere Gümrük ve inhi
sarlar vekâletinin iznile ve ta
yin ve tesbit edeceği yerlerde 
sigara fabrikası açabilirler. 

Bu nevi sigara ihracat fabri
kalarının açılma suret ve şart-

ADLÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Tütün ve Tütün inhisarı kanu
nu lâyihası 

BİRİNCİ KISIM 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — 
A) Türkiye Cumhuriyeti da

hilinde halkm istihlâki için tü
tün ve tömbeki satm alarak iş
leme, kıymak, sigara ve yaprak 
sigarası, enfiye, ağız ve pipo 
tütünü yapma ve bunları alâ
meti farika ile ve bandrollu ve 
etiketli kutulara ve paketlere 
koymak, 

B) Yabancı memleketlerin
den yaprak sigarası ve kıyılmış 
tütün, yapılmış sigara, enfiye, 
ağız ve pipo tütünleri ve töm
beki ve sigara kâğıdı getirmek, 

C) Yukarıdaki fıkralarda sa
yılı maddeleri memleket içinde 
satmak. 

Devletin inhisarı altındadır. 
İnhisarlar idaresi sigara kâ

ğıdmı kendi kontrolü altmda 
dahilde yaptırabilir. 

MADDE 2 — Maliye encü
meninin ikinci maddesi aynen 

MADDE 3 — Maliye encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
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kalarmm açılma sureti ve şart
lan ve bağlı olacakları kontrol 
usul ve muameleleri yapılacak 
bir nizamnamede gösterilecek
tir. 

MADDE 5 — Ecnebi memle
ketlerine otarmak için yaprak 
tütün ticareti yapmak serbesttir. 
Yalnız böyle ecnebi memleket
lere çıkarmak için elde edilecek 
tütünlerin satm almışmı mem
leket içinde bir yerden diğer 
bir yere nakledilişini mağaza 
ve depolara konulusunu, gemi
lere yükletflişini ve nihayet ec
nebi memleketlere çıkarılışım 
İnhisarlar idaresi kontrolü al
tında bulundurmak hakkını ha
izdir. 

MADDE 4 — Ecnebi memle
ketlerden gelen yolcular, en 
çok elli adçd sigara yahud yüz 
gram tömbekiyi veya yirmi ta
ne puro sigarasını veya elli 
gram pipo veya ağız tütününü 
veya bu mikdar enfiyeyi hiç bir 
resim vermeksizin memlekete 
sokabilirler, 

Fakat yolcuların yanındaki 
sigara ve emsali eğer bundan 
fazla ise b i fazlalık yolcu ta
rafından beyan edilmek şartile 
en çok bir kiloya kadarını güm
rük resminden başka on lira in
hisar resmi Irererek sahibi mem
lekete sokabilir. 

Gümrük pnemurları tarafın
dan alınacak bu iki resimden 
inhisar resmi inhisar idaresine 
verilir. Böjyle bir fazlalık so
rulduğunda Jvarhğı inkâr edilir 
veya gizlenirse 1318 numaralı 
kanunun 14 ncü maddesi hük
mü tatbik olunur. 

— 26 — 
G. î. E. 

kalarmm açılma suret ve şart
ları ve bağlı olacakları kontrol 
usul ve muameleleri ve yuka
rıda yazılı teminatın ne gibi 
hallerde idarece irad kaydedi
leceği bir nizamname ile göste
rilecektir. 

MADDE 3 — Hükümetin be
şinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Ecnebi memle
ketlerden gelen yolcular, en 
çok elli aded sigara veya elli 
gram kıyılmış tütün ile elli yap
rak sigara kâğıdı yahud yüz 
gram tömbekiyi veya yirmi ta
ne puro sigarasmı veya elli gram 
pipo veya ağız tütününü veya 
bu mikdar enfiyeyi, hiç bir re
sim vermeksizin memlekete so
kabilir. 

Fakat yolcuların yanındaki 
birinci fıkrada sayılı madde
ler, eğer bundan fazla ise bu 
fazlalık yolcu tarafından beyan 
edilmek, şartile en çok bir kilo
ya kadarını gümrük resminden 
başka on lira inhisar resmi ve
rerek memlekete sokabilir. 

Sigara kâğıdmm elli yaprak
tan fazlası yok edilir. 

Gümrük memurları tarafın
dan almacak bu İM resimden 
inhisar resmi, inhisar idaresine 
verilir. Böyle bir fazlalık so-
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şartları ve bağlı olacakları 
kontrol usûl ve muameleleri 
ve yukarıda yazılı , teminatın 
ne gibi hallerde idarece irad 
kaydedileceği bir nizamname 
ile gösterilecektir. 

MADDE 3 — Ecnebi memle
ketlerine çıkarmak için yap
rak tütün ticareti yapmak ser
besttir. Yalnız böyle ecnebi 
memleketlere çıkarmak için 
elde edilecek tütünlerin satm 
almışmı memleket içinde bir 
yerden diğer bir yere nakledili
şini, mağaza ve depolara konu
lusunu, kara ve deniz nakil va
sıtalarına yükletilişini ve niha
yet ecnebi memleketlere çıkarı
lışını İnhisarlar idaresi kontro
lü altında bulundurmak hakkı
nı haizdir. 

MADDE 4 — Ecnebi memle
ketlerden gelen yolcular, en 
çok elli aded sigara veya elli 
gram kıyılmış tütün ile elli yap
rak siarag kâğıdı yahud yüz 
gram tömbekiyi veya yirmi ta
ne puro sigarasmı veya elli 
gram pipo veya ağız tütününü 
veya bu miktar enfiyeyi, hiç 
bir resim vermeksizin memleke
te sokabilirler. Fakat yolcula
rın yanındaki, birinci fıkrada 
sayılı maddeler, eğer bundan 
fazla ise bu fazlalık yolcu ta
rafından beyan edilmek şartile 
en çok bir kiloya kadarmı 
gümrük resminden ve diğer 
vergi ve resimlerden başka on 
lira inhisar resmi vererek sahi
bi memlekete sokabilir. 

Sigara kâğıdmm elli yaprak
tan fazlası yok edilir. Gümrük 
memurları tarafından almacak 
bu resimlerden inhisar resmi 
İnhisar idaresine verilir. Böy-
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MADDE 3 — Ziraat encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Ziraat encü
meninin dördüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Mal. E. 

lan ve bağlı olacakları kontrol 
usul ve muameleleri ve yukar
da yazılı teminatın ne gibi 

hallerde idarece irad kaydedil
diği nizamname ile gösterilir. 

MADDE 4 — Yaprak tütün ti
careti yapmak bu kanun hü
kümleri dairesinde serbesttir. 
Yalnız tütünlerin satm alınışı
nın, memleket içinde bir yer
den diğer bir yere nekledilişini, 
mağaza ve depolara konulusu
nu, kara ve deniz nakil vasıta
larına yükletilişini ve nihayet 
ecnebi memleketlere çıkarılışı
nı İnhisar idaresi kontrolü al
tında bulundurur. 

MADDE 5 — Ziraat encüme
ninin dördüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 4 —Yaprak tütün 
ticareti yapmak ve bu kanun 
hükümleri dairesinde serbest
tir. Yalnız, tütünlerin satm 
alınması, memleket içinde bir 
yerden diğer bir yere nakli, 
mağaza ve depolara konulması, 
kara ve deniz nakil vasıtaları
na yükletilmesi ve yabancı 
memleketlere çıkarılması İnhi
sarlar idaresinin kontrolüne tâ
bidir. 

MADDE 5 — Yabancı mem
leketlerden gelen yolcular, en 
çok elli tane sigarayı veya elli 
gram kıyılmış tütün ile elli yap-. 
rak sigara kâğıdmı, yahud yüz 
gram tömbeki veya yirmi tane 
yaprak sigarasını veya elli 
gram pipo veya ağız tütününü 
veya bu mikdar enfiyeyi, hiç 
bir resim vermeksizin memle
kete sokabilirler. Fakat yolcu
ların yanındaki maddeler «si
gara kâğıdı hariç» bu beyan 
olunan mikdarlardan fazla ise 
bu fazlalık yolcu tarafmdan be
yan edilmek şartile en çok bir 
kiloya kadarı gümrük resmin
den ve diğer vergi ve resimler
den başka on lira inhisar resmi 
verilmek suretile memlekete so
kulabilir. 

Gümrük memurları tarafın
dan almacak inhisar resmi inhi
sar idaresine verilir. Böyle 
bir fazlalığın varlığı inkâr edi-
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MADDE 3 — Tütün kulla
nanlar kendileri için İnhisar
lar idaresinin sattığı tütünden 
ve sigara kâğıdından el ile si
gara yapabilirler. Fakat ve-
levki kendileri için tütün kıy
maları yasaktır. 

MADDE 6 — Kontrol cüz
danı bulunan çiftçi ile İnhisar 
idaresinde yazılı tütün tacir
lerinden başka hiç bir kimse 
elinde yarp&k tütün bulundu-
ramaz. Keza hiç bir kimse 4 
ncü madde hükmü müstes
na olmak üzere 1 nci mad
dede sayılan ve fakat İnhisar
lar idaresinin bandrolünü ve 
alâmeti farikasını taşımayan 
şeyleri elinde bulunduramaz. 

İnhisarlar idaresinin bandro
lünü ve alâmeti farikasını ta
şımayan 1 nci maddede sayılı 
şeyler bir yerden diğer bir ye
re naklolunamaz ve geçirile-
mez. Birinci fıkrada yazılı 
yaprak tütünler kanunla müs
tesna tutulan yerlerden başka 
bir yere mutlaka (nakliye) de
nilen ruhsat tezkeresile naklo
lunabilir. 

MADDE $ — Türkiyeye be
yaz veya beyaza yakm (idhal 
edilecek kopye kâğıdı ve def
terlerinin rengi koyu olmalı
dır) kopye kâğıdı ve defterle
ri getirmek ve bunlarla tica-

- » -
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rulduğunda varlığı inkâr edilir 
veya gizlenirse 1Ö18 numaralı 
kanunun 14 ncü maddesi hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 5 — Tütün kulla
nanlar kendileri için İnhisarlar 
idaresinin sattığı kıyılmış tü
tünden ve sigara kâğıdından el 
ile sigara yapabilirler. Fakat 
velevki kendileri için tütün 
kıymaları yasaktır. 

MADDE 6 — Kontrol cüz
danı bulunan çiftçi ile İnhisar
lar idaresinde yazılı tütün ta
cirlerinden başka hiç bir kim
se elinde yaprak tütün bulun
duramaz. Keza hiç bir kimse 
dördüncü madde hükmü müs
tesna olmak üzere birinci mad
dede sayılan ve fakat İnhisar
lar idaresinin bandrolünü ve 
alâmeti farikasını taşımayan 
şeyleri elinde bulunduramaz, ve 
ledemez, ve memlekete soka-
bir yerden diğer bir yere nak-
maz. Birinci fıkrada yazılı 
yaprak tütünler kanunla müs
tesna tutulan yerlerden başka 
bir yere ancak ruhsat tezkere
sile naklouunabilir. 

MADDE 7 — 1 - Türkiyeye 
beyaz veya beyaza yakm kop
ye kâğıd ve defterleri getir
mek ve bunları alıb satmak, 

2 - Her hangi nevi ve renk
te olursa olsun sigara kâğı-

j[S. Sayısı : 2351 

Zr. E. 

le bir fazlalık, sorulduğunda 
varlığı inkâr edilir veya gizle
nirse 1918 numaralı kanunun 
14 ncü maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 5 - - Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 5 nci 
maddesi aynen 

MADDE 6 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 6 nci 
maddesi aynen 

MADDE 7 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 7 nci 
maddesi aynen 
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MADDE 5 — Hiç kimse tü
tün kıyamaz. Ancak tütün alım 
satımı sırasında tütün, tüccar, 
eksper ve ekicilerinin müşteri
lerine çeşni için 20 grama kadar 
çakı ile tütün kıymaları caizdir. 

Tütün kullananlar kendile
ri için İnhisarlar idaresinin sat
tığı kıyılmış tütünden ve siga
ra kâğıdından el ile sigara ya
pabilirler. 

MADDE 6 — Kontrol cüzda
nı bulunan çiftçi ile İnhisarlar 
idaresinde yazılı tütün tacirle
rinden başka hiç bir kimse elin
de yaprak tütün bulunduramaz. 
Keza hiç bir kimse dördüncü 
madde hükmü müstesna olmak. 
üzere birinci maddede sayılan 
ve fakat İnhisarlar idaresinin 
bandrolünü ve alâmeti farikası
nı taşımayan maddeleri elinde 
bulunduramaz, ve bir yerden 
diğer bir yere nakledemez, ve 
memlekete sokamaz. Birinci fık
rada yazılı yaprak tütünler 
kanunla müstesna tutulan yer
lerden başka bir yere ancak 
ruhsat tezkeresile naklolunabi
lir. 

MADDE 7 — Gümrük ve İn
hisarlar encümeninin yedinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6 — îktısad encü
meninin beşinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Elinde tütün 
bulundurabilecek tacirler ilk 
önce İnhisarlar idaresine müra
caatla kendilerini tescil ettir
meğe mecburdurlar. 

Kontrol cüzdanı bulunan çift
çi ile İnhisarlar idaresinde ya
zılı tütün tacirlerinden başka 
hiç bir kimse elinde yaprak tü
tün bulunduramaz. Hiç bir 
kimse beşinci madde hükmü 
müstesna olmak üzere birinci 
maddede sayılan ve İnhisarlar 
idaresinin bandrolünü ve alâ
meti farikasını taşımayan mad
deleri elinde bulunduramaz ve 
bir yerden diğer bir yere nak
ledemez ve memlekete sokamaz. 

İkinci fıkrada yazılı kimsele
rin elindeki yaprak tütünler, 
kanunla müstesna tutulan yer
lerden başka bir yere ancak 
ruhsat tezkeresile naklolunabi
lir. 

MADDE 8 — A - Turkiyeye 
beyaz veya beyaza yakm kopya 
kâğıdı ve defterleri getirmek 
ve bunları alıb satmak, 

B - Her hangi nevi ve renk
ten olursa olsun sigara kâğıdı 

Ad. E. 

lir veya gizlenirse 1918 sayılı 
kanunun 14 ncü maddesi hük
mü tatbik olunur. 

MADDE 6 — îktısad encü
meninin beşinci maddesi aynen. 

MADDE 7 — Maliye encüme
ninin yedinci maddesi aynen. 

MADDE 8 — A) Turkiyeye 
beyaz veya beyaza yakm kopya 
kâğıd ve defterleri sokmak ve 
bunları alıb satmak, 

B) Her hangi nevi ve renk
ten olursa olsun sigara kâğıdı 
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ret yapmak yasaktır, inhisar
lar idareBİnden başka bir kim
se tarafımdan Türkiyeye siga
ra kâğıdı kabı ve sigara kutu
su ve etiketi getirmek ve bun
ları yapmak v e basmak dahi 
yasaktır. 

Tütün ihracat tacirlerinin, 
alıcılarına tütünleri çeşnisini 
göstermek için vaki olacak di
lekleri üzerine inhisarlar idare
since parası almarak kendileri
ne senede en çok beş yüz siga
ra kâğıdı yaprağı verilir. 

MADDE 9 — Türkiyeden tü
tün tohumu ihracı memnudur. 
Bu memnüiyet hilâfına tütün 
tohumu ihraç veya ihracma te
şebbüs edenler haklarında 1918 
numaralı kanunun 25 nci mad
desinin 2 nci fıkrası hükmü 
tatbik olunur. 

MADDE 7 — Bu kanunun 
hükümleri nikotinli olub tütün 
gibi kullanılabilecek olan tütün 
otlarla yerli tömbekisi hakkında 
da tatbik olunur. 

İKİNCİ KISIM 

Tütün ekimi 

1 - Tütün ekimi yasak olan yerler: 

MADDE 10 — Bu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde 
isimleri sayılan vilâyetlerde 
kısmen veya kamilen tütün eki
mi yasaktır. 

~_ 80'—* 
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di yapmak, kullanmak, alıb 
satmak, saklamak ve bunları 
memlekete sokmak veya bir 
yerden diğer bir yere naklet
mek, 

3 - İnhisarlar idaresinin si
gara kâğıdlarmı paketlerinden 
çıkararak satmak, 

Yasaktır. 
Tütün ihracat tacirlerinin, 

alıcılarına tütünlerinin çeşnisi
ni göstermek için vaki olacak 
dilekleri üzerine İnhisarlar ida
resince parası alınarak kendi
lerine senede en çok beş yüz 
sigara kâğıdı yaprağı verilir. 

2 nci maddeye göre açılacak 
sigara fabrikalarının ihtiyacı 
olan sigara kâğıdı, İnhisarlar 
idaresince maliyeti üzerinden 
verilir. 

MADDE 8 — Türkiyeden 
tütün tohumu çıkarmak yasak
tır. Çıkaran veya çıkarmağa 
teşebbüs edenlerden 25 liradan 
200 liraya kadar ağır para ce
zası alınır. 

MADDE 9 — Hükümetin ye
dinci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

İKİNCİ KISIM 

Tütün ekimi 

1 - Tütün ekim yasak olan yerler: 

MADDE 10 — Bu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde 
isimleri sayılan vilâyetlerde kıs
men veya kamilen tütün ekimi 
yasaktır. 

İv. B. 

MADDE 8 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 8 nci 
maddesi aynen 

MADDE 9 — Bu kanunun 
hükümleri her çeşid tömbeki 
ve puro tütünü hakkında da 
tatbik olunur. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Tütün ekimi 

1 - Tütün ekimi yasak olan yerler 

MADDE 10 — Bu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde 
isimleri sayılan vilâyetlerde 
kısmen veya kamilen tütün 
ekimi yasaktır. 
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MADDE 8 — Türkiyeden tü
tün tohumu çıkarmak yasaktır. 

MADDE 9 — Ziraat encüme
ninin dokuzuncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCÎ KISIM 

Tütün ekimi 

1 - Tütün ekimi yasak olan yerler 

MADDE 10 — Bu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde 
isimleri sayılan vilâyetlerde .kıs
men veya kamilen tütün ekimi 
yasaktır. 

— 31 — 
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yapmak, kullanmak, alıb sat
mak, saklamak ve bunları mem
lekete sokmak veya bir yerden 
diğer bir yere nakletmek, 

G - İnhisarlar idaresinin si
gara kâğıdlarmı paketlerinden 
çıkararak satmak. 

Yasaktır. 
Tütün ihracat tacirlerinin a-

lıcılarma tütünlerinin çeşnisini 
göstermek için vaki olacak di
lekleri üzerine İnhisarlar idare
since parası almarak kendile
rine senede en çok beş yüz yap
rak sigara kâğıdı verilir. 

Üçüncü maddeye göre açıla
cak sigara fabrikalarının ihti
yacı olan sigara kâğıdı inhisar
lar idaresince maliyeti üzerin
den verilir. 

MADDE 9 — Türkiye dışma 
tütün tohumu çıkarmak veya 
çıkarmaya teşebbüs etmek ve 
Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat 
vekillerinden izin almaksızın 
Türkiyeye tütün tohumu idhal 
etmek veya buna teeşebbüs ey
lemek yasaktır. 

MADDE 10 — Ziraat encü
meninin dokuzuncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ÎKÎNCİ KISIM 

1 - Tütün ekimi yasak olan 
yerler 

MADDE 11 — Bu kanuna 
bağlı 1 numaralı cetvelde isim
leri sayılan vilâyetlerde kısmen 
veya tamamen tütün ekimi ya
saktır. 

Ad. E. 

yapmak, kullanmak, alıb sat
mak, saklamak ve bunları mem-
kete sokmak veya bir yerden 
diğer yere nakletmek, yasaktır. 

Tütün ihracat tacirlerinin alı
cılarına tütünlerinin çeşnisini 
göstermek için vâki olacak 
dilekleri üzerine İnhisarlar 
idaresince parası almarak ken
dilerine senede en çok beş yüz 
yaprak sigara kâğıdı yerilir. 

Üçüncü maddeye göre açda-
cak sigara fabrikalarının ihti
yacı olan sigara kâğıdı, inhisar
lar idaresince maliyeti üzerin
den verilir. 

MADDE 9 — Maliye encü
meninin dokuzuncu maddesi 
aynen. 

MADDE 10 — Bu'kanunun 
hükümleri, her çeşit tömbeki ve 
yaprak sigarası tütünü hakkın
da da tatbik olunur. 

İKİNCİ KISIM 

1 - Tütün ekimi yasak olan 
yerler 

MADDE 11 — Bu kanuna 
bağlı 1 numaralı cetvelde isim
leri sayılan vilâyetlerde kısmen 
veya tamamen tütün ekimi ya
saktır. 
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inhisarlar idaresi, bu yasak 
mmtakaları ihtiyar meclisleri 
veya ihtiyar heyetleri vasrtasile 
ve sair suretle ilân eder. 

Kezalik tütün ekimi yasak 
edilmeyen mahallerdeki ırmak
ların, çayların yataklarında ve 
kışm su altmda kalan yerlerde, 
bataklıklarda ve kara sulaklar
da da tütün ekimi yasaktır. 
Ancak Bafrada (Matka) tütü
nünün zeri serbesttir. 

Bu yerlerin hududlan aşağı
da yazılı zatlerden mürekkeb 
komisyonlar tarafından tayin 
olunur: 

1 - İnhisarlar idaresinden bir 
memur, 

2 - Ziraat memuru, bulunma
yan yerlerde ziraat olan mahal
lerde ziraat odalarınca, olma
yan yerlerde belediyelerce seçil
miş tütün işlerini bilir bir zat, 

3 - O yerin bağlı olduğu kö
yün ihtiyar meclisi ve kasaba
larda kezalik o yerin bulundu
ğu mahallerin ihtiyar heyeti 
tarafından seçilen ve tütün eki
mi yapmakta bulunmuş veya 
yapmış bulunan çiftçi. 

Bu komisyonlar, işbu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 
iki sene içinde yukarıda yazılan 
mevziî yasak yerleri tayin ve 

tesbit edecektir. 
Komisyonların kararlarına, 

mahallî Hükümeti tarafından 
tebliği târihinden itibaren alâ
kadarlar bir ay içinde bağlı ol
duğu vilâyet veya kaza idare 
heyetlerine müracaatle itiraz 
edebilirler. 

İdare heyetlerinin verecekle
ri karar katidir. Komisyonla
rın günlük ve yol harçlarını 
Ziraat, Gümrük ve inhisarlar 
vekâletleri verir. 

Tömbeki ekilecek yerler înhi-
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inhisarlar idaresi, bu yasak 
mmtakaları ihtiyar meclisleri 
veya ihtiyar heyetleri vasrtasile 
ve sair suretle ilân eder. 

Kezalik tütün ekimi yasak 
edilmeyen mahallerdeki ırmak
ların, çayların yataklarmda ve 
kışm su altmda kalan yerlerde 
bataklıklarda ve kara suluklar
da da tütün ekimi yasaktır. 
Ancak Bafrada (Matka) tütü
nünün zeri serbesttir. 

Bu yerlerin hududlan aşağı
da yazılı zatlerden mürekkeb 
komisyonlar tarafından tayin 
olunur: 

1 - inhisar idaresinden bir 
memur, 

2 - Ziraat memuru, bulunma
yan yerlerde ziraat odası olan 
mahallerde ziraat odalarmca, 
olmayan yerlerde belediyelerce 
seçilmiş tütün işlerini bilir bir 
zat, 

3 - O yerin bağlı olduğu kö
yün ihtiyar meclisi, şehir ve 
kasabalarda belediyeler tarafın
dan seçilen ve tütütn ekimi yap
makta bulunmuş veya yapmış 
bulunan çiftçi. 

Bu komisyonlar, işbu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 
iki sene içinde yukarıda yazılan 
mevziî yasak yerleri tayin ve 
tesibit edecektir. 

Komisyonların kararlarına, 
mahallî Hükümeti tarafından 
tebliği tarihinden itibaren alâ
kadarlar bir ay içinde bağlı 
oldğu vilâyet veya kaza idare 
heyetlerine müracaatle itiraz 
edebilirler. 

idare heyetlerinin verecekleri 
karar katidir. Komisyonların 
günlük ve yol harçlarmı Ziraat, 
Gümrük ve inhisarlar vekâlet
leri verir. 

Tömbeki ve puro tütünü eki-
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Ancak Gümrük ve inhisar
lar vekâletince görülecek lü
zum üzerine bu vilâyetlerin 
tamamında veya bir kısmında 
tütün ekilmesine müsaade olu
nabileceği gibi tahdid de yapı
labilir. 

inhisarlar idaresi, bu yasak 
mmtakaları ihtiyar meclisleri 
veya ihtiyar heyetleri vasrtasile 
vesair suretle ilân eder. 

Kezalik tütün ekimi yasak 
edilmeyen mahallerdeki ırmak
ların, çaylarm yataklarmda ve 
kışm su altında kalan yerlerde 
bataklıklarda ve kara suluklar
da da tütün ekimi yasaktır. An
cak Bafrada (Matka) tütünü
nün zeri serbesttir. 

Bu yerlerin hududlan aşağı
da yazılı zatlerden mürekkeb 
komisyonlar tarafından tayin 
olunur. 

1 - inhisarlar idaresinden bir 
memur, 

2 - Ziraat memuru, bulunma
yan yerlerde ziraat odası olan 
mahallerde ziraat odalarmca, 
olmayan yerlerde belediyelerce 
seçilmiş tütün işlerini bilir bir 
zat, 

3 - O yerin bağlı olduğu kö
yün ihtiyar meclisi, şehir ve 
kasabalarda belediyeler tara
fından seçilen ve tütün ekimi 
yapmakta bulunmuş veya yap
mış bulunan çiftçi. 

Bu komisyonlar, işbu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 
iki sene içinde yukanda yazı
lan mevziî yasak yerleri tayin 
ve tesbit edecektir. 

Komisyonlarm kararlarma, 
mahallî Hükümet tarafından 
tebliği tarihinden itibaren alâ
kadarlar bir ay içinde bağlı ol
duğu vilâyet veya kaza idare 
heyetlerine müracaatla itiraz 
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Ancak Gümrük ve İnhisarlar 
vekâletince görülecek lüzum 
üzerine bu vilâyetlerin tama
mında veya bir kısmında tütün 
ekilmesine müsaade olunabile
ceği gibi tahdid de yapılabilir. 

inhisarlar idaresi bu yasak 
mmtakaları kasabalarda beledi
yeler köybrde ihtiyar heyetleri 
vasitasile ve sair suretle ilân 
eder. 

Kezalik tütün ekimi yasak 
edilmeyen mahallerdeki ırmak
ların, çayların yataklarında ve" 
kışın su altında kalan yerlerde 
bataklıklarda ve kara suluklar
da da tütün ekimi yasaktır. 
Ancak Bafrada (Matka) tütü
nünün zeri serbesttir. 

Bu yerlerin hududları aşağı
da yazılı aatlerden rnürekkeb 
komisyonlar tarafından tayin 
olunur. 

1 - inhisarlar idaresinden bir 
memur, 

2 - Ziraat memuru, bulunma
yan yerlerde ziraat edası olan 
mahallerde ziraat odalarınca, 
olmayan yerlerde belediyelerce 
seçilmiş tütün işlerini bilir bir 
zat, 

3 - O yerin bağlı olduğu kö
yün ihtiyar meclisi, şehir ve 
kasabalarda belediyeler tarafın
dan seçilen ve tütün ekimi yap
makta bulunmuş veya yapmış 
bulunan çiftçi. 

Bu komisyonlar, işbu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 
iki sene içinde yukarıda yazı
lan mevzii yasak yerleri tayin 
ve tesbit edecektir. 

Komisyonların kararlarına, 
mahallî Hükümet tarafından 
tebliği tarihinden itibaren alâ
kadarlar bir ay içinde bağlı 
olduğu vilâyet veya kaza idare 
heyetlerine müracaatla itiraz 
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Ancak Gümrük ve inhisarlar 
ve Ziraat vekilliklerince görüle
cek lüzum üzerine bu vilâyet
lerin tamamında veya bir kıs
mında tütün ekilmesine müsaa
de olunabileceği gibi tahdid de 
yapılabilir. 

inhisarlar idaresi yasak mm
takaları kasabalarda belediye
ler, köylerde ihtiyar heyetleri 
vasitasile ve sair suretlerle ilân 
eder. 

Tütün ekimi yasak edilmeyen 
yerlerdeki ırmakların, çaylarm 
yataklarında ve kışm su altın
da kalan yerlerde, bataklıklar
da ve kara suluklarda da 
tütün ekimi yasaktır. Ancak 
Bafrada (Matka) tütününün 
ekimi serbesttir. 

Mevziî yasak yerlerin hu
dudları aşağıda yazılı kimseler
den mürekkeb komisyonlarca 
tayin olunur : 

1 - inhisarlar idaresinden bir 
memur, 

2 - Ziraat memuru, bulunma
yan yerlerde ziraat odası olan 
mahallerde ziraat odalarınca, 
olmayan yerlerde belediyeler
ce seçilmiş tütün işlerini bilir 
bir zat, 

3 - 0 yerin bağlı olduğu kö
yün ihtiyar meclisi, şehir ve 
kasabalarda belediyeler tarafın
dan seçilen ve tütün ekimi yap
makta bulunmuş veya yapmış 
bulunan çiftçi. 

Bu komisyonlar, işbu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 
iki sene içinde yukarda yazı
lan mevziî yasak yerleri tayin 
ve tesbit edecektir. 

Komisyonların kararlarına, 
mahallî Hükümet tarafından 
tebliği tarihinden itibaren alâ
kadarlar bir ay içinde bağlı ol
duğu vilâyet veya kaza idare 

Ad. E. 

Ancak Gümrük ve inhisarlar 
ve Ziraat vekilliklerince görü

lecek lüzum üzerine bu vilâyet
lerin tamamında veya bir kıs
mında tütün ekilmesine müsa
ade olunabileceği gibi tahdid 
de yapılabilir. 

inhisarlar idaresi yasak mm
takaları kasabalarda belediye
ler köylerde ihtiyar heyetleri 
vasitasile ve sair suretlerle ilân 
eder. 

Tütün ekimi yasak edilmeyen 
yerlerdeki ırmakların, çaylarm 
yataklarmda ve kışm su altm-
da kalan yerlerde, bataklıklar
da ve kara suluklarda da tütün 
ekimi yasaktır. Ancak Bafrada 
(Matka) tütününün ekimi ser
besttir. 

Mevziî yasak yerlerin hudud
ları aşağıda yazılı kimselerden 
mürekkeb komisyonlarca tayin 
olunur: 

1 - inhisarlar idaresinden bir 
memur, 

2 - Ziraat memuru, bulun
mayan yerlerde ziraat odası o-
lan mahallerde ziraat odala
rınca, olmayan yerlerde beledi
yelerce seçilmiş tütün işlerini 
bilir bir zat, 

3 - O yerin bağlı olduğu kö
yün ihtiyar meclisi, şehir ve ka
sabalarda belediyeler tarafın
dan seçilen ve tütün ekimi yap
makta bulunmuş veya yapmış 
bulunan çiftçi. 

Bu komisyonlar, işbu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 
iki sene içinde yukarıda yazılan 
mevziî yasak yerleri tayin ve 
tesbit edecektir. 

Komisyonlarm kararlarına, 
mahallî Hükümet tarafmdan 
tebliği tarihinden itibaren alâ
kadarlar bir ay içinde bağlı ol
duğu vilâyet veya kaza idare 
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şarlar umum müdürlüğünce ta
yin ve dönüm mikdarları tahdid 
olunur. Bunun haricinde töm
beki ekimi yasaktır. 

Û 

MADDE 11 — Aşağıda yazı
lı yerlerde tütün ekilmez: 
v 1 - Mesken halimleri, yani 
mesken müştemilâtından sayılı 
dört tarafı duvarla çevrilmiş 
yerler, 

2 - Muhtelif mahallerde oldu
ğu halde mecmuu beş yüz met
re murabbanu bulmayan yerler. 

Bu gibi yerlerde tütün eken
ler hakkında 69 ncu madde mu
cibince ceza verilmekle beraber, 
mesken harimlerinde ekilen tü
tünler sökülüp imha edilir. Top
lanmış ise müsadere olunur. 

MADDE 12 — 
1 - Memuriyetleri dairesi 

içinde hâkimler, bütün Hükü
met ve inhisarlar idaresi me-
muları ve bunlarm maişetleri 
uhdelerinde olarak bir arada 
oturan aile efradmm tütün ek
meleri yasaktır, 

2 - Tütün ekenlerden mahsul
lerini kaçağa sarfettiklerin-
den dolayı iki defa mahkûm 
olanların iki sene tütün ekmesi 
yasaktır. Bu memnuiyetler hilâ
fına tütün ekerlerse diktikleri 
tütün söktürülür. Sahibi sök-

lecek yerler inhisarlar umum 
müdürlüğünce tayin ve dönüm 
mikdarları tahdid olunur. Bu
nun haricinde tömbeki ve pu
ro tütünü ekimi yasaktır. 

MADDE 11 — Aşağıda yazı
lı yerlerde tütün ekilmez: 

1 - Çiftçinin evinin 15 metre 
yakmma kadar olan yerlerde 
tütün ekilmez. 

2 - Muhtelif mahallerde oldu
ğu halde mecmuu beş yüz met
re murabbamı bulmayan yerler. 

Bu gibi yerlerde tütün eken
ler hakkında 69 ncu madde mu
cibince ceza verilmekle bera
ber, mesken harimlerinde eki
len tütünler sökülüb imha edi
lir. Toplanmış ise müsadere olu
nur. 

MADDE 12 — 1 - Memuriyet
leri dairesi içinde bilûmum Hü
kümet ve inhisarlar idaresi me
murlarının bizzat veya bilvasıta 
tütün ekmeleri yasaktır. 

2 - Tütün ekenlerden mahsul
lerini kanaca sarf ettiklerinden 
dolayı iki defa mahkûm olanla-
rm iki sene tütün ekmesi yasak
tır. Bu memnuiyetler hilâfına 
tütün dikerlerse diktikleri tü
tün söktürülür. Sahibi sökmez-

, se ihtivar olunacak masraf tü
tünü dikenlere aid o^ak üzere 
inhisarlar idaresi söktürür, ve 
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edebilirler. 
İdare heyetlerinin verecek

leri karar katidir. Komisyon
ların günlük ve yol harçlarını 
Ziraat, Gümrük ve inhisarlar 
vekâletleri verir. Tönbeki ve 
puro tütünü ekilecek yerler, 
inhisarlar umum müdürlüğün
ce tayin ve sahaları tahdid olu
nur. Bunun haricinde tömbeki 
ve puro tütünü ekimi yasaktır. 

MADDE 11 — Aşağıda yazı
lı yerlerde tütün ekilmez: 

1 - Çiftçinin evinin (5) met
re yakihma kadar olan yerler
de tütün ekilemez, 

2 - Muhtelif mahallerde ol
duğu halde mecmuu beş yüz 
metre murabbamı bulmayan 
yerler. 

Bu gibi yerlerde tütün eken
ler hakkında 69 ncu madde 
mucibince ceza verilmekle be
raber, bir . numaralı fıkrada 
yazılı yerlerde ekilen tütünler 
sökülüp yok edilir. Toplanmış 
ise zaptolunur. 

MADDE 12 — 1 - Memuri
yetleri dairesi içinde bilûmum 
Hükümet ve İnhisarlar idaresi 
memurlarının bizzat veya bil
vasıta tütün ekmeleri yasaktır. 

2 - Tütün ekenlerden mahsul
lerini kaçağa sarfettiklerinden 
dolayı iki defa mahkûm olanla
rın iki sene tütün ekmesi ya
saktır. Bu memnuiyetler hi
lâfına tütün dikerlerse diktik
leri tütün söktürülür. Sahibi 
sökmezse ihtiyar olunacak mas
raf tütün dikenlere aid olmak 
üzere inhisarlar idaresi söktü-
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edebilirler. 
îdare heyetlerinin verecek

leri karar katidir. Komisyon
ların günlük ve yol harçlarını 
Ziraat, Gümrük ve İnhisarlar 
vekâletleri verir. Tömbeki ve 
puro tütünü ekilecek yerler, in
hisarlar umum müdürlüğünce 
tayin ve sahaları tahdid olu
nur. Bunun haricinde tömbeki 
ve puro tütünü ekimi yasaktır. 

MADDE 11 — Aşağıda yazılı 
yerlerde tütün ekilmez: 

1 - Çiftçinin evinin 5 metre 
yakmma kadar olan yerler, 

2 - Muhtelif mahallerde ol
duğu halde mecmuu 500 metre 
murabbamı bulmayan yerler, 

Bu gibi yerlerde tütün eken
ler hakkında 84 ncü madde 
mucibince ceza verilmekle bera
ber bir numaralı fıkrada yazılı 
yerlerde ekilen tütünler sökülüb 
yok edilir. Toplanmış ise zabt 
olunur. 

MADDE 12 — Ziraat encüme
ninin 12 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

- 3 5 -
Mal. E. 

heyetlerine müracaatla itiraz 
edebilirler. 

îdare heyetlerinin verecekle
ri karar katğidir. Komisyonla
rın günlük ve yol harçlarım 
Ziraat, Gümrük ve inhisarlar 
vekâletleri verir. Tömbeki ve 
puro tütünü ekilecek yerler, 
Gümrük ve inhisarlar ve Zira
at vekilliklerinin tasvibile İn
hisarlar umum müdürlüğünce 
tayin ve sahaları tahdid olu
nur. Bu yerlerin dışmda töm
beki ve puro tütünü ekimi ya
saktır. 

MADDE 12 — Muhtelif ma-
. hallerde olduğu halde topu beş 
yüz metre murabbamı bulma
yan yerlerde tütün ekilemez. 
Buna muhalif hareket edenler
den seksen ikinci maddede ya
zılı ceza alınmakla beraber bu 
yerlerde ekilmiş tütünler veri
lecek kontrol cüzdanına borç 
yazdır. 

MADDE 13 — 
1 - Memuriyetleri dairesi için

de bilûmum Hükümet ve İnhi
sar idaresi memurlarının doğ
rudan doğruya veya başkaları 
elile tütün ekmeleri yasaktır. 

2 - Tütün ekenlerden mah
sullerini kaçağa sarf ettiklerin
den dolayı iki defa mahkûm 
olanların iki sene tütün ekme
leri yasaktır. 

Yukardaki fıkralara aykırı 
olarak dikilen tütünler söktü
rülür. Sahibi sökmezse masrafı 
tütün ekenlere aid olmak üzere 
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heyetlerine müracaatla itiraz 
eaüüüurıer. 

luaıe ne/etlerinin verecekle
ri Karar Katgıuır. Koiıua,/uma
rın gunlüK ve yol naralarını zi
raat, crOııiruK ve uuuâaıiar ve
kaletleri verir. 

l'ömoem ve yaprak sigarası 
tütünü eKiieceK /ener, u tanrım 
ve inhisarlar ve ziraat ve*aiiik-
lerınin tasvibile inhisarlar 
umum müdurıugünce tayın ve 
sanaıan tahdid orun ur. ı>u yer
lerin cu^nma tömbeki ve yap
rak sigarası tütünü ekimi ya
saktır. 

MADDE 12 — 
1 - Çutçinin evinin beş met

re yakmma kadar olan yerlerde, 
2 - Muhtelif mahallerde ol

duğu halde mecmuu beş yüz 
metre murabbamı bulmayan 
yerlerde, 

. Tütün ekilmez. 
1 numaradaki memnu yerler

de ekilen tütünler söKülüb yok 
edilir. Toplanmış ise zaptolu-
nur. 

MADDE 13 — 
1 - Bilûmum Hükümet ve in

hisarlar idaresi memurlarmm 
memuriyetleri dairesi içinde 
doğrudan doğruya veya başka
ları vasrtasile, 

2 - Mahsullerini kaçağa sar-
fettiklerinden dolayı iki defa 
mahkum olan tütün ekicileri
nin iki sene müddetle, 

Tütün ekmeleri yasaktır. 
Yukarıdaki fıkraya aykırı 

olarak ekilen ve dikilen tütün
ler söktürülür. Sahibi sökmez
se, masrafı kendisine aid olmak 
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mezse ihtiyar olunacak masraf 
tütün dikenlere aid olmak üzere 
İnhisar idaresi tarafından sök
türülür ve sökülen tütünler yok 
edilir. 

3 - Tütün ekmesine kanunî 
bir manii bulunmayanlar beyan
namelerinde yazılan mikdar-
dan % 10 dan fazla ekerlerse 
işbu ekimler sökülmeyerek be
her fazla bin metre murabbaı 
veya küsuru için bir lira ağır 
para cezası alınır. Fazla ekilen 
tütünler çiftçilerin zimmetine 
ilâveten kaydedilir. 

MADDE 13 — Tütün ekilen 
tarlalarda-, tütünler arasmda 
başka hiç bir şey dikilemez. 

MADDE 14 — Gümrük ve in
hisarlar, Ziraat vekâletleri tü
tün ekilen yerlerde tütün cins
lerini istif a ve haricin göstere
ceği arzuya göre cinsler elde 
etmek ve tütün ekiminden tacir
lere arzma kadar muhtelif işle
ri fennin icablarma göre ıslah 
ve mahsulün ihraç kabiliyet ve 
kıymetini arttıracak çareleri 
aramak ve tütün hastalıklarile 
uğraşmak usullerini bulub ta
mim etmek işleri için icab eden 
fennî müesseseleri meydana' ge
tirmek vazifesile mükelleftirler. 
Bu müesseseler tarafından tü
tün ekilen mıntakalarm bazı 
yerlerinde arandan vasıflarda 
tütün yetiştirilmediği anlaşıldı
ğı takdirde o yerlerde tütün eki
mi başlanmadan altı ay evvel 
Vekiller Heyeti kararile yasak 
edilir. 

— 36 — 
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sökülen tütünler yok edilir. 
3 - Tütün ekmesine kanunî bir 

mâni bulunmayanlar beyanna
melerinde yazılan mikdardan 
% 10 dan fazla ekerlerse işbu 
ekimler sökülmeyerek beher faz
lalar ve küsuru için on kuruş 
para cezası alınır. Fazla ekilen 
tütünler çiftçilerin zimmetine 
ilâveten kaydedilir. 

MADDE 13 — Tütün dikilen 
tarlalarda, tütünler arasında 
başka hiç bir şey ekilib dikile
mez. 

MADDE 14 — Hükümetin 14 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Zr. E. 

rür ve sökülen tütünler yok 
edilir, toplanmışsa zaptolunur. 

3 - Tütün ekmesine kanunî 
bir mani bulunmayanlar beyan
namelerinde yazılan miktardan 
% 10 dan fazla ekerlerse işbu 
ekimler sökülmeyerek beher 
fazla ar veya küsuru için on 
kuruş para cezası alınır. Fazla 
ekilen tütünler çiftçilerin zim
metine ilâveten kaydedilir. 

MADDE 13 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 14 — Gümrük ve 
inhisarlar, Ziraat vekâletleri 
tütün ekilen yerlerde tütün 
cinslerini istifa ve haricin gös
tereceği arzuya göre cinsler 
elde etmek ve tütün ekimin
den tacirlere arzma kadar 
muhtelif işleri fennin icablan-
na göre ıslah ve mahsulün ih
raç kabiliyet ve kıymetini 
arttıracak çareleri aramak ve 
tütün hastalıklarile uğraşmak 
usullerini bulup tamim etmek 
işleri için icab eden fennî mü
esseseleri meydana getirmek ve 
teşriki mesai etmek vazifesile 
mükelleftirler. Bu müesseseler 
tarafından tütün ekilen mınta
kalarm bazı yerlerinde aranı
lan vasıflarda tütün yetiştiril
mediği anlaşıldığı takdirde o 
yerlerde ekim başlamadan altı 
ay evvel Gümrük ve inhisarlar 
vekilliğince tütün ekimi yasak 
edilir. 
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MAI>DE 13 — Gümrük ve İn
hisarlar encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 14 — Ziraat encüme
ninin 14 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

— 37 — 
Mal. E. 

İnhisarlar idaresince sökturü-
rülür ve sökülen tütünler yok 
edilir. Tütünler toplanmış ise 
müsadere edilir. 

3 - Tütün ekmesine kanunî 
bir manii bulunmayanlar be
yannamelerinde yazılan mikdar -
dan % 10 dan fazla ekerlerse 
fazla ekilen tütünler sökülme-
yerek çiftçinin zimmetine ilâve 
edilir. 

MADDE 14 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Gümrük ve in
hisarlar ve Ziraat vekillikleri 
tütünün ekiminden tacirlere ar
zına kadar muhtelif işleri fen
nin icablarma göre ıslah etmek 
ve mahsulün ihraç kabiliyet ve 
kıymetini arttıracak çareleri ve 
tütün hastalıklarile uğraşma 
usullerini bulub tamim etmek 
üzere icab eden yerlerde fenni 
müesseseler vücude getirirler 
ve her iki vekillik bu çalışma
larda iş beraberliği yaparlar. 

Tütün ekilen mmtakalarm 
bazı yerlerinde aranılan vasıf
larda tütün yetiştirilmediği bu 
müesseseler tarafından anlaşıl
dığı takdirde o yerlerde ekim 
başlamadan altı ay evvel tütün 
ekimi yasak edilir. 

Ad. E. 

üzere İnhisarlar idaresince sök
türülür. ve sökülen tütünler 
yokedilir. 

Tütünler toplanmışsa zabt ve 
müsadere olunur. 

3 - Tütün ekmelerine kanunî 
bir manii bulunmayanlar be
yannamelerinde yazılı mikdar-
dan % 10 fazla ekerlerse, faz
lası sökülmeyerek çiftçinin zim
metine ilâve edilir. 

MADDE 14 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 13 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 15 — Gümrük ve in
hisarlar ve Ziraat vekillikleri 
tütünün ekiminden tacirlere ar
zına kadar muhtelif işleri fennin 
icablarma göre ıslâh etmek ve 
mahsulün ihraç kabiliyet ve 
kıymetini arttıracak çareleri ve 
tütün hastalıklarile uğraşma 
usullerini bulub tamim etmek 
üzere icab eden yerlerde fennî 
müesseseler vücude getirirler 
ve her iki vekillik bu çalışma
larda iş birliği yaparlar. 

Tütün ekilen mmtakalarm 
bazı yerlerinde aranılan vasıf
larda tütün yetiştirilmediği bu 
müesseseler tarafından anlaşıl
dığı takdirde o yerde ekim baş
lamadan altı ay evvel Gümrük 
ve inhisarlar vekilliğince tütün 
ekimi yasak edilir. 
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MADDE 15 — Yukarıki mad
dede yazılı fennî müesseselerce 
istifa suretile elde edilecek tü
tün tohumları çiftçilere para
sız verilir. 

MADDE 16 — inhisarlar 
umum müdürlüğü,, her sene tü
tün yetiştirilen yerlerde müsa
bakalar yaparak iyi fide, iyi 
tütün yetiştirenlere, ve iyi denk 
yapanlara mükâfat verir. Mü
sabakaların şartlan her mahal
lin gazetelerinde ilân edileceği 
gibi köylerde dahi muhtarlar 
vasıtasile çiftçilere bildirilir. 
Müsabaka heyeti, mahallinin 
en büyük mülkiye memurunun 
reisliği altmda o mahallin en 
büyük inhisarlar ve ziraat mü
dür veya memurlarile ticaret 
ve ziraat odaları azalarından 
seçilmiş birer zatten teşekkül 
eder. Müsabakayı kazanacak 
çiftçilere verilecek para mükâ
fatına işbu kanun mucibince 
alınacak para cezalarından ka
nunen müstahiklerine verile
ceklerinden başkasının tamam: 
, karşılık tutulur. 

MADDE 17 — 14 ncü mad
dede yazılı fennî müesseseler 
tütün, çiftçi ve çocuklarına di
ledikleri malûmatı verecekleri 
gibi o müessesenin memurları 
senenin münasib zamanlarında 
tütün ekilen yerleri gezerek 
taı:lalarda çiftçilere işlerine ya
rayacak nazarî ve amelî malû
matı öğretmeğe mecburdurlar, 
Kezalik o mmtakalarda bulu
nan muallim mekteblerinde, li 
Silv'r ve orta mekteblerde mü 
said zamanlarda tütüncülük 
hakkında konferanslar verirler. 

a t E. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 16— inhisarlar u-
mum müdürlüğü, her sene tüt
tün yetiştirilen yerlerde mü
sabakalar yaparak iyi fide, iyi 
tütün yetiştirenlere, ve iyi 
denk yapanlara mükâfat verir. 
Müsabakaların şartlan her ma
hallin gazetelerinde ilân edile
ceği gibi köylerde dahi muh
tarlar vasıtasile çiftçilere bil
dirilir. Müsabaka heyeti, ma
hallinin en büyük mülkiye memu
runun reisliği altmda o mahal
lin en büyük inhisarlar ve zi
raat müdür veya memurlarile 
ticaret ve ziraat odaları azala
rından, bulunmayan yerlerde 
belediyelerce seçilmiş birer zat
tan teşekkül eder. 

MADDE 17 — On dördüncü 
maddede yazılı fennî müesse
seler, tütün çiftçi ve çocukla
rına diledikleri malûmatı vere
cekleri gibi o müessesenin me
murları senenin münasib za
manlarında tütün ekilen yerle
ri gezerek tarlalarda çiftçilere 
işlerine yarayacak nazarî ve 
amelî malûmatı öğretmeğe mec
burdurlar. 

Zr. E. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 
nci maddesi aynen 

MADDE 16 — inhisarlar u-
mum müdürlüğü her sene tütün 
yetiştirilen yerlerde müsaba
kalar yaparak iyi fide, iyi 
tütün yetiştirenlere, ve iyi denk 
yapanlara ve fennî fidelik ve 
kurutma yeri yapanlara mü

kâfat verir. Müsabakaların 
şartlan her mahallin gazetele
rinde ilân edileceği gibi köyler
de dahi muhtarlar* vasıtasile 
çiftçilere bildirilir. Müsabaka 
heyeti, mahallin en büyük mül
kiye memurunun reisliği altın
da o mahallin en büyük inhi
sarlar ve ziraat müdür veya 
memurlarile, inhisarın bir eks
perinden ve ticaret ve ziraat 
odalarınca, bulunmayan yer
lerde belediyelerce seçilmiş iki
şer kişiden teşekkül eder. 

MADDE 17 — On dördüncü 
maddede yazılı fennî müesse
seler, tütün çiftçi ve çocukları
na diledikleri malûmatı vere
cekleri gibi o müessesenin me
murları senenin münasib za
manlarında tütün ekilen yerleri 
gezerek tarlalarda çiftçilere 
işlerine yarayacak nazarî ve 
amelî malûmatı öğretmeğe ve 
kendilerini müesseseye çağırıp 
bilgilerini yükseltmeğe mec
burdurlar. 
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MADDE 15 — 
15 nci maddesi 
edilmiştir. 

Hükümetin 
aynen kabul 

MADDE 16 — Ziraat encü
meninin 16 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — 14 ncü madde
de yazılı fennî müesseseler, tü
tün çiftçilerine ve bunlarm ço
cuklarına diledikleri malûmatı 
verecekleri gibi o müessesenin 
memurları senenin münasib za
manlarında tütün ekilen yer
leri gezerek tarlalarda çiftçilere 
işlerine yarayacak nazarî ve a-
melî malûmatı öğretmeğe ve 
kendilerini müesseseye çağırıb 
bilgilerini yükseltmeğe ve piya
sa talebleri hakkmda çiftçiye 
istediği malûmatı vermeğe mec
burdurlar. 

— 39 — 
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MADDE 16 — YukariM mad
dede yazılı fennî müesseselerce 
ıslah suretile elde edilecek tü
tün tohumları çiftçilere parasız 
verilir. 

MADDE 17 — Ziraat encü
meninin 16 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — 15 nci mad
dede yazılı fennî müesseseler, 
tütün çiftçilerine ve bunlarm 
çocuklarına diledikleri malû
matı verecekleri gibi o müesse
senin memurları senenin nıiiııa-
sib zamanlarmda tütün ekilen 
yerleri gezerek tarlalarda çift
çilere işlerine yarayacak nazarî 
ve amelî malûmatı öğretmeğe 
ve kendilerini müesseseye ça
ğırıb bilgilerini yükseltmeğe 
ve piyasa talebleri hakkmda 
çiftçiye istediği malûmatı ver
meğe mecburdurlar. 

Ad. E. 

MADDE 16 — Maliye encü
meninin on altmcı maddesi ay
nen 

MADDE 17 — Ziraat encü
meninin on altmcı maddesi ay
nen. 

MADDE 18 — On beşinci 
maddede yazılı fennî müesse
seler, tütün çiftçilerine ve bun
ların çocuklarma diledikleri 
malûmatı vereceklern gibi o 
müessesenin memurları senenin 
münasib zamanlarmda tütün 
ekilen yerleri gezerek tarlalar
da çiftçilere işlerine yarayacak 
nazarî ve amelî malûmatı öğret
meye ve kendilerini müesseseye 
çağırıb bilgilerini yükseltmeye 
ve piyasa taleblerindeki vasıf
lar hakkında çiftçiye istediği 
malûmatı vermeye mecburdur
lar. 
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2 - Fidelikler 

MADDE 18 — Tütün fidesi 
yetiştirenler, yetiştirdikleri fi
delerin mahalli hakkmda bağ
lı oldukları ihtiyar meclislerine 
ve onlar da inhisarlar idaresi
ne malûmat vermeğe mecbur
durlar: 

A - Tütün fidesi ekilen yer
lere sebze ekmek, 

B - Sebze ekilmiş yerlerde 
ayni zamanda tütün fidesi ek
mek, 

O - Gölgelik, çalılık, çepellik, 
yerlerde fide yetiştirmek, 

Ç - İTunan sarısı denilen to
humları ekmek veya bunlardan 
fide veya tütün yetiştirmek 

D - Tütün ekimi yapıldıktan 
sonra fide yetiştirilen yerlerde 
fide bırakmak yasaktır. 

İşbu memnuiyetler hilafmda 
yetiştirilen fideler ile Yunan şa
nsından yetiştirilen tütünler fi
deliklerde bırakılan fideleri İn
hisarlar idaresi söktürerek yok 
ettirir. Sahihleri sökmez ve yok 
etmezlerse masrafları kendileri
ne aid olmak üzere İnhisarlar 
idaresince söktürülüb yok etti
rilir. 
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2 - Fidelikler 
MADDE 18 — Tütün fidesi 

yetiştirenler, yetiştirdikleri fi
delerin mahalli hakkmda bağlı 
oldukları ihtiyar meclislerine ve 
onlar da inhisarlar idaresine 
malûmat vermeğe mecburdur
lar. 

A) Tütün fidesi ekilen yerle
re sebze ekmek, 

B) Sebze ekilmiş yerlerde 
ayni zamanda tütün fidesi ek
mek, 

C) Gölgelik, çalılık, çepellik 
yerlerde fide yetiştirmek, 

Ç) Yunan sarısı denilen to
humlan ekmek veya bunlardan 
fide veya tütün yetiştirmek, 

D) Tütün ekimi yapıldıktan 
sonra fide yetiştirilen yerlerde 
fide bırakmak yasaktır. 

İşbu memnuiyetler hilâfında 
yetiştirilen fideler ve yunan 
sarısından yetiştirilen tütünler
le fideliklerde bırakılan fide
leri İnhisarlar idaresi söktüre
rek yok ettirir. Sahihleri sök
mez ve yok etmezlerse masraf
ları kendilerine aid olmak üze
re İnhisarlar idaresince söktü
rülüb yok ettirilir. 

Zr. E. 

2 - Fidelikler 

MADDE 18 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 18 nci 
maddesi aynen 

MADDE 19 — Bir yere mah
sus olan tütün tohumun, baş
ka bir yere götürmek ve ek
mek, İnhisarlar idaresinin iz
nine bağlıdır. Bunun hilaf ma 
hareket edenlerin ellerindeki 
tohum ve fideler zapt ve yok 
edilir. Bunu tekrarlryanlardan 
100 liraya kadar hafif para 
cezası alınır. Fideler tarlaya 
dikilmişse tütün fidanlarının 
çiçeklenmesine meydan veril
memek üzere tepeleri kırdırı
lır ve 100 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 
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2 - Fidelikler 

M&DDE 18 — G-ümıük vo 
İnhisarlar encümeninin 18 nci 
maddesi aynan kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — SSiraat encü
meninin 1.9 nen maddesi ayn^ıı 
kabnl edilmiştir. 
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2 - Fidelikler 

MADDE 19 — Tütün fidesi 
yetiştirenler, yetiştirdikleri fi
delerin yerleri hakkında bağlı 
oldukları ihtiyar meclislerine 
ve onlar da İnhisarlar idaresine 
malûmat vermeğe mecburdur
lar. 

A - Tütün fidesi ekilen yer
lere sebze ekmek, 

B - Sebze ekilmiş olan yer
lere ayni zamanda tütün fidesi 
dikmek, 

C - Gölgelik, çalılık, çepellik 
yerlerde fide yetiştirmek, 

D - Yunan sarısı denilen to
humları ekmek veyahud bun
lardan fide veya tütün yetiştir
mek, 

E - Tütün ekimi yapıldıktan 
sonra fide yetiştirilen yerlerde 
fide bırakmak yasaktır. 

işbu memnuiyetler hilâfında 
yetiştirilen fideler ve Yunan 
sarısından yetiştirilen tütünler
le fideliklerde bırakılan fidele
ri İnhisarlar idaresi, sahihlerine 
söktürerek yok ettirir. Sahib-
leri sökmez ve yok etmezlerse 
İnhisarlar idaresince söktürülüb 
yok ettirilir ve söktürme ve 
yok ettirme masrafları sahihle
rinden alınır. 

MADDE 20 — Biryere mah
sus olan tütün tohumunu ve fi
delerini başka bir yere getir
mek ve ekmek, inhisarlar ida
resinin iznine bağlıdır. Bunun 
hilâfına hareket edenlerin to
hum ve fideleri zapt ve yok 
edilir. Bu hareketi tekrarla
yanlardan yüz liraya kadar ha
fif para cezası almrr. Fideler 
tarlaya dikilmiş ise tütün fi
danlarının çiçeklenmesine mey
dan verilmemek üzere tepeleri 
kırdırılır ve yüz liraya kadar 
hafif para cezası almır. 

Ad. E. 

2 - Fidelikler 

MADDE 19 — Maliye encü
meninin on dokuzuncu madde
si aynen 

MADDE 20 — Bir yere mah
sus olan tütün tohumunu ve fi
delerini başka bir yere getir
mek, ekmek ve dikmek İnhisar
lar idaresinin iznine bağlıdır. 
Buna aykırı olarak; 

A) Getirilen tohum ve fi
deler zapt ve müsadere edilir. 

B) Tarlaya ekilmiş olan to
humlar tarla sürdürülmek su-
retile yok edilir. 

C) Fideler tarlaya dikilmiş-
se tütün fidanlarmm çiçeklen
mesine meydan verilmemek üze
re tepeleri kırdırılır. 
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3 - Tütün ekiminin nasıl ve 
kimler tarafından yapılacağı 

MADDE 19 — Tütün ekimi 
yapan, inhisarlar idaresinin 
köylerde ihtiyar meclislerinde, 
kasabalarda ihtiyar heyetlerin
de bulunduracağı beyannameyi 
alıb doldurmakla mükelleftir.' 
Bu beyannameler, fidelerin tar
lalarda dikildiğinden en çok on 
beş gün içinde köylerde ihtiyar 
meclisleri şehir ve kasabalarda 
ihtiyar heyetleri tarafmdan pa
rasız tasdik edilerek o yerine in
hisarlar idaresine verilir. 

Ayni köy hududu içinde bir 
kaç tarlada tütün eken çiftçi
nin her tarlanın hududu ayrı 
ayrı gösterilmek şartile bir be
yanname vermesi yeter. Be
yanname, kanunen şahsî ehli
yeti olanlar tarafından verilir. 

MADDE 20 — Her çiftçi için 
hazırlanan kontrol cüzdanı be
yannamenin tevdii tarihinden 
en çok on beş gün içinde İnhi
sarlar idaresince ihtiyar mec
lislerine veya ihtiyar heyetle
rine verilir. 

MADDE 21 — Tütün çiftçi
leri ziraat kontrol cüzdanlarını 
tütünler ambara girinceye ka
dar haizi ehliyet başka bir 
kimseye devredebilir. Fakat 
bunu, sahibi ve devralan müş-

\ terek bir arzuhal ile İnhisar
lar idaresine bildirmeğe mec
burdurlar. İnhisarlar idaresi, 
kanunî manü olmazsa devir 
muamelesini yapar. Merhun tü
tünler üzerindeki rehin kaldı
rılmadıkça veya mürtehinin rı
zası alınmadıkça devir yapıl-
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3 - Tütün ekiminin nasıl 
yapılacağı 

MADDE 19 — Tütün ekimi 
yapan, İnhisarlar idaresinin 
köylerde ihtiyar meclislerinde 
kasabalarda belediyelerde bu
lunduracağı beyannameyi alıb 
doldurmakla mükelleftir. Bu 
beyannameler, fidelerin tarla

larda dikildiğinden en çok on beş 
gün içinde köylerde ihtiyar 
meclisleri, şehir ve kasabalarda 
belediyeler tarafmdan parasız 
tasdik edilerek o yerin inhisar
lar idarelerine verilir. 

Ayni köy hududu içinde bir 
kaç tarlada tütün eken çiftçi
nin her tarlanın hududu ayrı 
ayrı gösterilmek şartile bir be
yanname vermesi yeter. Be
yanname, kanunen şahsî ehli
yeti haiz olanlar tarafmdan ve
rilir. 

MADDE 20 — Her çiftçi için 
hazırlanan kontrol cüzdanı be
yannamesinin tevdii tarihinden 
en çok on beş gün içinde İn
hisarlar idaresince çiftçiye ve
rilmek üzere ihtiyar meclisle
rine veya belediyelere verilir. 

MADDE 21 — Tütün çiftçi
leri ziraat kontrol cüzdanları
nı tütünler tarlada kalıncaya 
kadar ehliyeti haiz olmayan ve 
bu kanuna göre tütün ekeme-
yenlerden başkasma devrede
bilirler. Devir muamelesini sa
hibi ile devir alanlar, müşte
rek bir arzuhal ile İnhisarlar 
idaresine bildirmeğe mecbur
durlar. Merhun tütünler üze
rindeki rehin kaldırılmadıkça 
veya rehin alanın rızası alın
madıkça devir yapılamaz. 

Zr. E. 

3 - Tütün ekiminin nasıl yapı
lacağı 

MADDE 20 — Tütün ekimi 
yapan, İnhisarlar idaresinin 
köylerde ihtiyar meclislerinde 
kasabalarda belediyelerde bu
lunduracağı beyannameyi alıp 
doldurmakla mükelleftir. Bu 
beyannameler, fidelerin tarla
larda dikildiğinden en çok on 
beş gün içinde köylerde ihtiyar 
meclisleri, şehir ve kasabalar
da belediyeler tarafmdan pa
rasız tasdik edilerek o yerin in
hisarlar idarelerine verilir. Ay
ni köy hududu içinde bir kaç 
tarlada tütün eken çiftçinin her 
tarlanm hududu ayn ayrı gös
terilmek şartile bir beyanname 
vermesi yeter. Beyanname, ka
nunen medenî hakları kullan
mağa ehliyetini haiz olanlar 
tarafmdan verilir. 

MADDE 21 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 20 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 22 — Tütün çift
çileri ziraat kontrol cüzdanla
rım. tütünler tarlada kırılmca-
ya kadar ehliyeti haiz olmayan 
ve bu kanuna göre tütün eke-
miyenlerden başkasma devrede
bilir. Devir muamelesini, sahi
bi ile devir alanlar, müşterek 
bir arzuhal ile inhisarlar ida
resine bildirmeğe mecburdur
lar. İnhisarlar idaresi kanunî 
engel olmadıkça devir muame
lesini yapar. Merhun tütünler 
üzerindeki rehin kaldırılmadık-
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3 - Tütün ekiminin nasıl ya
pılacağı 

MADDE 20 — Tütün ekimi 
yapan, İnhisarlar idaresinin 
köylerde ihtiyar meclislerinde 
kasabalarda belediyelerde bu
lunduracağı beyannameyi alıb 
doldurmakla mükelleftir. Bu 
beyannameler, fidelerin tarla
larda dikildiğinden en çok on 
beş gün içinde köylerde ihtiyar 
meclisleri, şehir ve kasabalarda 
belediyeler tarafından parasız 
tasdik edilerek o yerin inhisar
lar idaresine verilir. Ayni köy 
hududu içinde bir kaç tarlada-
tütün eken çiftçinin her tarla
nm hududu ayrı ayrı gösteril
mek şartile bir beyanname ver
mesi yeter. Beyanname, kanu
nen medenî hakları kullanma 
ehliyetini haiz olanlar tarafın
dan verilir. 

Bu beyannameler pula tâbi 
değildir. 

MADDE 21 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 22 — Ziraat encü
meninin 22 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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3 •- Tütün ekiminin nasıl 
yapılacağı 

MADDE 21 — Tütün ekimi 
yapan, inhisarlar idaresinin 
köylerde ihtiyar Meclisleri ve 
şehir ve kasabalarda belediye
ler nezdinde bulunduracağı be
yannameyi alıb doldurmakla 
mükelleftir. Bu beyannameler, 
fideler tarlalarda dikildikten en 
çok on beş gün içinde köylerde 
ihtiyar meclisleri ve şehir ve 
kasabalarda belediyeler tara-, 
fmdan parasız tasdik edilerek 
o yerin inhisarlar idare
sine verilir. Ayni köy 
hududu içinde bir kaç 
tarlada tütün eken çiftçinin, 
her tarlanm hududu ayrı ayrı 
gösterilmek şartile bir beyan
name vermesi caizdir. Beyenna-
me, kanunen medeni hakları 
kullanma ehliyetini haiz olan
lar tarafından verilir. 

MADDE 22 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 20 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir . 

MADDE 23 — Tütün çiftçi
leri Ziraat kontrol cüzdanlarını 
tütünler tarlada kırılmcaya ka
dar bu kanuna göre tütün eke-
meyenlerden ve medeni hakları
nı kullanma ehliyetini haiz ol
mayanlardan başkasına devre
debilir. Devir muamelesini, sa
hibi ile devir alanlar müşterek 
bir arzuhal ile inhisarlar idare
sine bildirmeğe mecburdurlar. 
inhisarlar idaresi kanunî en
gel olmadıkça devir muamele
sini yapar. Merhun tütünler 

Ad. E. 

3 - Tütün ekiminin nasıl 
yapılacağı 

MADDE 21 — Maliye encü
meninin yirmi birinci maddesi 
aynen 

MADDE 22 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin yirmin
ci maddesi aynen 

MADDE 23 — Maliye encü
meninin yirmi üçüncü maddesi 
aynen 
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MADDE 22 — Çiftçi mah
sulünü topladıktan sonra tarla
da kalacak köklerin tohumluk 
için lâzım olan mikdarmdan 
başkasını yedi gün içinde ve 
tohumluk için bıraktıklarını, 
tohumu alrr almaz sökmeğe 
mecburdur. Bunu yapmazsa bu 
iş, masrafları çiftçiye aid ol
mak üzere inhisarlar idaresi 
tarafından usulü dairesinde 
yaptırılır. 

Dip (dip üstü hariç) yap
rakları yeşil iken çiftçiler ta
rafından kırılacak ve tahmin 
heyetlerinin huzurunda yok 
edilmek üzere evlerinde sakla
nacaktır. 

Filizlerin tolanmpası yasak
tır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mahsulün tahminî muamelesi 

1 - Tahmine memur olanlar ve 
itiraz heyeti 

MADDE 23 — Tütün mah
sulü, tarlada İnhisarlar ida
resinin her mıntakaya göre, her 
sene ilân edeceği müddet için
de, bu mahsulün bulunduğu 
mahal köy kanununun cari ol
duğu yerlerden ise, ihtiyar 
meclisine kendi azasmm tü
tünden anlayanlarından seçil
miş iki kişinin refakatinde İn
hisarlar idaresinin memuru da
hi hazır bulunarak müştereken 
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MADDE 22 — Çiftçi mahsu
lünü topladıktan sonra tarlada 
kalacak köklerin tohumluk için 
lâzım olan mikdarmdan» başka
sını yedi gün içinde ve tohum
luk için bıraktıklarını tohumu 
alır almaz sökmeğe mecbur
dur. Bu müddet içinde sök-
meyenlere yeni bir yedi gün
lük mühlet içinde sökmediği 
takdirde masrafı kendisine aid 
olmak üzere idarece sökülece
ği yazı ile bildirilir; yine sök
mezse idarece söktürülerek 
masrafı çiftçiden 43 ncü mad
de dairesinde alınır. 

Dib yaprakları yeşil iken 
çiftçiler tarafından kırılacak 
ve tahmin heyetlerinin gözü 
önünde yok edilmek üzere ev
lerinde saklanacaktır. 

Filizlerin toplanması yasak
tır. ' 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mahsulün tahminî muamelesi 

1 - Tahmine memur olanlar ve 
itiraz heyeti 

MADDE 23 — Tütün mah
sulü, tarlada İnhisarlar idare
sinin her mıntakaya göre her 
sene ilân edeceği müddet için
de, bu mahsulün bulunduğu 
köy ihtiyar meclisince kendi 
azasmm tütünden anlayanların
dan seçilmiş iki kişinin refa
katinde İnhisarlar idaresinin 
memuru hazır bulunarak müş
tereken tahmin ve tahrir edi
lir. 
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ça veya rehin alanm rızası alın
madıkça devir yapılamaz. 

MADDE 23 — Çiftçi mah
sulünü topladıktan sonra tar
lada kalacak köklerin tohum
luk için lâzım olan mikta
rından başkasını on gün 
içinde ve tohumluk için bı
raktıklarını, tohumu alır al
maz sökmeğe mecburdur. Bu 
müddet içinde sökmiyenlere ye
ni bir on günlük mühlet için
de sökmediği takdirde masrafı 
kendisine aid olmak üzere ida
rece söktürüleceği yazı ile bil
dirilir. Yine sökmezse idarece 
söktürülerek masrafı çiftçiden 
44 ncü madde dairesinde alı
nır. Dip yaprakları yeşil iken 
çiftçiler tarafmdan kırılır ve 
tahmin heyetlerinin gözü önün
de yok edilir, filizlerin toplan
ması yasaktır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mahsulün tahmini muamelesi 

1 - Tahmine memur olanlar ve 
itiraz heyeti 

MADDE 24 — Tütün mahsu
lü, tarlada İnhisarlar idaresinin 
her mıntakaya göre her sene 
ilân edeceği müddet içinde, bu 
mahsulün bulunduğu köy ihti
yar meclisince kendi azası
nın tütününden anhyanlarm* 
dan seçilmiş iki kişinin refaka
tinde İnhisarlar idaresinin me
muru hazır bulunarak müştere
ken tahmin ve tahrir edilir. 

Şehir ve kasabalarda ziraat 
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MADDE 23 — Çiftçi mahsu
lünü topladıktan sonra tarlada 
kalacak köklerin tohumluk için 
lâzım olan mikdarmdan başka
sını on gün içinde ve tohumluk 
için bıraktıklarını tohumu alır 
almaz sökmeğe veya çift süre
rek imha etmeğe mecburdur. 

Bu müddet içinde sökmeyen-
lere veya sürmek suretile imha 
etmeyenlere yeni bir on günlük 
mühlet verilir. Bu müddet 
içinde de sökmediği veya sür
mek suretile imha etmediği 
takdirde masrafı kendisine aid 
olmak üzere idarece söktürüle-
ceği yazı ile bildirilir. Yine sök
mezse idarece söktürülerek mas
rafı çiftçiden 58 nci madde da
iresinde almır. Dip yapraklan 
yeşil iken çiftçiler tarafından 
kmlrr ve tahmin heyetlerinin 
gözü önünde yok edilir. Filiz
lerin toplanması yasaktır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mahsulün tahmini muamelesi 

1 - Tahmine memur olanlar 
ve itiraz heyeti 

MADDE 24 — Tütün mahsu
lü tarlada. İnhisarlar idaresinin 
her mmtakaya göre her sene 
ilân edeceği müddet içinde, bu 
mahsulün bulunduğu köy ihti
yar meclisince kendi azasınm 
tütünden anlayanlarından seçil
miş iki kişinin refakatinde İn
hisarlar idaresinin memuru ha
zır bulunarak müştereken tah
min ve tahrir edilir. 

Şehir ve kasabalarda ziraat 

Mal. h. 

üzerindeki rehin kaldırılmadık
ça veya rehin alanm rızası 
alınmadıkça devir yapılamaz. 

MADDE 24 — Çiitçi mabyû-
lünü topladıktan sonra tarlada 
kalacak köklerin tonunun!: için 
lâzım olan mikdarmdan başka
sını on gün içindü ve tolıiirnıak 
için bıraktıklarını tokumu alı,? 
almaz sökmeğe v?ya ş'Ji süre
rek imha etmeğe mecburdur. 

Bu müddet içinde süiaıiaycıı-
lere veya sürmek sı&'öLiic iaıli* 
etmeyenlere yeni bir on gün
lük mühlet verilir. Bn m addet 
içinde de sökmediği voya sür
mek suretile imha ot ısdiğl tak
dirde masrafı kendisine aid ol
mak üzere idarece; cöktürocûği 
yazı ile bildirilir, fine sökmez
se idarece söktürülerek masıaıı 
çiftçiden 58 nci madde daire
sinde alınır. Dib ya-'pi-al-Iarz ye
şil iken çiftçiler tarafmüan kı
rılır ve tahmin heyetlerinin gö
zü önünde yok edili;. Filizlerin 
toplanması yasaktır. 

ÜÇÜNCÜ KISIM ' 

Mahsulün tahmini muamelesi 

1 - Talimine memur olanlar ve 
itiraz heyeti 

MâDDE 25 — îkfcsad encü
meninin 24 ncü maddesi aynen. 
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MADDE 24 — Maliye encü
meninin yirmi dördüncü mad
desi aynen 

ÜÇÜNCÜ KISIM 

Mahsulün tahmini muamelesi 

1 - Tahmine memur olanlar ve 
itiraz heyeti 

MADDE 25 — Tütün mahsu
lü, tarlada İnhisarlar idaresinin 
her mmtakaya göre her sene 
ilân edeceği müddet içinde, bu 
mahsulün bulunduğu köy ihti
yar meclisince kendi azasınm 
tütünden anlayanlarından seçil
miş iki kişinin refakatinde İn
hisarlar idaresinin memuru ha
zır bulunarak müştereken tah
min ve tahrir edilir. 

Şehir ve kasabalarda Ziraat 



Hü. 

tahmin ve tahrir edilir. 
Şehir ve kasabalarda ziraat 

odaları ve bulunmayan yerler
de belediye meclislerince seçil
miş iki kişilik vukuf erbabın
dan mürekkeb mahallî ekimi
nin genişliğine göre mütead-
did heyetler refakatinde İnhi
sarlar idaresinin memuru bu
lunduğu halde tahmin ve tah
rir muamelesi müştereken ya
pılır. Bu babda ekseriyetle 
verilen kararlar muteberdir. 

Tahmii ve tahrir muamelele-v 

ri tarlada ve çiftçinin huzurile 
yapılır. Verilen malûmat veya 
yapılan davet üzerine çiftçi ha
zır bulunmazsa gıyabında mua
mele yapılır, ve keyfiyet defte
re yazılır. 

Tahmin ve tahrir heyetleri 
tayin olunan günlerde ekilmiş 
tarlaya giderek tarlayı ölçtük
ten sonra mahsulün mikdarmı 
tahmin ederler ve çiftçinin cüz
danına yazarlar. 

Tahmin ve tahrir neticesinde 
bu heyetler tarafından tutula
cak defterler İnhisarlar idare
sine verilir. 

Tahmin heyetlerinin masraf
ları İrihisar idaresine aiddir. 

Tahrirden sonra hava teshi
le tütün mahsulünde bir fazla
lık veya İnkişaf olursa İnhisar
lar idaresi, o yerlerde ayni he
yetler vajııtasile tahmin mua
melesini t&krar yaparak evvelki 
tahmine nazaran bir fark olur
sa bu farkı çiftçinin cüzdanına 
yazılan mikdara katar. 

— 46 — 
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Şehir ve kasabalarda ziraat 
odaları ve bulunmayan yerler
de belediye meclislerince se
çilmiş tütün işinden anlar iki 
bilgiçle inhisar memurundan 
mahallî ekiminin genişliğine 
göre teşkil. edilecek heyetler 
tarafından, tahmin ve tahrir 
muamelesi müştereken yapılır. 

Tahmin ve tahrir muamelele
ri, tarlada çiftçinin ve heyet 
azasmm hepsi hazır buluna
rak yapılır ve kararlar, ekse
riyetle verilir. Verilen malû
mat veya yapılan davet üzeri
ne çiftçi veya adamı bulun
mazsa gıyabında muamele ya
pılır ve keyfiyet deftere ya
zılır, 

Tahmin ve tahrir heyetleri 
tayin olunan günlerde ekilmiş 
tarlaya giderek tarlayı ölçtük
ten sonra mahsulün mikdarmı 
tahmin ederler ve çiftçinin cüz
danına yazarlar. 

Tahmin ve tahrir neticesinde 
bu heyetler tarafından tutula
cak defterler İnhisarlar idare
sine verilir. 

Tahmin heyetlerinin masraf
ları İnhisarlar idaresine aiddir. 

Tahrirden sonra hava teshi
le tütün mahsulünde bir fazla
lık veya inkişaf olursa İnhisar
lar idaresi, o yerlerde ayni he
yetler vasrtasile tahmin mua
melesini tekrar yaparak evyel-
ki tahmine nazaran bir fark 
olursa bu farkı çiftçinin cüzda
nında yazılan mikdara katar. 

Hava tesirleri yüzünden mah
sulde ehemmiyetli eksiklik veya 
gerilik olduğu takdirde dahi 
bundan evvelki fıkra dairesinde 
tahmin tekrar edilir ve fark, 
çiftçinin zimmetinden indirilir. 

Zr. E. 

odaları ve bulunmayan yerler
de belediye meclislerince seçil
miş tütün işinden anlar iki bil
giçle inhisar memurundan ma
hallî ekiminin genişliğine göre 
teşkil edilecek heyetler tarafın
dan, tahmin ve tahrir muame
lesi müştereken yapılır. 

Tahmin ve tahrir muamelele
ri, tarlada çiftçinin ve heyet 
azasmm hepsi hazır bulunarak 
yapılır ve kararlar, ekseriyetle 
Verilir. Verilen malûmat veya 
yapılan.davet üzerine çiftçi ve
ya adamı bulunmazsa gıyabın
da muamele yapılır ve keyfiyet 
deftere yazılır. 

Tahmin ve tahrir heyetleri 
tayin olunan günlerde ekilmiş 
tarlaya giderek tarlayı ölçtük
ten sonra mahsulün miktarım 
tahmin ederler ve çiftçinin cüz
danına yazarlar. 

Tahmin ve tahrir neticesinde 
bu heyetler tarafından tutula
cak defterler İnhisarlar idare
sine verilir. 

Tahmin heyetlerinin masraf
ları İnhisarlar idaresine aiddir. 
Tahrirden sonra hava teshile 
tütün mahsulünde bir fazlalık 
veya eksiklik olursa, İnhisarlar 
idaresi, o yerlerde ayni heyet
ler vasrtasile tahmin muamele
sini tekrar yaparak evvelki tah
mine nazaran bulunacak fark 
nisbetinde çiftçinin cüzdanın
da değişiklikler yapan 
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odaları ve bulunmayan yerler
de belediye meclislerince seçil
miş tütün işinden anlar iki bil
giçle İnhisar memurundan ma
halli ekiminin genişliğine göre 
teşkil edilecek heyetler tarafın
dan, tahmin ve tahrir muame
lesi müştereken yapılır ve tü
tün kurumadan önce ikmal edi
lir. 

Tahmin ve tahrir muamele
leri, tarlada çiftçinin ve heyet 
azasının hepsi hazır bulunarak 
yapılır ve kararlar, ekseriyetle 
verilir. Verilen malûmat veya 
yapılan, davete rağmen çiftçi ve
ya adamı bulunmazsa gıyabın
da muamele yapılır ve keyfiyet 
deftere yazılır. 

Tahmin ve tahrir heyetleri 
tayin olunan günlerde ekilmiş 
tarlaya giderek tarlayı ölçtük
ten sonra mahsulün mikdannı 
tahmin ederler ve çiftçinin cüz
danına yazarlar. 

Tahmin ve tahrir neticesinde 
bu heyetler tarafından tutula
cak defterler İnhisarlar idare
sine verilir. 
, Tahmin heyetlerinin masraf
ları İnhisarlar idaresine aiddir. 
Tahrirden sonra hava tesi-
rile tütün mahsulünde bir fazla
lık veya eksiklik olursa İnhi
sarlar idaresi, o yerlerde ayni 
heyetler vasrtasile tahmin mua
melesini tekrar yaparak evvelki 
tahmine nazaran bulunacak 
fark nisbetinde çiftçinin cüzda
nında değişiklikler yapar. 

— 47 -
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odaları ve bulunmayan yerler
de belediye meclislerince seçil
miş tütün işinden anlar iki ki
şi ile inhisar memurundan ma
hallî ekimin genişliğine göre 
teşkil edilecek heyetler tarafın
dan, tahmin ve tahrir muamele
si müştereken yapılır ve tütün 
kurumadan önce ikmal edilir. 

Tahmin ve tahrir muamelele
ri, tarlada çiftçinin ve heyet 
azasının hepsi hazır bulunarak 
ve kararlar, ekseriyetle verilir. 
verilen malûmat veya yapılan 
davete rağmen çiftçi veya ada
mı bulunmazsa gryabmda mua
mele'yapılır. ve keyfiyet def
tere yazılır. 

Tahmin ve tahrir heyetleri 
ta>in olunan günlerde ekilmiş 
tarlaya giderek tarlayı ölçtük
ten sonra mahsulün mikdarmı 
tahmin ederler ve çiftçinin cüz
danına yazarlar. 

Tahmin ve tahrir neticesinde 
bu heyetler tarafından tutula
cak defterler İnhisarlar idare
sine verilir. 

Tahmin heyetlerinin masraf
ları İnhisarlar idaresine aiddir. 
Tahrirden sonra hava teshile 
tütün mahsulünde bir fazlalık 
veya eksiklik olursa İnhisarlar 
idaresi, o yerlerde ayni heyet
ler vasrtasile tahmin muamele
sini tekrar yaparak evvelki tah
mine n&zaran bulunacak fark 
nisbetinde çiftçinin cüzdanında 
değişiklikler yapar. 
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MADDE 24 — Yukarıdaki 
maddeye yazılan tahmin ve tah
rir neticesine kanaat etmeyen 
taraf sekiz gün içinde itiraz 
edebilir.^ Çiftçi itirazını ya 
heyet huzurunda tahrir defte
rine yazdırır ve yahud bu müd
det içinde tahriren inhisarlar 
idaresine bildirir. 

MADDE 25 — itiraz tedkik 
heyeti aşağıdaki zatlerden mü-
rekkebdir: 

1 - inhisarlar idaresinden bir 
memur, 

2 - Ziraat memuru, bulunma
dığı yerde ziraat veya ticaret 
odalarından seçilmiş tütün iş
lerinden anlayan bir zat, 

3 - Köy ihtiyar meclisi veya 
ihtiyar heyeti tarafından seçi
len ve tütün eken veya ekmiş 
bulunan bir çiftçi. 

Bu heyetin vereceği kararlar 
katidir. Bu heyete verilecek 
gündelikler, ilk baştan inhisar
lar idaresi tarafından verilir. 
itiraz çiftçi tarafından vaki 
olub da neticede çiftçi haksız 
çıkarsa bu masraf ona tahmil 
olunur. Diğer hallerde mezkûr 
masraf inhisarlar idaresine a-
iddir. 

Tarafeynden her biri mahal
lin en büyük mülkiye mmeuru-
na müracaatle itiraz heyetleri
nin teşkilini istemek hakkını 
haizdir. 

2 - Yaprakların toplanması ve 
Renklenmesi 

MADDE 26 — Çiftçi, topla
dığı tütünlerini çardak yaptı-
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MADDE 24 — Hükümetin 
teklif ettiği 24 ncü madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 25 — itiraz tedkik 
heyeti aşağıdaki zatlerden mü-
rekkebdir: 

1 - inhisarlar idaresinden bir 
memur, 

2 - Ziraat memuru, bulunma
dığı yerde ziraat veya ticaret 
odalarından, bulunmayan yer
lerde, belediye meclislerinden 
seçilmiş tütün işlerinden anlı-
yan bir zat, 

3 - Köy ihtiyar meclisi tara
fından seçilen ve tütün eken 
veya ekmiş bulunan bir çiftçi. 

Bu heyetin vereceği kararlar 
katidir. Bu heyete verilecek 
gündelikler, ilk baştan inhisar
lar idaresi tarafından verilir. 
itiraz çiftçi tarafından vaki 
olubda neticede çiftçi haksız 
çıkarsa bu masraf ona tahmil 
olunur. Diğer hallerde mezkûr 
masraf inhisarlar idaresine a-
iddir. 

Tarafeynden her biri mahal
lin en büyük mülkiye memuru
na müracaatla itiraz heyetleri
nin şeklini isteyebilir. Bu hey
etler bir hafta içinde teşkil edi
lir ve itirazlar en kısa bir za
manda neticelendirilir. Tahmin
de bulunanlar, itiraz heyetine 
giremezler. 

2 - Yaprakların toplanması ve 
denklenmesi 

MADDE 26 — Hükümetin 
teklif ettiği 26 ncı madde ay-

;(S. Sayısı : 235) 
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MADDE 25 — Hükümetin 
24 ncü maddesi aynen 

MADDE 26 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 25 nci 
maddesi aynen 

2 - Yaprakların toplanması 
ve denklenmesi 

MADDE 27 — Hükümetin 
26 ncı maddesi aynen 



tk. E. 

MADDE 25 — Hükümetin 24 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 26 — Gümrük ve İn
hisarlar encümeninin 25 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2 - Yaprakların toplanması ve 
denklenmesi 

MADDE 27 — Hükümetin 26 
ncı maddesi aynen kabul edil-
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MADDE 26 — Hükümetin 24 
ncü maddesi aynen. 

MADDE 27 — Gümrük ve İn
hisarlar encümeninin 25 nci 
oadclesi aynen. 

2 - Yaprakların toplanması ve 
denklenmesi 

MADDE 28 — Çiftçi, topla
dığı tütünlerini çardak yaptığı 

Ad. E. 

MADDE 26 — Hükümetin 
dördüncü maddesi aynen 

MADDE 27 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin yirmi be
şinci maddesi aynen 

2 - Yaprakların toplanması 
ve denklenmesi 

MADDE 28 — Maliye encü
meninin 28 nci maddesi aynen 
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ğity«fefve$R köyüB$eft& kufruft-
ma mahallin* aerbeniçe nakle-
der. înhisailar idaresi memu
runun göBttfreceği lüzum üzeri
ne çiftçi gerek tarlada gerek 
sergide ve askıda bulunan mah
sûlünün hepsini göstermeğe 
mecburdur. 

MADDE 27 — Uzun bir za
man «içinuzaklaşacak ve ziraat 
kontrol cüzâanile üzerine aldı
ğı işi başaramayacak olan çifti 
çi, İnhisarlar idaresine müraca-
atle mesul vekil göstermeğe 
mecburdur. 

Çiftçi, vekil göstermeden 
uzaklaşacak olursa înhnsarlar 
idaresi, mahallinin en büyük 
mal memuruna müracaatle me
sul vekil tayin ettirir. 

MADDE 28 — Kurutulmuş 
tütünlerin ayni köy veya kasa
badaki yerlerde nakli serbest
tir. 

MADDE 29 — Çiftçi, tütün 
mahsulünü denk yaparken kı
rıntı, gözleme, yanık, çürük, 
basık, ezik olanlarını ayrı ve 
görmezlerini ayrı denklere koy
mağa mecburdur. 

İnhisarlar idaresi, işbu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 
en çok üç sene içinde tütün 
ekim mmtakalarmda yetiştiri
len tütünlerin gerek çiftçilerin 
ve gerek alıcıların menfaatleri
ne uygun olmak suretile, imal 
usullerini tedkik ve tesbit ede
rek tedkikat neticeleri üzerine 
bir talimatname tanzim ve İc
ra Vekilleri Heyeti kararile 
tatbik edecektir. 

G.Î..E.\ 

nen kabul edilmiştir; 

MADDE 27 — Uzun bir za
man için uzaklaşacak ve ziraat 
kontrol cüzdanile üzerine aldı
ğı işi başaramayacak olan çift
çi, İnhisarlar idaresine müra
caatla mesul vekil göstermeğe 
mecburdur. 

Çiftçi vekil göstermeden u-
zaklaşacak olursa İnhisarlar 
idaresi, o yerin sulh hâkimine 
müracaatla ehliyeti haiz ve 
kendisine karşı mesul vekil ta
yin ettirir. 

MADDE 28 — Hükümetin 
teklif ettiği 28 nci madde ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Çiftçinin 
2506 sayılı kanunun 2 nci ve 3 
ncü maddelerine göre hazırla-
yıb İnhisar idaresi «emanet am
barlarına , getirdiği tütünlerin 
nakil vasıtaları yüzünden veya 
yağmur ve saire gibi elde olma
yan sebeblerden dolayı vasıfla
rı değişmiş veya bozulmuş bu
lunursa, bu bozulan kısım İnhi
sar idaresi mütehassıs memur
ları tarafından tesbit edilir ve 
bu yüzden çiftçiler hakkında 
hiç bir takib yapılamaz. 

İnhisarlar idaresi, işbu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 
en çok üç sene içinde tütün 
ekim mmtakalarmda yetiştiri
len tütünlerin gerek çiftçile
rin ve gerek alıcıların menfaat
lerine uygun olmak suretile, 

Zvr Ei-

MADDE 28 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 27 nei 
maddesi aynen 

MADDE 29 — Hükümetin 
28 nci maddesi aynen 

MADDE 30 — Çiftçinin 2506 
sayılı kanunun 2 nci ve 3 ncü 
maddelerine göre hazırlayıb in
hisarlar idaresi emanet ambar
larına getirdiği tütünlerin na
kil vasıtaları yüzünden veya 
yağmur ve saire gibi elde ol
mayan sebeblerden dolayı va
sıfları değişmiş veya bozulmuş 
bulunursa, bu bozulan kısmı 
inhisar idaresi mütehassıs me
murları tarafından tesbit edilir 
ve bu yüzden çiftçiler hakkmda 
hiç bir takib yapılmaz. 

İnhisarlar idaresi, işbu ka
nunun neşri tarihinden itibaren 
en çok üç sene içinde tütün 
ekim mmtakalarmdan yetişti
rilen tütünlerin gerek çiftçile
rine ve» gerek alrcılarm men
faatlerine uygun olmak suüeti-
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MADDE 28 — Gümrük ve İn
hisarlar encümeninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Hükümetin 28 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 30 — Tütün ekicisi 
mahsulünü denk yaparken kı
rıntı, son denilen güzleme, ya
nık, kara yeşil, çürük, hastalık
lı, basık, ezik olanlarını ayrı 
ve görpıezlerini ayrı denklere 
koymağa mecburdur. 

Bunlardan çürük, yanık, ka
ra yeşil, kırıntı olanlar İnhi
sarlar idaresine bedelsiz teslim 
olunur ye İnhisar mevzuu hari
cinde ziraî veya snaî maksatlar 
için tâli istihsalâtta kullanılmak 
imkânı elde edilinceye kadar 
İnhisarlar idaresince usulü da
iresinde imha edilir. 

—*1 — 

yere veya köyündeki -kurutma 
mahalline serbestçe nakleder. 
•Çiftçi, gerek taria&a, geıek*er-
gide ve askıda bulunan mahsu
lünün hepsini kontrol da bulu
nan İnhisarlar memuruna gös
termeğe mecburdur. 

MADDE 29 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 27 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — Hükümetin 
28 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 31 — tktısad encü
meninin 30 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

M. E. 

MADDE 29 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 27 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 30 — Kurutulmuş 
tütünlerin ayni köy veya kasa
banın hududu içinde bir yer
den diğer yere nakli serbesttir. 

MADDE 31 —- İktısad en
cümeninin 30 ncu maddesi ay
nen. 

(S. Sayısı : 2351 



Hü. 

MADDE 30—Kurutma ma
hallinde veya tarladaki mahsu
lünün tamamen veya kısmen 

- 6 4 -
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imal usullerini tedkik ve tesbit 
ederek tedkikat neticeleri üze
rine bir talimatname tanzim ve 
îcra Vekilleri Heyeti kararile 
tatbik edecektir. 

fcr. fi. 

le, imal usullerini tetkik ve tes
bit ederek tetMkat neticeleri 
üzerine bir nizamname yapar. 

MADDE 30 —< kurutma ma
hallinde veya tarladaki mahsu
lün, tamamen veya kısmen te-
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MADDE 31 .— Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 30 ncu 
maddesi aynen 



tk. E. 

MADDE 31 — Tütün ekicisi 
Samsunkârî denklerde: Taban, 
kapak ve kafalıklarda ve Ru-
melikârî denklerde: direk ve 
kapaklarda, denklerin ihtiva 
ettiği elden gayrisini kullana
maz. 

MADDE 32 — Denklerde kast 
veya ihmal ile olmayarak tef-
rikindeki isabetsizlik neticesi el 
ve nevi karışıklığı olduğu tak
dirde çiftçi mesul tutulmaz. 

MADDE 33 — Çiftçinin 30 
ve 31 nci maddelere göre ha-
zırlayıb İnhisarlar idaresi ema
net ambarlarına getirdiği tü
tünlerin nakil vasıtaları yüzün
den veya yağmur ve saire gi
bi elde olmayan sebeblerden do
layı vasıfları değişmiş veya 
bozulmuş bulunursa, bu bozu
lan kısım İnhisarlar idaresi mü-

tahassıs memurları tarafmdan 
tesbit edilir. Ve bu yüzden çift
çiler hakkmda hiç bir takib ya
pılmaz. 

MADDE 34 — İnhisarlar ida
resi işbu kanunun neşri tarihin
den itibaren en çok üç sene 
içinde tütün ekim mmtakala-
rında yetiştirilen tütünlerin ge
rek çiftçilerin ve gererk alıcı
ların menfaatlerine uygun ol
mak suretile imâl usullerini ted-
kik ve tesbit ederek tedkikat 
neticeleri üzerine bir nizam
name yapar. 

MADDE 35 — Gümrük ve İn
hisarlar encümeninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

— 63 — 
Mal, E. 

MADDE 32 — iktısad encü
meninin 31 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — İktısad encü
meninin 32 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Çiftçinin 31 
ve 32 nci maddelere göre hazır-
lanıb İnhisarlar idaresi emanet 
ambarma veya tüccar ambarla
rına getirdiği tütünlerin nakil 
vasıtaları yüzünden veya yağ-
mar ve saire gibi elde olmayan 
sebeblerden dolayı vasıfları de
ğişmiş veya bozulmuş bulunur
sa bu bozulan kısım İnhisar
lar idaresi mütehassıs memur
ları tarafmdan tesbit edilir ve 
bu yüzden çiftçiler hakkmda 
hiç bir takib yapılmaz. 

MADDE 35 — İktısad encü
meninin 34 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 36 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 30 ncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 32 — İktısad encü
meninin 31 nci maddesi aynen 

MADDE 33 — İktısad encü
meninin 32 nci maddesi aynen 

MADDE 34 —- Maliye encü
meninin 34 ncü maddesi aynen 

MÎADDE 35 — İşbu kanunun. 
neşri tarihinden itibaren üç se
ne içinde tütün ekim mmtaka-
larmda yetiştirilen tütünlerin 
çiftçilerle alıcıların menfaatle
rine uygun olmak suretile imal 
usulleri tedMk edilir ve tedki
kat neticelerine göre bir ni
zamname yapılır. 

MADDE 36 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 30 ncu 

I maddesi aynen 
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lef ve zayi olduğunu gören çift
çi, keyfiyeti doğrudan doğru
ya veya ihtiyar meclisleri vası-
tasile beş gün içinde tahriren 
İnhisarlar idaresine haber ve
rir. 

^Yapılacak tahkikat neticesin
de telef veya ziyan anlaşılırsa 
tanzim olunacak za.bıt varakası 
üzerine kontrol cüzdanındaki 
kayid düzeltilir ve bozulan ve
ya kullanmağa yaramayan tü
tünler yakmak, denize dökül
mek-veya üzerine toprak veya 
su atılmak sııretile işe yarama
yacak bir hale -getirilerek yok 
odilir. 

Çiftçi, eksiğinin çalındığını 
iddia eder ve bu iddiası zabıta
ca yapılacak fcakkikat ile anla
şılırsa çalmaıfı^nikdar cüzda-
nmdaki mikdardan çıkarılır. 

Sularm t&şaraası ve dolu gibi 
âfetler olduğunda İnhisarlar 
idaresi-şiftogüerin müraeaatlerini 
beMem^csizm-doğrudan doğru
ya ̂ keyfiyeti tattkik ederek ha
kana rnikd&rmı cüzdanlardan 
çıkarır. 

telef ve zayi oluğunu gören 
çiftçi, keyfiyeti doğrudan doğ
ruya veya heyeti ihtiyariye va-
sıtasile beş gün içinde tahriren 
İnhisarlar idaresine haber ve
rir. 

'Yapılacak tahkikat neticesin
de telef veya ziyan anlaşılırsa 
tanzim olunacak zabıt varakası 
üzerine kontrol cüzdanındaki 
kayid düzeltilir ve bozulan ve
ya kullanmağa yaramayan tü
tünler yakmak, denize dökül
mek veya üzerine tçpra-k veya 
su atılmak suretile • işe yarama
yacak bir hale getirilerek yok 
edilir. 

Çiftçi eksiğinin çalmdzğmı 
iidia ederse, bu iddiası zabıta
ca yapılacak tahkikat ile anla
şılırsa çalman mikdar cüzda
nındaki mikdardan çıkarılır. 

Sularm taşması ve dolu gibi 
âfetler olduğunda İnhisarlar 
idaresi çiftçilerin müracaatlerini 
beklemeksizin doğrudan doğru
ya keyfiyeti tahkik ederek ha
sarın mikdarmı cüzdanlardan 
çıkarır. 

3 - Yaprakların tartılması 

MADDE 31 — Tütün mahsu
lü istifte, askıda veya denk ha-
' Ünde çiftçinin kurutma mahal
linde veya ev veya inhisarlar 
depolarında köylerde ihtiyar 
meclislerince köy azasrnm tü

ptün anlayanlârmdan ve şehir ve 
"kasabalarda belediyece vukuf 
eerbabrndan seçilmiş iki kişi
nin Tef âteatile İnhisarlar idare
sinin memurundan mürekkeb 
bir heyet tarafından % ona ka
dar bir mikdan tartılıb alına
rak nisbetle mahsulün umum 
mikdan tesbit edilir ve kontrol 
cüzdanına yazılır. 

3 - Yaprakların tartılması 

MABDE31 —Üütün^nahsu-
lü istifte, askıda veya denk ha
lindeÇiftçinin kurutma mahal
linde veya ev veya inhisarlar 
depolarında köylerde ihtiyar 
meclislerince köy azasrnm tü
tün anlayanlarından ve şehir ve 
kasabalarda belediyece vukuf 
erbabından seçilmiş iki kişi
den ve İnhisarlar idaresinin bir 
memurundan mürekkeb heyet 
tarafmdan yüzde ona kadar bir 
mikdan tartılıb almarak nis-
betle mahsulün <umum mikdan 
tesbit edilir ve kontrol cüzdanı
na yazılır. 

3 - Yaprakların tartılması 

MADDE 32 — Tütün mahsu
lü istifte, askıda veya denk ha
linde çiftçinin kurutma mahal
linde veya ev veya inhisarlar 
depolarında köylerde ihtiyar 
meclislerince köy azasrnm tü
tünden anlayanlarından şehir 
ve kasabalarda belediyece vu
kuf erbabından seçilmiş iki ki
şiden ve inhisarlar idaresinin 
bir memurundan mürekkeb he
yet tarafmdan yüzde ona kadar 
bir miktar tartılıb almarak 
nisbetle mahsulün umum mik
tarı tetkik edilir ve kontrol 
cüzdanına yazılır. 
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3 - Yaprakların tartılması 

MADDE 36 — Tütün mahsu
lü istifte, askıda veya denk ha
linde çiftçinin kurutma mahal
linde veya ev veya inhisarlar 
depolarında köylerde ihtiyar 
meclislerince köy azasmm tü
tünden anlıyanlarmdan şehir ve 
kasabalarda belediyece vukuf 
erbabından seçilmiş iki kişiden 
ve inhisarlar idaresinin bir me
murundan mürekkeb heyet ta
rafından yüzde ona kadar bir 
mikdar tartılır. Bulunacak nis-
bet üzerinden mahsulün umum 
mikdarı tesbit edilir ve kontrol 
cüzdanına yazılır. 

Mal. E. 

3 - Yaprakların tartılması 

MADDE 37 — îktısad encü
meninin 36 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad. m, 

3 - Yaprakların tartılması 

MADDE 37 — îktısad encü
meninin 36 ncı maddesi aynen 
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Tartılacak mikdarm yarısı 
inhisarlar memuru ve yansı 
çiftçi tarafından ayrılır. Bu 
kontrol ve tartı neticesinde ev
velce tarlada yapılan tahmine 
nazaran % beşe kadar eksik 
kabul edilir. Şayed eksik % be
şi geçerse bu eksiklikten dolayı 
çiftçi mesul tutulur. Şu kadar 
ki bu yüzde beşten çok olan ek
sikliğin kaçağa gitmediğine da
ir İnhisarlar idaresince kana
at gelirse çiftçi hakkında taki
bat yapılmaz. Fazlalıktan dola
yı çiftçi mesul tutulmaz. 

MADDE 32 — Yukarıki 
maddede yazılan tartıya 24 ncü 
maddede gösterilen müddet 
içinde ve şartlar dairesinde 
her iki taraf itiraz edebilir. 

itirazlar, 25 nci maddede ya
zılı heyet tarafından tedkik 
edilir, bunların verdiği karar
lar katidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

1 - Tütünlerin ambara geti
rilmesi 

MADDE 33 — Satılmış veya 
ambarlama müddeti gelmiş o-
lan tütünler, naklolunacak bir 
hale gelince, inhisarlar idare
si tarafmdan verilecek nakliye 
tezkerelerile ambarlara naklo
lunur. Tütünlerin ambarlara 
nakli için işbu kanuna merbut 
2 numaralı cetvel mucibince, 

— 56 — 
G. î. E. 

Tartılacak mikdarm yarısı 
inhisarlar memuru ve yarısı 
çiftçi tarafmdan ayrılır. Bu 
kontrol ve tartı neticesinde ev
velce tarlada yapılan tahmine 
nazaran % 5 e kadar eksik ka
bul edilir. Şayed eksik % 5 i 
geçerse bu eksiklikten dolayı 
çiftçi mesul tutulur. Şu kadar 
ki, bu % 5 den çok olan eksik
liğin makbul sebebden ileri gel
diğine o yerin en büyük mülki
ye, maliye ve inhisar memu
rundan toplanan heyetçe, ka
naat gelirse çiftçi, hakkmda ta
kibat yapılmaz. Fazlalıktan do
layı çiftçi mesul tutulmaz. 

MADDE 32 — Yukarıki 
maddede yazılı tartıya 24 ncü 
maddede gösterilen müddet ve 
şartlar dairesinde her iki taraf 
itiraz edebilir. 

İtirazlar, 25 nci maddede ya
zılı heyet tarafmdan tedkik 
edilir, bunlarm verdiği karar
lar katidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

1 - Tütünlerin ambara geti
rilmesi 

MADDE 33 — Hükümetin 
33 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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Tartılacak miktarm yansı İn
hisarlar memuru ve yansı çiftçi 
tarafmdan ayrılır. Bu kontrol 
ve tartı neticesinde evvelce tar
lada yapılan tahmine nazaran 
yüzde beşe kadar eksik kabul 
edilir. Şayet eksik yüzde be
şi geçerse bu eksiklikten dola
yı çiftçi mesul tutulur. Şu ka
dar ki, bu, yüzde beşten çok 
olan eksikliğin makbul sebeb-
lerden ileri geldiğine o yerin 
en büyük mülkiye, maliye ve 
inhisar memurundan ve ziraat 
müdürü veya memurlarından 
toplanan heyetçe, kanaat ge
lirse çiftçi hakkmda takibat ya
pılmaz. Fazlalıktan dolayı çift
çi mesul tutulmaz. 

MADDE 33 — Yukarıki mad
dede yazılı tartıya 25 nci mad
dede gösterilen müddet ve şart
lar dairesinde her iki taraf iti
raz edebilir. İtirazlar, 26 nci 
maddede yazılı heyet tarafın
dan tetkik edilir. Bunların ver
diği kararlar katidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

1-- Tütünlerin ambara getiril
mesi 

MADDE 34 — Hükümetin 33 
ncü maddesi aynen. 
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Tartılacak mikdarm yarısı 
inhisarlar memuru ve yarısı 
çiftçi tarafından ayrılır. Bu 
kontrol ve tartı neticesinde 

evyelce tarlada yapılan tahmine 
nazaran yüzde beşe kadar ek
sik kabul, edilir. Şayet eksik 
yüzde beşi geçerse bu eksiklik
ten dolayı çiftçi mesul tutulur. 

Şu kadarki, bu yüzde beşten 
çok olan eksikliğin makbul şe
beklerden ileri geldiğine o ye
rin en büyük Mülkiye, Maliye 
ve inhisarlar memurundan ve 
Ziraat müdürü veya memurla
rından toplanan heyetçe, kana
at gelirse çiftçi hakkında taki
bat yapılmaz. Fazlalıktan dola
yı çiftçi mesul tutulmaz. 

inhisarlar idaresi lüzum gö
receği mmtakalarda yukarıda 
yazüı tartı işini yaptırmaktan 
vaz geçebilir. 

MADDE 37 — Ziraat encü
meninin 33 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

1 - Tütünlerin ambara getiril
mesi 

MADDE 38 — Hükümetin 
33 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 38 — Yukarki mad
dede yazılı tartıya 26 ncı mad
dede gösterilen müddet ve şart
lar dairesinde her iki taraf iti
raz edebilir. İtirazlar, 27 nci 
maddede yazılı heyet tarafın
dan tedkik edilir, bunların ver
diği kararlar katğidir. 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

1 - Tütünlerin amhara getiril
mesi . 

MADDE 39 — Satılmış veya 
ambarlama müddeti gelmiş olan 
tütünler, İnhisarlar idaresi ta
rafından verilecek nakliye tez-
kerelerile ambarlara naklolu
nur. Tütünlerin ambarlara nak
li için işbu kanuna merbut (2) 
numaralı cetvelde her mmtaka 
hakkında müddetler tayin olun-

MADDE 38 — Maliye encü
meninin 38 nci maddesi aynen 

DÖRDÜNCÜ KISIM 

1 - Tütünlerin ambara 
getirilmesi 

MADDE 39 — Maliye encü
meninin 39 ncu maddesi aynen 
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her mıntaka hakkmda müd
detler tayin olunmuştur, ica
bında inhisarlar idaresi bu 
müddetleri uzatabilir. 

Bu cetvel mucibince her mın
taka için tayin edilmiş olan 
müddetler geçirilmemek şartile 
çiftçi mahsulünü nakledebile
cek bir hale getirince, istediği 
zamanda, ambarlara g-ötürüb 
teslim edebilir. Çiftçi bütün 
mahsulünü İnhisarlar idaresi
nin göstereceği ambarlara na
kil ve teslim etmeğe ve kendi
sinde başka tütün kalmadığına 
dair bir tâhhüdname vermeğe 
mecburdur. 

MADDE 34 — İnhisarlar 
idaresi, ambarlarını tütünlerin 
iyice muhafazasını temin ede
cek surette tesis etmeğe mec
bur ve ambarların fena bir hal
de bulundurulmasından doğa
cak bütün ziyanlardan dolayı 
mesuldür. Şu kadar ki gerek 
yangın, ve gerek sair mücbir 
sebeblerden doğan ziyanlardan 
ve ambara teslim esnasında 
tütünlerin zaten fena bir halde 
bulundurulmasından ileri gelen 
zararlardan idare hiç bir mesu
liyet kabul etmez. 

Ambarların tabam tuğla, taş 
veya beton olacak, bunların üze
rine tahta zemin konacaktır. İn
hisarlar idaresi bu ambarları iş
bu kanunun meriyeti tarihinden 
itibaren nihayet beş sene zar
fında inşa veya ikmale mecbur
dur. İnhisarlar idaresi, ambar
larda çiftçi tütünlerinin nefase
tini muhafaza için mütehassıs 
istifçiler bulundurmak ve tütün
lerin aktarmalarını vaktü za
manında yaptırmakla mükellef
tir. 

Her çiftçinin mahsulünü am-

— 68 — 
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MADDE 34 — İnhisarlar 
idaresi, ambarlarını, tütünlerin 
iyice muhafazasını temin ede
cek surette tesis etmeğe mec
bur ve ambarların fena bir 
halde bulundurulmasından do
ğacak bütün ziyanlardan dola
yı mesuldür. Şu kadar ki, müc
bir sebeblerden doğan ziyanlar
dan ve ambara teslim esnasın
da tütünlerin zaten fena bir 
halde bulundurulmasından ileri 
gelen zararlardan idare hiç bir 
mesuliyet kabul etmez. 

Ambarların tabanı tuğla, taş 
veya beton olacak, bunlarm üze
rine tahta zemin konacaktır. İn
hisarlar idaresi bu ambarları 
işbu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren nihayet beş sene 
zarfında inşa veya ikmale mec
burdur. İnhisarlar idaresi, am
barlarda çiftçi tütünlerinin ne
fasetini muhafaza için mütehas
sıs istifçiler bulundurmak ve 
tütünlerin aktarılmalarını vak
tü zamanında yaptırmakla mü
kelleftir. 

Her çiftçinin mahsulünü am
bar içinde ayn ayrı koymağa 
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MADDE 35 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 34 ncü 
maddesi aynen. 
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MADDE 39 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 34 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Mal. E. 

muştur. İnhisarlar idaresi ica
bında bu müddetleri uzatabilir. 

Bu cetvel mucibince her mm-
taka için tayin edilmiş olan 
müddetler geçirilmemek şartile 
çiftçi mahsulünü nakledebilecek 
bir hale getirince istediği za
manda ambara getirib teslim 
edebilir. Çiftçi bütün mahsulü
nü İnhisarlar idaresinin göste
receği ambarlara nakil ve tes
lim etmeğe mecburdur. 

MADDE 40 — İnhisarlar ida
resi, ambarlarını,, tütünlerin iyi-

' ce muhafazasını temin edecek 
surette tesis etmeğe mecbur ve 
ambarların fena bir halde bu
lundurulmasından doğacak bü
tün ziyanlardan dolayı mesul
dür. Şu kadar ki, mücbir sebeb-
lerden doğan ziyanlardan ve 
ambara teslim esnasında tütün
lerin zaten fena bir halde bu
lundurulmasından ileri gelen 
zararlardan idare hiç bir mesu
liyeti kabul etmez. Ancak am
bara idhali sırasmda fena bir 
halde bulunma keyfiyetinin za
bıt varakasile tesbit edilmiş ol
ması lâzımdır. 

Ambarların tabanı tuğla, taş 
veya beton olacak; bunlarm ü-
zerine tahta zemin konacaktır. 
İnhisarlar idaresi bu ambarla
rı işbu kanunun meriyeti tari
hinden itibaren nihayet beş se
ne zarfmda inşa veya ikmale 
mecburdur. İnhisarlar idaresi, 
ambarlarda çiftçi tütünlerinin 
nefasetini muhafaza için müte
hassıs istif çiler bulundurmak ve 
tütünlerin aktarılmalarını vak-

Ad. E. 

MADDE 40 — İnhisarlar ida
resi ambarlarını tütünlerin iyi
ce muhafazasını temin edecek 
surette tesis etmeğe mecbur ve 
ambarların fena bir halde bu
lundurulmasından ve tütünlerin 
iyi muhafaza ve istif edilmeme
sinden doğacak bütün ziyanlar
dan dolayı mesuldür. Şu kadar 
ki, mücbir sebeblerden doğan 
ziyanlardan ve ambara teslim 
esnasında tütünlerin zaten fena 
bir halde bulunmasından ileri 
gelen zararlardan idareye hiç 
bir mesuliyet teveccüh etmez. Bu 
takdirde malm ambara idhali 
sırasmda fena bir halde bulun
mak keyfiyetinin zabıt vara
kasile tesbit edilmiş olması lâ
zımdır. 

İnhisarlar idaresi ambarlarda 
çiftçi tütünlerinin nefasetini 
muhafaza için mütehassıs istif-
çiler bulundurmak ve tütünle
rin aktarılmalarını vakti zama
nında yaptırmakla mükelleftir. 
Her çiftçinin mahsulünü ambar 
içinde ayn, ayrı koymağa ve
ya istediği zaman, elinde bu
lundurduğu ambar ilmühaberini 
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bar içinde ayn ayrı koymağa 
ve istediği zaman, elinde bulun
durduğu ambar ilmühaberini 
ambar memuruna gösterib baş
ka bir merasime bağlı olmaksı
zın malmı görmeğe veya alıcı
sına göstermeğe hakkı vardır. 

Ambarlara teslim edilen tü
tünler, her mahallin fermantas
yon devresi nazara almarak 
mmtakasma göre en çok üç den
ge kadar ve fermantasyon dev
resi geçtikten sonra muayene 
ile en çok beş denge kadar üst 
üste konulabilir. Mahallinin en 
büyük inhisarlar memuru, bu 
işi temin ve kontrolü ile mükel
lef ve neticelerinden mesuldür/ 

. MADDE 35 — İnhisarlar ida
resinin çiftçilere tahsis ettiği 
ambarlara girecek her çiftçinin 
tütünü, yangın tehlikesine kar
şı sigortalıdır. Bu sigortalar 
Devlet mallarının sigorta prim
lerine tabidir. Bundan başka si
gorta şirketlerinin acentalara 
yermekte oldukları % 30 dan 
35 e kadar [komusyon dahi bu 
primlerden j indirilir. Bu prim
ler, ilk baştı, inhisarlar idaresi 
tarafından çiftçi namma ödene
rek tütünleri satıldığında çift
çiden gün hesabile alınır. Bu 
alacaklar İnhisarlar idaresinin 
43 ncü maddedeki imtiyazlı ala
cakları içindedir. 

Bu sigorta muamelesini İn
hisarlar idaresinin eksperleri 
tarafından tütünlere takdir edi
lecek kiym^t üzerinden idare 
bizzat yapa» veyahud bir veya 
müteaddid sigorta şirketlerine 
yaptırır. 

ve istediği zaman, elinde bulun
durduğu ambar ilmühaberleri
ni ambar memuruna gösterib 
başka bîr merasime bağlı olmak
sızın malmı görmeğe veya alıcı
sına göstermeğe hakkı vardır. 

Ambarlara teslim edilen tü
tünler, her mahallin fermantas
yon devresi nazara almarak 
mmtakasma göre en çok üç den
ge kadar ve fermantasyon dev
resi geçtikten sonra muayene 
ile en çok beş denge kadar üst 
üste konulabilir. Mahallinin en 
büyük inhisarlar memuru, bu 
işi temin ve kontrolü ile mü
kellef ve neticelerinden mesul
dür. 

MADDE 35 — İnhisarlar ida
resinin çiftçilere tahsis ettiği 
ambarlara girecek her çiftçinin 
tütünü, yangın tehlikesine kar
şı sigortalıdır. Bu sigortalar in
hisar idaresi tütünlerinin sigor
ta primlerine tabidir. Bundan 
başka sigorta şirketlerinin acen
talara yermekte oldukları % 30 
dan 35 e kadar komisyon dahi 
bu primlerden indirilir. Bu 
primler, ilk başta inhisarlar ida
resi tarafından çiftçi namma 
ödenerek tütünleri satıldığında 
çiftçiden gün hesabile alınır. 
Bu alacaklar İnhisarlar idaresi
nin 43 ncü maddedeki imtiyazlı 
alacakları içindedir. 

Bu sigorta muamelesini İn
hisarlar idaresinin eksperleri ta
rafından tütünlere takdir edi
lecek kıymet üzerinden idare 
bizzat yapar veyahud bir veya 
müteaddid sigorta şirketlerine 
yaptırır. 
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MADDE 36 — İnhisarlar ida
resinin çiftçilere tahsis ettiği 
ambarlara girecek her çiftçinin 
tütünü, yangm tehlikesine kar
şı sigortalıdır. Bu sigortalar 
İnhisar idaresi tütünlerinin si
gorta primlerine tâbidir. Bun
dan başka sigorta şirketlerinin 
acentelere vermekte oldukları 
yüzde otuzdan yüzde otuz be
şe kadar komusyon dahi bu 
primlerden indirilir. Bu prim
ler, ilk başta İnhisarlar idare
si tarafından çiftçi namma öde
nerek tütünleri satıldığında 
çiftçiden gün hesabile almır. 
Bu alacaklar İnhisarlar idare
sinin 44 ncü maddede ki imti
yazlı alacakları içindedir. 

Bu sigorta muamelesini İn
hisarlar idaresinin eksperleri 
tarafından tütünlere takdir e-
dilecek kıymet üzerinden ida
re bizzat yapar veyahud bir 
veya müteaddid millî sigorta 
şirketlerine yaptırır. 



İk. E. 

MADDE 40 — inhisarlar ida
resinin çiftçilere tahsis ettiği 
ambarlara girecek her çiftçinin 
tütünü, yangın tehlikesine kar
şı sigortalıdır. Bu sigortalar in
hisar idaresi tütünlerinin sigor
ta primlerine tâbidir. 

Bundan başka sigorta şir
ketlerinin acentalara vermekte 
oldukları yüzde otuzdan yüzde 
otuz beşe kadar komüsyon dahi 
bu primlerden indirilir! Bu 
primler, ilk başta İnhisarlar 
idaresi tarafından çiftçi namı
na ödenerek, tütünleri satıldı
ğında çiftçiden gün hesabile alı
nır. Bu alacaklar inhisarlar ida
resinin 58 nci maddedeki imti
yazlı alacakları içindedir. 

Bu sigorta muamelesini İnhi
sarlar idaresinin eksperleri ta
rafından tütünlere takdir edi
lecek kıymet üzerinden idare 
bizzat yapar veyahud bir veya 
müteaddid millî sigorta şirket
lerine yaptırır. 

Mal. E. 

tü zamanında yaptırmakla mü
kelleftir. 

Her çiftçinin mahsulünü am
bar içinde ayrı ayrı koymağa 
ve istediği zaman, elinde bulun
durduğu ambar ilmühaberini am
bar memurunna gösterib başka 
bir merasime bağlı olmaksızın 
malmı görmeğe veya alıcısına 
göstermeğe hakkı vardır 

Ambarlara teslim edilen tü
tünler, her mahallin ferman
tasyon devresi nazara almarak 
mmtakasma göre en çok üç 
denge kadar ve fermantasyon 
devrçsi geçtikten sonra muaye
ne ile en çok beş denge kadar 
üst üste konulabilir. Mahallinin 
en büyük inhisarlar memuru, 
bu işi temin ve kontrol ile mü
kellef ve neticelerinden mes
uldür. 

MADDE 41 — inhisarlar ida
resinin çiftçilere tahsis ettiği 
ambarlara girecek her çiftçinin 
tütünü, yangm tehlikesine kar
şı sigortalıdır. Bu sigortalar in
hisar idaresi tütünlerinin si
gorta primlerine tâbidir. Bun
dan başka sigorta şirketlerinin 
acentalara vermekte oldukla
rı % 30 dan % 35 şe kadar ko
müsyon dahi bu primlerden in
dirilir. Bu primler ilk başta in
hisarlar idaresi tarafından çift
çi namma ödenen tütünleri sa
tıldığında çiftçiden gün hesa
bile almır. Bu alacaklar inhi
sarlar idaresinin 58 nci madde
deki imtiyazlı alacakları için
dedir. 

Bu sigorta muamelesini inhi
sarlar idaresinin eksperleri ta
rafından tütünlere takdir edi
lecek kıymet üzerinden idare 
bizzat yapar ve yahud bir veya 
müteaddid millî sigorta şirket
lerine yaptırır. 
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ambar memuruna gösterib 
başka bir merasime tâbi olmak
sızın malmı görmeğe ve alıcısı
na göstermeğe hakkı vardır. 

Ambarlara teslim edilen tü
tünler her mahallin fermantas
yon devresile bu devre geçtik
ten sonraki zamanlarda teknik 
icablara göre istif vaziyetleri 
tanzim ve hüsnü muhafazaları 
temin edilecektir. 

Teknik icablarm istizam et
tiği tedbirlerin almmasile ma
hallî eksperleri ve bu istif va
ziyetlerinin teminile ambar me
muru mükellef ve neticelerin
den idareye karşı mesuldürler. 

MADDE 41 — İnhisarlar ida
resince çiftçilere tahsis edilmiş 
ambarlara giren çiftçi tütün
leri yangm tehlikesine karşı si
gortalıdır. Bu sigortalar inhi
sar idaresi tütünlerinin sigorta 

pirimlerine tâbidir. Bundan 
başka sigorta şirketlerinin acen
telere vermekte oldukları 
%. 30 dan % 35 şe ka
dar komüsyon dahi bu prim
lerden indirilir. Bu primler ilk 
başta inhisarlar idaresi tarafın
dan çiftçi namma ödenir; Tü
tünleri satıldığında, çitfçiden 
gün hesabile almır. Bu alacak
lar İnhisarlar idaresinin 58 nci 
maddedeki imtiyazlı alacakları 
içindedir. 

Sigorta muamelesini İnhisar
lar idaresinin eksperleri tara
fından tütünlere takdir edile
cek kiymet üzerinden, idare 
bizzat yapar veyahud bir veya 
müteaddit millî sigorta şirket
lerine yaptırır. 



Hu. 

MADDE 36 — En çok otuz 
kilometre mesafede idarenin 
bir ambar bulundurmadığı ve 
çiftçi dahi kendi köyünde ve
ya civar bir köyde mahfuz am
bar gösterebildiği takdirde, 
anahtarlarından biri idarede 
kalmak şartile mahsulün müs
tesna olarak bu ambara konul
masına müsaade olunur. 

Bundan başka çiftçi malmı 
İnhisarlar idaresinin malûmat 
ve muvafakati altmda doğru
dan doğruya tüccar ambarla
rının parmaklıkla ayrılacak 
mahalline koyabilir. 

Tütünlerin ambara kimler 
tarafından teslim olunabileceği 
ve idareye ne suretle beyanna
me verileceği ve mukabilinde 
ne gibi vesika alınacağı ve 
bunların örnekleri ve tütünle
rin ütccar ambarına ne gibi 
şerait altmda indirilebileceği 
ayrı bir tşrifname ile gösterile
cektir. 

2 - Tütünlerin tartiltb mua
yenesi 

MADDE 37 — Tütün denk-
• 

leri ambara gelir gelmez, ilk 
başta çiftçinin kontrol cüzda
nında borç gösterilmiş olan tü
tün mikdarını tedkik etmek lâ
zımdır. Bundan sonra denk
ler tartılır, ve borcun hepsi
nin teslim edilib edilmediği 
kontrol edilir. Bu hesablar 
bittikten sonra tütünler üze
rinde devir muamelesi tamam
lanır. 

MADDE 38 — Ambara geti
rilen tütünlerin mikdarı kilo 
itibarile tamam olmakla bera
ber denklere yabancı maddeler 
ve süprüntü ve filizler sokul
duğu anlaşılırsa bu babda bir 

G. t E. 

MADDE 36 — En çok 30 ki
lometre mesafede idarenin bir 
ambar bulundurmadığı ve çift
çi dahi kendi köyünde veya 
civar bir köyde mahfuz ambar 
gösterebildiği takdirde, anah
tarlarından biri idarede kal
mak şartile mahsulün müstes
na olarak bu ambara konul
masına müsaade olunur. 

Bundan başka çiftçi malmı 
İnhisarlar idaresinin malûmat 
ve mufakatı altmda doğrudan 
doğruya tüccar ambarlarmm 
parmaklıkla ayrılacak mahalli
ne koyabilir. 

Tütünlerin ambara kimler ta
rafından teslim olunabileceği 
ve idareye ne suretle beyanna
me verileceği ve mukabilinde 
ne gibi vesika almacağı ve 
bunlarm örnekleri ve tütünle
rin tüccar ambarına ne gibi şe
rait altmda indirilebileceği ni
zamnamede gösterilir. 

2 - Tütünlerin tartılıb mua
yenesi 

MADDE 37 — Tütün denk
leri ambara gelir gelmez, ilk 
başta çiftçinin kontrol cüzda
nında borç gösterilmiş olan tü
tün mikdarı tedkik edilir. Bun
dan sonra denkler tartılır ve 
borcun hepsinin teslim edilib 
edilmediği kontrol edilir. Bu 
hesablar bittikten sonra tütün
ler üzerinde devir muamelesi 
tamamlanır. 

MADDE 38 — Ambara geti
rilen tütünlerin mikdarı kilo 
itibarile tamam olmakla bera
ber denklere yabancı madde
ler ve süprüntü ve filizler so
kulduğu veya ıslatıldığı anlaşı-
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MADDE 37 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 36 ncı 
maddesi aynen. ' 

l 

2 - Tütünlerin tartılıp muaye
nesi 

MADDE 38 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 37 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 39 — Ambara geti
rilen tütünlerin miktarı kilo iti
barile tamam olmakla beraber 
denklere yabancı maddeler ve 
süprüntü ve filizler sokulduğu 
veya ıslatıldığı anlaşılırsa bu 



îk. E. 

MADDE 41 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 86 ncz 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

2 - Tütünlerin tarülıb muayenesi 

MADDE 42 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 87 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 43 — Ziraat encü
meninin 39 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

— 63 — 
Mal. E. 

MADDE 42 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 36 ncz 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

2 - Tütünün tarülıb muayenesi 

MADDE 43 — Tütün denk
leri ambara gelir gelmez ilk 
önce çiftçinin kontrol cüzda
nında borç gösterilmiş olan tü
tün mikdarz tedkik edilir ve 
denkler tartılır. Cüzdanda 
borç gösterilen tütünlerin hepsi
nin teslim edildiği anlaşılırsa 
borcu kapatılarak tütünler üze
rinde devir muamelesi yapzlır. 

MADDE 44 — Ambara geti
rilen tütünlerin mikdarz kilo 
itibarile tamam olmakla bera
ber denklere yabancı maddeler 
ve süprüntü ve filizler sokuldu
ğu veya ağırlığını arttıracak 

Ad. E. 

MADDE 42 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 36 nci 
maddesi aynen. 

2 - Tütünlerin tarülıb mua
yenesi 

MADDE 43 — Maliye encü
meninin 43 ncü maddesi aynen. 

MADDE 44 — Maliye encü
meninin 44 ncü maddesi aynen. 
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m. 
zabıt varakası yapılır ve çift
çinin borcu kontrol cüzdanına 
yazılmış olan mikdara göre ip
ka olunur ve eksiği için çiftçi 
mesul tutulur. Çiftçi, bu zabıt 
varakasına varakanın kendisine 
veya kcPyünün muhtarına teb
liği tarihinden itibaren bir haf
ta içinde itiraz edebilir. İtiraz
lar 25 nci maddedeki itiraz ko
misyonu taraf mdan tedkik olu
nur. Şii kadar ki mezkûr mad
denin 3 numaralı fıkrasındaki 
aza ambarın bulunduğu mahal 
ihtiyar heyeti taraf mdan seçi
lir. 
Yukarıda yazdan yabancı mad

deler ve süprüntü ve filizler tü
tün denklerinden çıkarılarak 
inhisarlar idaresinin iddiası 
doğru görülürse usulü daire
sinde yofredilir. Tütün mahsulü 
ambara ıslak olarak getirilirse 
ıslaklık mikdarmm tesbit ve 
tenzilinden sonra kalan tütün, 
bunu götiren çiftçinin yazdı 
borcundan eksik görülürse bu 
eksik kaçağa harcanmış sayılır. 

MADÖE 39 — Tütün çiftçi
leri, tütünlerini inhisarlar ida
resi ambarlarında iki sene için 

depo edebilirler. Denklerin amba
ra girdiği tarihten itibaren ge
çecek ilk ay için ambar kirası 
alınmaz, ikinci aydan itibaren 
her ay için kilo basma iki para 
alınır. Aym kesirlerinde ilk on 
beş gim hesaba katılmaz, ve on 
altıncı günden itibaren bir ay 
hesab edilir. Altı aydan sonra 
ambarda! kalacak tütünlerden 
ambar kirası alınmaz. 

Ambar kiralan, çiftçinin tü
tünleri satıldığı zaman Inhisar-

G. I.E. 

lırsa bu babda bir zabıt vara
kası yapılır ve çiftçinin . bor
cu kontrol cüzdanına yazılmış 
olan mikdara göre ipka olunur 
ve eksiği için çiftçi mesul tu
tulur. 

Çiftçi bu zabıt varakasma 
varakanm kendisine veya kö
yün muhtarma tebliği tarihin
den itibaren bir hafta içinde 
itiraz edebilir, itirazlar 25 n-
ci maddedeki itiraz komisyonu 
tarafından tedkik olunur. Şu 
kadar ki, mezkûr maddenin 
3 numaralı fıkrasındaki aza 
ambarm bulunduğu mahal be
lediye veya ihtiyar meclisleri 
tarafmdan seçilir. 

Ykanda yazılan yabancı mad
deler ve süprüntü ve filizler 
tütün denklerinden çıkarılarak 
inhisarlar idaresinin iddiası 
doğru görülürse usulü daire
sinde yok edilir. Tütün mah
sulü ambara ıslak olarak getiri
lirse ıslaklık mikdarmm tesbit 
ve tenzilinden sonra kalan bü
tün, bunu getiren çiftçinin yazı
lı borcundan eksik -görülürse 
bu eksik kaçağa harcanmış sa
yılır. 

MADDE 39 — Tütün çiftçi
leri, tütünlerini inhisarlar ida
resi ambarlarında iki sene için 
depo edebilirler. Denklerin am
bara girdiği tarihten itibaren ge
çecek iki ay için ambar kirası a-
lmmaz. ikinci aydan itibaren her 
ay için kilo basma iki para alı
nır. Aym kesirlerinde ilk on 
beş gün hesaba katılmaz ve on 
altıncı günden itibaren bir ay 
hesab edilir. Altı aydan sonra 
ambarda kalacak tütünlerden 
ambar kirası aimmaz. 

Ambar kiralan, çiftçinin tü
tünleri satıldığı zaman inhisar-
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babta bir zabıt varakası yapı
lır ve çiftçinin borcu kontrol 
cüzdanına yazılmış olan mikta
ra göre ipka olunur ve eksiği 
için çiftçi mesul tutulur. Çift
çi, bu zabıt varakasma varaka
nın kendisine veya köyünün 
muhtarma tebliği tarihinden 
itibaren bir hafta içinde itiraz 
edebilir, itirazlar 26 nci mad
dedeki itiraz komisyonu tara
fmdan tetkik olunur. Şu ka
dar ki mezkûr maddenin 3 nu
maralı fıkrasındaki aza amba
rm bulunduğu mahal belediye 
veya ihtiyar meclisleri tarafm
dan seçilir. Yukanda yazılan 
yabancı maddeler ve süprüntü 
ve filizler tütün denklerinden 
çıkarılarak inhisarlar idaresi
nin iddiası doğru görülürse 
usulü daresinde yok edilir. Tü
tün mahsulü ambara ıslak ola
rak getirilirse ıslaklık miktan-
nm tesbit ve tenzilinden sonra 
kalan tütün, bunu getiren çift
çinin yazılı borcundan eksik 
görülürse bu eksik kaçağa .har. 
canmış sayılır. 

MADDE 40 — Tütün çiftçi
leri, tütünlerini İnhisarlar ida
resi ambarlarında iki sene için 
depo edebilirler. Denklerin am
bara girdiği tarihten itibaren 
geçecek iki ay için ambar kira
sı alınmaz. Üçüncü aydan iti
baren her ay için kilo basma 
iki para almrr. Aym kesirlerin
de ilk on beş gün hesaba ka
tılmaz ve on altmcı günden iti
baren bir ay hesab edilir. Altı 
aydan sonra ambarda kalacak 
tütünlerden ambar kirası alm
maz. Ambar kiraları, çiftçinin 
tütünleri satıldığı zaman înhi-



Ik. E. 
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Mal. E. Ad. E. 

MADDE 44 — Ziraat encü
meninin 40 ncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

surette ıslatıldığı anlaşılırsa bu 
babda bir zabıt varakası yapılır 
ve bir sureti çiftçiye veya kpy 
muhtarma tebliğ olunur ve çift
çinin borcu, kontrol cüzdanın
da yazılmış olan mikdara göre 
ipka olunur ve eksiği için çift
çi mesul tutulur. Çiftçi, bu za
bıt varakasına varakanm ken
disine veya köyünün muhtarma 
tebliği tarihinden itibaren bir 
hafta içinde itiraz edebilir, iti
razlar 27 nci maddedeki itiraz 
komisyonu tarafmdan tedkik 
olunur. Şu kadar ki mezkûr 
maddenin 3 numaralı fıkrasın
daki aza ambarm bulunduğu 
mahal belediye veya ihtiyar 
meclisleri tarafmdan seçilir. 
Yukarıda yazılan yabancı mad
deler ve süprüntü Ve filizler 

tütün denklerinden çıkarılarak 
İnhisarlar idaresinin iddiası 
doğru görülürse usulü dairesin
de yok edilir. Tütün mahsulü 
ambara ıslak olarak getirilirse 
ıslaklık mikdarmm tesbit ve 
tenzilinden sonra kalan tütün, 
bunu getiren çiftçinin yazılı 
borcundan eksik görülürse bu 
eksik kaçağa harcanmış sayılır. 

MADDE 45 — Tütün çift
çileri, tütünlerini İnhisarlar ida
resi' ambarlarında iki sene için 
depo edebilirler. Denklerin 
ambara girdiği tarihten itiba
ren geçecek iki ay için ambar 
kirası almmaz. Üçüncü aydan 
itibaren her ay için kilo basma 
iki para alınır. Aym kesirlerin
de ilk on beş gün hesaba katıl
maz ve 16 ncı günden itibaren 
bir ay hesab edilir. 6 aydan 
sonra ambarda kalacak tütün
lerden ambar kirası almmaz. 
Ambar kiraları, çiftçinin tütün
leri satıldığı zaman İnhisarlar 

MADDE 45 — Maliye encü
meninin 45 nci maddesi aynen. 
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lar idaresince tahsil olunur. 

inhisarlar idaresinin ambar
lan müsaid olduğu ve çiftçilerin 
tütün denklerinden yer arttığı 
takdirde, mallarını bu ambar
lara koyacak olan veya çiftçi
den satın alıb üzerine transferi 
yapılan tacirler tütünlerini am
bara koydukları tarihten itiba
ren veya devir muamelesi yapıl
dığı tarihten yirmi dört saat 
sonra geçecek beher gün için 
kilo basma yarım çara verir. 

MADDE 40 — îki seneden 
fazla müddet idare ambarların
da kalan tütünleri, merhun ol
sa veya ayninin muhafazasına 
taallûk etmeyen ihtiyatî veya 
icraî haciz kararile mahcuz bu
lunsa dahi inhisarlar idaresi, 
resen ve açık arttırma ile sata
bilir. 

Şu kadar ki daha evvel tü
tün sahibine, merhun ve mah
cuz ise mürtehine ve hâcize tü
tünlerin kendi taraflarından 
satılması için bir ay mühletli 
bir ihbarname gönderilir. 

Tütün sahibinin veya haciz 
veya mürtehinin ikametgâhla
rı meçhul ise o mahallerdeki 
noter veya noter işini yapan 
makam vasıtasile ilânat yapı
lır. 

Arttırma bedelinden önce 
idarenin yapmış olduğu bütün 
masraflarla idarece tütün sahi
bine verilmiş olan avanslar ve 
ambar kiralan ve var ise ka
rar ve hüküm altma almmış pa
ra cezaları indirilir. Kalan pa
radan, tütünler merhun oldu
ğu surette, mürtehine bedeli 
rehin tesviye olunduktan ve 
haciz olduğu takdirde haczedi
len meblâğ haczeden makama 
verildikten sonra fazla kalırsa 
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lar idaresince tahsil olunur. 

inhisarlar idaresinin ambar
ları müsaid olduğu ve çiftçile
rin tütün denklerinden yer 
arttığı takdirde, mallarını bu 
ambarlara koyacak olan veya 
çiftçiden satm alıb üzerine de
vir muamelesi yapılan tacirler 
tütünlerini ambara koydukları 
tarihten itibaren veya devir mu
amelesi yapıldığı tarihten yirmi 
dört saat sonra geçecek beher 
gün için kilo basma yaran para 
verir. 

MADDE 40 — iki seneden 
fazla müddet idare ambarların
da kalan tütünleri, merhun ol
sa veya ayninin muhafazasına 
taallûk etmeyen ihtiyatî veya 
icraî haciz kararile mahcuz bu
lunsa dahi inhisarlar idaresi. 
resen ve açık arttırma ile sata
bilir. 

Şu kadar ki, daha evvel tü
tün sahibine, merhun ve mah
cuz ise, rehin alana ve haczede-
ne, tütünlerin kendi tarafların
dan satılması veya sattırması 
için bir ay mühletli bir ihbar
name gönderilir. 

Tütün sahibinin veya hacze
den veya rehin alanın ikamet
gâhları meçhul ise o mahaller
deki noter vasıtasile ilânat ya
pılır.. Arttırma bedelinden, ön
ce idarenin yapmış olduğu bü
tün masraflarla idarece tütün 
sahibine verilmiş olan avanslar 
ve ambar kiraları ve var ise ka
rar ve hüküm altına almmış 
para cezaları indirilir. Kalan 
paradan tütünler merhun oldu
ğu surette, mürtehine bedeli re
hin tesviye olunduktan ve hac-
zolunduğu takdirde haczedilen 
meblâğ haczeden makama veril
dikten sonra fazla kalırsa çift
çiye veya onun kanunî mümes-

Zr. E. 

şarlar idaresince tahsil olunur. 
inhisarlar idaresinin ambar

ları müsaid olduğu ve çiftçile
rin tütün denklerinden yer art
tığı takdirde, mallarını bu am
barlara koyacak olan veya çift
çiden satm alıp üzerine devir 
muamelesi yapılan tacirler tü
tünlerini ambara koydukları 
tarihten itibaren veya devir 
muamelesi yapıldığı tarihten 
yirmi dört saat sonra geçecek 
beher gün için kilo basma ya
rım para verir. 

MADDE 41 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 40 ncı 
maddesi aynen 
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idaresince tahsil olunur. 
İnhisarlar idaresinin ambar

ları müsaid olduğu ve çiftçile
rin tütün deliklerinden yer art
tığı takdirde, mallarını bu am-

^ barlara koyacak olan veya çift
çiden satın alıb üzerine devir 
muamelesi yapılan tacirler tü
tünlerini ambara koydukları 
tarihten itibaren veya devir mu
amelesi yapıldığı tarihten 24 sa
at sonra geçecek beher gün için 
kilo basma yarım para verir. 

MADDE 45 — Gümrük ve MADDE 46. — İki seneden MADDE 46 — Maliye encü-
inhisarlar encümeninin 40 ncı fazla müddet idare ambarların- meninin 46 ncı maddesi aynen 
maddesi aynen kabul edilmiştir, da kalan tütünler, merhun olsa 

veya aynının muhafazasına taal
lûk etmeyen ihtiyatî veya ic-
raı haciz veyahud ihtiyatî ted
bir kararile mahcuz bulunsa da
hi İnhisarlar idaresi, resen 
ve açık arttırma ile satabilir. 

Şu kadar ki, daha evvel tü
tün sahibine, merhun ve mah
cuz ise, rehin alana ve haciz 
edene tütünlerin kendi tarafla
rından satılması veya sattrrıl-
ması için bir ay mühletli bir 
ihbarname gönderilir. 

Tütün sihibinin veya hacze
den veya rehin alanm ikamet
gâhları meçhul ise o mahaller
deki noter vasrtasile ilânat ya
pılır. Arttırma bedelinden, ön
ce idarenin yapmış olduğu bü
tün masraflarla idarece tütün 
sahibine verilmiş olan avans
lar ve ambar kiraları ve var ise 
karar ve hüküm altma alınmış 
para cezaları indirilir. Kalan 
paradan, tütünler merhun oldu
ğu surette, mürtehine bedeli 
rehin tesviye olunduktan ve 
haczolunduğu takdirde haczedi
len meblâğ haczeden makama 
verildikten sonra fazla kalırsa 
çiftçiye veya onun kanunî mü-
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çiftçiye veya onun kanunî mü
messiline verilir. 

Tütün üzerinde müteaddid 
hacizler mevcud ise haczedilen 
tütün bedeli haczedenler ara
sında taksim edilmek üzere ic
ra dairesine tevdi olunur. 

Bu maddenin hükmü ayni 
haczedilen veya mülkiyeti ihti
laflı olmasından dolayı tedbiri 
ihtiyatî suretile muhakeme ne
ticesine kadar muhafazasına 
karar verilen tütünler hakkın
da tatbik olunamaz. 

MADDE 41 — Açık arttır
mada alıcısı çıkmayan veyahud 
verilen bedel haddi lâyikında 
görülmeyen tütünler yokedilir. 

Şu kadar ki, ambar kirası 
borçlarını ve iki seneden son
ra bir seneye kadar ambarda 
kalacak müddet için kilodan be
her ay için iki para olmak üze
re ambar kirasını peşinen ver
mek şartile, bu tütünlerin bir 
sene daha ambarda kalmasını 
sahibi isteyebilir. 

Bu müddet bitiminden sonra 
yapılacak ikinci arttırmada da
hi alıcısı çıkmayan veya verilen 
bedel haddi lâyıkmda görülme
yen tütünlerin usulü dairesinde 
yok edilmesi lâznngelir. Bu 
maddenin hükümleri merhun 
veya ayni mahcuz tütünlere 
şamil değildir. 

MADDE 42 — Gerek resmî 
arttırmayı yapan memurun ge
rek tütünleri yok eden heyetin 
zabıt varakaları, inhisarlar ida
releri için tütün sahihlerine 
karşı katî ibra senedi yerine 
geçer ve verilmiş olan ambar 
ilmühaberi hükümsüz kalır. 

Açık arttırma tutarı, idare
nin alacağma yetmezse geri 
kalanmı tütünü ambara bırak-

G. î . E. 

siline verilir. 
Tütün üzerinde müteaddid 

hacizler mevcud ise, haczedilen 
tütün bedeli, haczedenler ara
sında taksim edilmek üzere İc
ra dairesine tevdi olunur. 

Bu maddenin hükmü ayni 
haczedilen veya mülkiyeti ihti
laflı olmasından dolayı ted
biri ihtiyatî suretile muhakeme 
neticesine kadar muhafazasına 
karar verilen tütünler hakkın
da tatbik olunamaz. 

MADDE 41 — Açık arttır
mada alıcısı çıkmayan tütünler 
usulü dairesinde yok edilir. 

Şu kadar ki, ambar kirası 
borçlarını ve iki seneden sonra 
bir seneye kadar ambarda kala
cak müddet için kilodan beher 
ay için iki para olmak üzere 
ambar kirasmı peşinen vermek 
şartile, bu tütünlerin bir sene 
daha ambarda kalmasını sahibi 
isteyebilir. 

Bu uzatılan müddetin biti
minden sonra yapılacak ikinci 
arttırmada dahi alıcısı çıkma
yan tütünler yok edilir. Bu 
maddenin hükümleri merhun 
veya ayni mahcuz tütünlere şa
mil değildir. 

MADDE 42 — Gerek resmî 
arttırmayı yapan inhisar ida
resinin gerek tütünleri yok 
eden heyetin zabıt varakaları, 
inhisarlar idareleri için tütün 
sahiblerine karşı katî ibra se
nedi yerin,e geçer ve verilmiş 
olan ambar ilmühaberi hüküm
süz kalır. 

Açık arttırma tutarı, idarenin 
alacağma yetmezse geri kalam

ar. ft 

MADDE 42 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 41 nci 
maddesi aynen 

MADDE 43 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 42 nci 
maddesi aynen 
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MADD 46 -T- Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 41 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 42 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Mal. E. 

messiline verilir. 
Tütün üzerinde müteaddid 

hacizler mevcud ise, haczedilen 
tütün bedeli, haczedenler ara
sında taksim edilmek üzere İc
ra dairesine tevdi olunur. 

İcraî haciz veya ihtiyatî ted
bir kararile iki seneden fazla 
muhafazası icab eden tütünler 
47 nci madde mucibince ambar 

kirasına tâbidir. 

MADDE 47 — Açık arttırma
da alıcısı çıkmayan tütünler 
usulü dairesinde yok edilir. 

Şu kadar ki, ambar kirası 
borçlarını ve iki seneden sonra 
bir seneye kadar ambarda ka
lacak müddet için kilodan be
her ay için iki para olmak üze
re ambar kirasını peşinen ver
mek şartile, bu tütünlerin bir 
sene daha ambarda kalmasını 
sahibi isteyebilir. Bu uzatılan 
müddetin bitiminden sonra ya
pılacak ikinci arttırmada dahi 
alıcısı çıkmayan tütünler yok-
edilir. 

MADDE 48 — Gerek resmi 
arttırmayı yapan İnhisar ida
resinin gerek tütünleri yok 
eden heyetin zabıt varakaları, 
inhisarlar idareleri için tütün 
sahihlerine karşı katği ibra se
nedi yerine geçer ve verilmiş 
olan ambar ilmühaberi hüküm
süz kalır. 

Açık arttırma tutan, idare
nin alacağına yetmezse geri ka-
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MADDE 47 — Maliye encü
meninin 47 nci maddesi aynen. 

MADDE 48 — Maliye encü
meninin 48 nci maddesi aynen. 
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mış olandan aramak hakkı mah-
fuzdr. 

BEŞİNCİ KISIM 

Tütün alım ve satımı 

MADDE 43 — Çiftçi aşağıda 
yazılı muameleleri bitirme* şar-
tile mahsulünün tüccar namına 
devri veya terhinini isteyebilir: 

1 - Bu devir muamelesi mut
laka satan ve alan tarafından 
verilecek alım ve satım beyan
nameleri üzerine yapılır. 

2 - Devir muamelesi yapıl
mazdan evvelj tütünü satan, 
inhisarlar idaresine borçlu ol
duğu avans akçesini, ambar ki
ralarını infaz edilecek para ce
zalarını ve bu kanunun tatbi-
kından dolayı inhisarlar idare
sinin tütün sahibi hesabına har
cadığı parayı verir. 

3 - Bir veya daha ziyade tü
tün sahibleri, tarlada bulunan 
tütünlerini, ikraz mukavelesi 
inhisarlar idaresine gösteril
mek, terhin işi mahsus defterine 
yazdırılmak ve tütün sahihleri
nin ellerindeki cüzdanlara işa
ret edilmek suretile terhin ede
bilirler. 

Helmeden, tarlada bulunan 
tütünlerin zayi olmasından 
ve hasara uğramasından mesul 
ve bu kanunun tütün sahihle
rine yüklediği bütün vecibeleri 
de yapmağa mecburdur. 

Tarlada iken terhin edilib 
ambara merhun olarak nakledi
len veya mahsul ambarda iken 
yapılan rehin muamelelerinde 
inhisarlar idaresi yedi adil hük
mündedir. 

Ancak tütünün eksik çıkma
sı, ziya ve hasara uğraması gibi 
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m tütün ambara bırakmış olan
dan aramak hakkı mahfuzdur. 

BEŞİNCİ KISIM 

Tütün alım ve satımı 

MADDİü 43 — Çiftçi aşağıda 
yazılı muameleleri hıurmeg şaı -
tıle maiısuiun tüccar namına 
devri veya terhinini isteyeoılır: 

1 - Devir muamelesi. üoüti sa
yılı kanun dairesinde alan ve 
satan arasmda aKdedilmiş olan 
mukavelenamenin bir nusnası-
um inhisarlar idaresine veril
mesi üzerine ve termn işi, bun
ların ınh-sarlar idaresine vere
cekleri müşterek beyanname 
üzerine yapılır. 

2 - Devir muamelesi yapılma
dan evvel, tütünü satan, İnhi
sarlar idaresine borçlu olduğu 
avans aKçesini, ambar kiraları
nı, infaz edilecek para cezala
rım ve bu kanunun tatbikmdan 
dolayı inhisarlar idaresinin tü
tün sahibi hesabma harcadığı 
paraya verir. 

3 - Bir veya daha ziyade tü
tün sahibleri, tarlada bulunan 
tütünlerini, ikraz mukavelesi 
inhisarlar idaresine gösteril
mek, terhin işi hususî defterine 
yazdırılmak ve tütün sahihleri
nin ellerindeki cüzdanlara işa
ret edilmek suretile terhin edi
lebilir. 

Rehin eden, tarlada bulunan 
tütünlerinin zayi olmasından 
inhisarlar idaresine karşı mes
ul ve bu kanunun tütün sahih
lerine yüklediği bütün borçları 
yapmağa mecburdur. 

Tarlada iken terhin edilib 
ambara eksik veya bozuk geti
rilmesi gibi hallerde rehin edi-
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BEŞİNCİ KISIM 

Tütün alım ve matımı 

MADDE 44 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 43 ncü 
maddesi aynen 



Ik. E. 

BEŞİNCİ KISIM 
Tütün alım ve satımı 

MADDE 48 — Ekici ile alıcı 
arasında tütün alım satımı; an
cak denk halinde yapılır. Denk 
haline konulmadan dizi, demet 
gibi şekillerde alım satım ya
saktır. 
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lanı ve yakılan' tütünü ambar 
kirasmm tamamı tütünü amba
ra birakmış olandan aranır. 

BEŞİNCİ KISIM 

Tütün alım ve satımı 

MADDE 49 — İktısad encü
meninin 48 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

BEŞİNCİ KISIM 

Tütün alım ve satımı 

MADDE 49 — iktısad encü
meninin 48 nci maddesi aynen. 
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hallerde bütün mesuliyet tütün 
sahibine aiddir. 

İstikraz için yapılan trans
ferlerde de bu hüküm caridir. 

Tütünün tarlada iken ve 
mürtehin tarafından tesellüm 
edilmeksizin terhini halinde da
hi mürtehinin sair alacaklıları
na karşı rüçhan hakkını haiz 
olduğu gibi, İnhisarlar idare
si de işbu maddenin ikinci fık
rasında yazılı alacaklardan do
layı mürtehine karşı rüçhan 
hakkmı haizdir. 

Şu kadar ki, İnhisarlar ida
resi merhun olan bu gibi tü
tünler için avans akçesi verir
se rüçhan hususunda umumî 
hükümlere bağlıdır. 

Sahihlerinin talebi üzerine 
merhun veya aynının muhafa
zasına tallûk etmeyen ihtiyatî 
veya icarı kararla mahcuz bu
lunan tütünler kendi tarafla
rından satılması için mürtehin 
ve nâçize bir ay mühletli bir 
ihbarname tebliğ edilmek şar-
tile İnhisarlar idaresine resen 
ve açık arttırma ile paraya 
çevrilir. 

Ancak ihale tutarının bu tü
tünler satılığa çıkarılmadan ev
vel idarenin iki eksperi tara
fından takdir edilecek kıymet
ten aşağı olması lâzımdır. 
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len tütünler' yedi adil sıfatile 
inhisarlar idaresi ambarlarmda 
tutulur. 

Ancak tütünün tarladan am
bara eksik veya bozuk getiril
mesi gibi hallerde bütün me
suliyet tütün sahibine aiddir. 

İstikraz için yapılan devir 
muamelesinde de bu hüküm 
caridir. Tütünün tarlada iken 
rehin alan tarafından tesel
lüm edilmeksizin rehin edilme
si halinde dahi rehin alan, re
hin edenin sair, alacaklılarına 
karşı rüçhan hakkını haiz ol
duğu gibi İnhisarlar idaresi 
de işbu maddenin ikinci fıkra
sında yazılı alacaklardan do
layı rehin alana karşı rüç
han hakkmı haizdir. 

Şu kadar ki, İnhisarlar ida
resi merhun olan bu gibi tü
tünler için avans akçesi verir
se rüçhan hususunda umumî 
hükümlere bağlıdır. 

Sahihlerinin talebi üzerine 
rehin edilen veya ayninin mu
hafazasına taallûk etmeyen ih
tiyatî veya icarı kararla mah
cuz bulunan tütünler kendi ta
raflarından satılması için re
hin alana veya haczedene bir 
ay mühletli bir ihbarname teb
liğ edilmek şartile İnhisarlar 
idaresince resen ve açık art
tırma ile paraya.çevrilir. 

Ancak ihale tutarmm bu tü
tünler satılığa çıkarılmadan 
evvel idarenin iki eksperi tara
fından takdir edilecek kıymet
ten aşağı olmaması lâzımdır. 
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ALTINCI KISIM 
İ - Tüccar depolan 

Tütün tacirlerinin bağlı ol
dukları muameleler 

MADDE 44 — Bundan ev
velki maddelerde yazılı şart
lar altmda çiftçi satım beyan
namesi verince tüccar da ida
reye tütünlerin satm alındığı
nı gösteren bir alım beyanna
mesi verir ve devir muamelesi 
bunun üzerine yapılır. 
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MADDE 49 — Tütün ekici ve 
alıcıları arasındaki alım satım 
bu kanuna ilişik örneğe göre 
Gümrük ve inhisarlar vekâle
tince bastırılıb 5 kuruşa satı
lacak mukavelelerle yapılır. Bu 
kanun hükümlerine aykırı ol
mamak şartile mukaveleye hu
susî şartlar eklenebilir. 

MADDE 50 — Tütün ekicisi 
ile alıcısı arasında alım, satım 
mukavelenamesinin bu kanu
na göre tatbik ve icrasından do
ğacak bütün ihtilâflar hakem
ler marifetile hallolunur. 

Bunun için davacı taraf o ye
rin ticaret odasma, yok ise be
lediyesine yazı ile müracaat 
ederek tahkim istediğini ve ha
kemini bildirir. Ticaret odası 
veya belediye bu müracaati 
derhal diğer tarafa bildirerek 
üç gün içinde hakemini seç
mesini ister ve kendisi de bir 
hakem seçerek her üçüne doğ
ruyu tayin edeceklerine yemin 
ettirir. 

Hakemler tütün işlerini bilir 
kimselerden olur. Hakemler ye
min verildiği günden itibaren 
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MADDE 50 — Îktısad encü
meninin 49 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — îktısad encü
meninin 50 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 50 — Tütün ekici 
ve alıcıları arasındaki alım, sa
tım, îktısad ve Gümrük ve in
hisarlar vekilliklerince tesbit 
edilecek Örneğe göre inhisarlar 
idaresince bastırılıb 5 kuruşa 
satılacak mukavelenamelerle ya
pılır. Bu kanunun hükümlerine 
aykırı olmamak şartile muka
veleye hususî şartlar eklenebi
lir. 

MADDE 51 — Tütün ekicisi 
ile alıcısı arasmda alım, sa
tım mukavelenamesinin bu ka
nuna göre tatbik ve icrasından 
doğacak bütün ihtilâflar ha
kemler marifetile hallolunur. 

İhtilâf vukuunda davacı ta
raf, ticaret odasma, yoksa be
lediyeye yazı ile tahkim istedi
ğini beyan eder ve hakemini bil
dirir. Oda veya belediye bu 
müracaatı ve davacının hake
minin kim olduğunu diğer ta
rafa hemen bildirerek üç gün 
içinde kendi hakemini seçme
sini tebliğ eder ve kendisi de 
üçüncü bir hakem seçerek ha
kemlerin üçüne de doğruyu ta
yin ve toyan edeceklerine dair 
yemin verir. 

Hakemler yemin verildiği 
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beş gün içinde kararmı verir 
ve iki tarafa tefhim ederler. 
Tefhim edilmeyen kararlar ta
rafların zatma veya kanunî 
ikametgâhına üç gün içinde teb
liğ olunur. Oda ve belediye en
cümeni bu maksadla fevkalâde 
ve müstacel içtima akid veya 
azalarmdan bir veya bir kaç 
kimseyi gerek yemin verme, ge
rek hakem seçme için tevkil 
edebilir. 

MADDE 51 — Hakem kara
rma tefhim veya tebliğ tarihin
den itibaren üç gün içinde sulh 
hâkimine müracaatla itiraz edi
lebileceği gibi hakemler gü
nünde karar vermemelerinden 
veya bir tarafm müddetinde 
hakemini seçmemesinden do
layı da sulh mahkemesine mü
racaat olunabilir. 

Sulh hâkimi, taraflardan bi
ri hakem tayininden imtina et
miş ise o taraf namma da re
sen bir hakem tayin ederek ve 
müddeti içinde karar verilme
miş ise tarafların hakemlerini 
çağırarak ve itiraz halinde yeni 
hakem tayin etmelerini emre
derek ve seçmedikleri halde 
resen seçerek reisliği altmda 
heyeti toplar. Bu Heyete da
hil olacak alıcı ve ekici hakem
lerinin ellinci maddede yazılı ye
min ve bilgi şartlarmı haiz ol
maları lâzımdır. 

Heyet müracaat tarihinden 
İtibaren on gün içinde kararı
nı verir. Bu kararlar kabili 
itiraz ve temyiz değildir. 

Bu kanuna göre hakemler 
marif etile halli lâzmıgelen işler 
hakkmda hakemler tarafmdan 
verilib müddeti içinde itiraz 
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MADDE 52 — Hakem kara
rma tefhim veya tebliğ tarihin
den itibaren 3 gün içinde Sulh 
hâkimine müracaatla itiraz edi
lebileceği gibi hakemler günün
de karar vermemelerinden ve
ya bir tarafın müddetinde ha
kemini seçmemesinden dolayı 
da sulh mahkemesine müracaat 
olunabilir. 

Sulh hâkimi, taraflardan biri 
hakem tayininden imtina etmiş 
ise o taraf namma da resen bir 
hakem tayin ederek ve müddeti 
içinde karar verilmemiş ise ta
raf larm hakemlerini çağırarak 
ve itiraz halinde yeni hakem ta
yin etmelerini emrederek ve 
seçmedikleri halde resen seçe
rek reisliği altmda heyeti top
lar. Bu heyete dahil olacak alı
cı ve ekici hakemlerinin 51 nci 
maddede yazdı yemin ve bilgi 
şartlarım haiz olmaları lâzım
dır. 

Heyet müracaat tarihinden 
itibaren 10 gün içinde kararmı 
verir. Bu kararlar kabili itiraz 
ve temyiz değildir. 

Bu kanuna göre hakemler 
marif etile halli lâzım gelen iş
ler hakkmda hakemler tarafm
dan verilib müddeti içinde itiraz 
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günden itibaren beş gün İçinde 
kararlarını vererek hazır bulu
nan taraflara tefhim ederler. 
Hazır bulunmayanlara oda veya 
belediye vasrtasile nihayet üç 
gün içinde usulü dairesinde 
tebliğ ettirirler. 

Oda veya belediye encümeni 
tahkim dolayısile fevkalâde ve 
müstacel içtima akid veya aza
larmdan bir veya bir'kaç kim
seyi gerek hakem seçme ve ge
rek yemin verme için tevkil 
edebilirler. 

MADDE 52 — Maliye encü
meninin 52 nci maddesi aynen. 
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edilmeyen kararların taraflar
dan birinin müracaati üzerine 
duruşma yapılmaksızın sulh 
mahkemesince tesciline karar 
verilir. 

Hakem ücretleri ve diğer 
masraflar haksız çıkan tarafça 
ödenir. 

MADDE 52 — Küf, dara ve 
su çürüğünden ileri gelen azalt
malardan başka iskonto veya 
ıskarta veya diğer namlarla 
bedel veya sıklet veya bedelsiz 
almacak kısım ayrılması her iki 
taraf için yasaktır. 

Aykırı hareket edenlerden, 
azaltma bedele müteallik ise bu
nun ve siklet veya bedelsiz ter
ke müteallik ise indirilen mik-
dar değerinin beş katmdan on 
katma kadar ağır para cezası 
hükmolunur. Tekerrürü halin
de bu ceza iki kat olarak veri
lir. 

MADDE 53 — Fiat kararlaş
tırılıp satış tamam olduktan 
sonra denkler, tüccar tarafın
dan İzmir mmtakasmda yüzle
rine damga vurulmak, diğer 
mmtakalarda buna imkân yok
sa denk dört taraftan iple bağ-
lanrb mühürlenmek suretile tes-
bit olunur. 

MADDE 54 — Gerek İnhisar 
idaresi gerek diğer alıcılar ta
rafından, tütün ekicilerine, 
tarladaki veya toplanmış tütün
leri karşılığı avans ve saire nam 
ve suretlerile para verilebilir. 
Bu şekilde verilmiş para, para
yı verene müsavi fiyat ve şart 
dahilinde ve bu kanun daire
sinde, alış için rüçhan hakkı 
verir. 

Rüçhan hakkma malik olan, 
fiyat ve şartm kendisine veya 

Mal. E. 

edilmeyen kararların taraflar
dan birinin müracaatı üzerine 
duruşma yapılmaksızın Sulh 
mahkemesince tesciline karar 
verilir. 

Hakem ücretleri ve diğer 
masraflar haksız çıkan tarafça 
ödenir. 

MADDE 53 — îktısad encü
meninin 52 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 54 — îktısad encü
meninin 53 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — Dara, küf ve 
su çürüğünden ileri gelen azalt
malardan başka iskonto veya 
iskarta veya diğer namlarla 
bedel veya siklet veya bedelsiz 
almacak kısım ayrılması her 
iki taraf için yasaktır. 

MADDE 55 — Îktısad encü
meninin 54 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 54 — Îktısad encü
meninin 53 ncü maddesi aynen. 

MADDE 55 — îktısad encü
meninin 54 ncü maddesi aynen. 
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ikametgâhına bildirildiği andan 
itibaren, ekici ve rüçhan sahi
bi alıcı ayni kasabada bulunur
larsa tebliğ anmda başka, baş
ka kasabalarda bulunanlar îse 
24 saat içinde kabulünü 
bildirmezse bu hakkmı düşür
müş olur. 

Şu .kadar ki, bu babtaki mu
kavelenin bir sureti ekicinin 
cüzdanını aldığı İnhisarlar şu
besine de verilmiş ise, devir 
muamelesinden evvel veya devir 
muamelesi anmda peşin para 
aldığı zata veya müesseseye 
veya hesabına, almış olduğu pa
rayı evvel emirde ödemek veya 
aher suretle tesviye için mu-
vafakatnamesini ibraz etmekle 
mükellef tutulur. 

MADDE 55 — Ekici, tütünü
nü inhisarlar idaresi ambarma 
getirib kanun dairesinde devir 
muamelesini hazırlar. Bu mua
melenin bitirildiği alıcıya bildi
rildiği tarihten itibaren alıcı on 
gün içinde bedelini ödeyüb tü
tününü tesellüm etmeğe mec
burdur. Mücbir sebebler ol
maksızın, ödemeden veya tesel
lümden imtina ederse, ekici bu 
kanunda yazılı tahkim yoluyla 
bedeli ödemeğe ve tesellüme alı-
cmm cebrolunmasmı isteyebilir. 
Ekici taleb ederse hâkem he
yeti satış tutarının yarışma ka
dar da tazminat alınmasına ka
rar verebilir. 

MADDE 56 — Tütün, usulü 
dairesinde haciz veya rehin 
edilmiş veya bu kanunun 54 
ncü maddesiniri son fıkrası veç
hile ekici peşin almış olduğu 
parayı geri vermiş veya tehir 
ve talik ioin alâkadarın muva
fakatini isbat edememiş bulun
madıkça ekicinin Devlet vaya 
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MADDE 56 — îktısad encü
meninin 55 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 57 — Tütün, usulü 
dairesinde haciz veya rehin 
edilmiş veya bu kanunun 55 n-
ci maddesinin son fıkrası veç
hile ekici peşin almış olduğu 
parayı geri vermiş veya tehir 
ve talik için alâkadarın mu

vafakatim isbat edememiş bu
lunmadıkça ekicinin Devlet ve-

MADDE 56 — îktısad encü
meninin 55 nci maddesi aynen. 

MADDE 57 — Tütün usulü 
dairesinde haciz veya rehin edil
miş veya 55 nci maddenin son 
fıkrası veçhile ekici peşin al
mış olduğu parayı geri vermiş 
veya tehir ve talik için alâkalı
nın muvafakatini isbat etmişse 
ekicinin Devlet veya belediye 
daireleri veya diğer müessese-
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belediye daireleri veya diğer 
müesseselere borçlu olub olma
dığını tesbit için devir muame
lesi geciktirilemez. Kanunun 
devre mâni hükümleri mahfuz
dur. 

MADDE 57 — Çiftçi aşağıda 
yazılı muameleleri bitirmek şar-
tile mahsulün tüccar namına 
devir ve terhinini isteyebilir. 

1 - Devir muamelesi yukarı
daki maddelere uygun olarak 
alan ve satan arasmda aktedil-
miş olan mukavelenamenin bir 
nüshasının İnhisarlar idaresine 
verilmesi üzerine ve terhin isi, 
bunlarm inhisarlar idaresine 
verecekleri müşterek beyanna
me üzerine yapılır. 

2 - Devir muamelesi yapılma
dan evvel, tütünü satan, İnhi
sarlar idaresine borçlu olduğu 
avans akçesini, ambar kiraları
nı, infaz edilecek para cezala
rını ve bu kanunun tatbikmdan 
dolayı İnhisarlar idaresinin tü
tün sahibi hesabma harcadığı 
parayı verir. 

3 - Bir veya daha ziyade tü
tün sahihleri, tarlada bulunan 
tütünlerini, ikraz mukavelesi 
İnhisarlar idaresine gösteril
mek, terhin işi hususî defterine 
yazdırılmak ve tütün sahihleri
nin ellerindeki cüzdanlara işa
ret edilmek suretile terhin edi
lebilir. Rehin eden, tarlada bu
lunan tütünlerinin zayi olma
sından İnhisarlar idaresine kar
şı mesul ve bu kanunun tütün 
sahihlerine yüklediği bütün 
borçlan yapmağa mecburdur. 

Tarlada iken terhin edilib 
ambara merhun olarak nakledi
len veya mahsul ambarda iken 
yapılan rehin muamelelerinde 
İnhisarlar idaresi yedi adil hük-
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ya belediye daireleri veya di
ğer müesseselere borçlu olub 
olmadığını tesbit için devir mu
amelesi geciktirilemez. Kanu
nun devre mâni hükümleri mah
fuzdur. 

MADDE 58 — îktısad encü
meninin 57 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

lere borçlu olub olmadığını tes
bit için devir muamelesi gecik
tirilemez. Kanunun devre mani 
hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 53 — Îktısad encü
meninin 57 nci maddesi aynen. 
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mündedir. 
Ancak tütünün tarladan am

bara eksik veya bozuk getiril
mesi gibi hallerde bütün mesu
liyet tütün sahibine aiddir. 

İstikraz için yapılan devir 
muamelelerinde de bu hüküm 
caridir. Tütünün tarlada iken 
rehin alan tarafından tesellüm 
edilmeksizin rehin edilmesi ha
linde .dahi rehin alan, rehin 
edenin sair alacaklılarına karşı 
rüçhan hakkını haiç olduğu gi
bi İnhisarlar idaresi de işbu 
maddenin ikinci fıkrasında ya
zılı alacaklardan dolayı rehin 
alana karşı rüçhan hakkını ha
izdir. 

Şu kadar ki, İnhisarlar ida
resi merhun olan bu gibi tü
tünler için avans akçesi verir
se rüçhan hususunda umumî hü
kümlere bağlıdır. Sahihlerinin 
talebi üzerine rehin edilen ve
ya aynmm muhafazasına taal
lûk etmeyen ihtiyatî veya ic-
raî kararla mahcuz bulunan tü
tünler kendi taraflarından sa
tılması için rehin alana veya 
haczedene bir ay müheltli bir 
ihbarname tebliğ edilmek şarti-
le İnhisarlar idaresince resen 
veya açık arttırma ile paraya 
çevrilir. 

Ancak ihale tutarmm bu tü
tünler satılığa çıkarılmasından 
evvel idarenin iki eksperi tara
fından takdir edilecek kıymet
ten aşağı olmaması lâzımdır. 

MADDE 58 — Tütün eksper
lerinin yetiştirilme, vazife gör
me, ve meslekî mesuliyetleri 
şekilleri ve kimlerin eksper un
vanını kullanabilib ne gibi hal
lerde kaybedecekleri nizamna
me ile tesbit olunur. 
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MADDE 45 — Tüccar, satm 
aldığı tütünü, masrafları ken
disine aid olarak sahibi veya 
kiracısı bulunduğu depolara 
kor ve bu depolar İnhisarlar 
idaresinin kontrolü altında bu
lundurulur, depoların İnhisar
lar idaresince kabul edilebile
cek vaziyette olması lâzımdır. 

Tüccar, depolarındaki tütün
den mesul olduğundan inhisar
lar idaresi tarafından ayrıca ki
lit konmayacağı gibi memur da
hi bekletilmez. 

İnhisarlar idaresinin memur
ları, her vakit depolara gidib 
tütünleri teftiş edebilirler. 

Depo ruhsatnamelerinin biçi
mi, depoların vasıfları, depola
rın nasıl ve ne zaman açılıb ka
panabileceği, kontrolün ne bi
çimde olacağı nizamname ile 
gösterilecektir. 

MADDE 46 — Tüccar, kendi 
deposunda tütün işletme işleri
ni istediği gibi yapmakta ser
besttir. Ancak muhafazaya ve 
kontrole aid işlerde İnhisarlar 
idaresinin tebliğlerine ve tali
matnamesine uygun surette ha
reket etmeğe mecburdur. 

Tüccar, her deposu için, gi
ren çıkan tütünleri yazmağa 
mahsus ayrı bir defter tutar ve 
bu deftere kayidlerini günü gü
nüne geçirir. 

Tacirler, her senenin bitimin
den üç ay evvel ambarlarında 
bulunan tütünlerin mikdarmı 
bir kararname ile bildirmeğe 
mecburdur. 

İnhisarlar idaresince lüzum 
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ALTINCI KISIM 

• 1 -Tüccar depoları 

Tütün tacirlerinin bağlı ol
dukları muameleler 

MADDE 44 — Tüccar, satm 
aldığı tütünü, masrafları ken
disine aid olarak sahibi veya 
kiracısı bulunduğu depolara 
kor ve bu depolar İnhisarlar 
idaresinin kontrolü altında bu
lundurulur, depoların İnhisar
lar idaresince kabul edilebile
cek vaziyette olması lâzımdır. 

Tüccar, depolarındaki tütün
den mesul olduğundan İnhisar
lar idaresi tarafından ayrıca ki-
lid konmayacağı gibi memur 
dahi bekletilmez. 

İnhisarlar idaresinin memur
ları, her vakit depolara girib 
tütünleri teftiş edebilirler. 

Depo ruhsatnamelerinin şekli, 
depoların vasıfları, depoların 
nasıl ve ne zaman açılıb kapa
nabileceği, kontrolün ne şekil
de olacağı nizamname ile göste
rilir. 

MADDE 45 — Hükümetin 
46 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Zr. E. 

ALTINCI KISIM 

1 - Tüccar depolan 

Tütün tacirlerinin bağlı olduk
ları muameleler 

MADDE 45 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 44 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 46 — Hükümetin 46 
ncı maddesi aynen 
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ALTINCI KISIM 

1 - Tüccar depoları 

Tütün tacirlerinin bağlı olduk
ları muameleler 

MADDE 59 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 44 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 60 — Hükümetin 46 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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ALTINCI KISTIM 

1 - Tüccar depolan 

Tütün tacirlerinin bağlı olduk
ları muameleler 

MADDE 59 — Tüccar, satm 
aldığı tütünü, masrafları ken
disine aid olarak depolara kor 
ve bu depolar İnhisarlar idare
sinin kontrolü altmda bulundu
rulur, depoların inhisarlar ida
resince kabul edilebilecek vazi
yette olması lâzımdır. 

Tüccar, depolarındaki tütün
den mesul olduğundan inhisar
lar idaresi tarafından ayrıca 
kilit konmayacağı gibi memur 
dahi bekletilmez. 

inhisarlar idaresinin memur
ları, her vakit depolara girib 
tütünleri teftiş edebilirler. 

Depo ruhsatnamelerinin şek
li, depoların vasıfları, depolar m 
nasıl ve ne zaman açılıb kapa
nabileceği, kontrolün ne şek'l-
de olacağı nizamname ile gös
terilir. 

MADDE 60 — Hükümetin 
46 ncı maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ad. E. 

ALTINCI KISIM 

1 - Tüccar depoları 

Tütün tacirlerinin bağlı olduk
ları muameleler 

MADDE 59 — Maliye encü-
msninin 59 ncu maddesi aynen. 

MADE 60 — Tüccar kendi 
deposunda tütün işletme işlerini 
istediği gibi yapmakta serbest
tir. Ancak muhafaza ve kon.-
trola aid işlerde inhisarlar ida-
rssinin tebliğlerine ve talimat
namesine uygun surette hare
ket etmeğe mecburdur. 

Tüccar, her deposu için gi
ren çıkan tütünleri yazmağa 
mahsus ayrı bir defter tutar ve 
bu deftere kayidlarını günü 
gününe geçirir. 

Tacirler her senenin bitimin
den üç ay evvel ambarlarında 
bulunan tüiünlerin mikdannı 
bir boyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar, inhisarlar ida
resince lüzum görülürse bu be-
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görülürse bu beyannameler üze
rine mevcud tütünlerin en çok 
yüzde onu tartılır. Tartı neti
cesinde, kanunî fireler hesab 
edildikten sonra eksik görül
düğü takdirde tütünün hepsi 
tartılıb yine kanunî fire hesab 
edilerek eksik çıkan mikdarm 
her kilo veya küsuru için o ta
cir üç lira ağır para cezası öde
meğe mecburdur. 

MADDE 47 — İnhisarlar ida
resi, 44 ncü maddede yazılı şe
rait altmda tacirlerin çiftçiden 
satm aldığı tütünlerin kendi 
ambarında bırakılmasına müsa
ade edebilir. 

2 - Tütün ve işletme fireleri 

MADDE 48 — Ambar ve işlet
me fireleri, işbu kanuna bağlı, 
(3) numaralı cetvelde gösteril
miştir. Bu fireler, cetveldeki 
mikdar üzerinden indirilir. 

Karadan bir yerden diğer bir 
yere trenle gönderilen tütünler
den % 1 ve deve ve hayvan ve 
araba ve kamyonla gönderilen
lerden % 1,5 yol firesi indirilir. 

Dahilde bir sahilden diğer sa
hile gönderilen tütünlere % 1 
fire kabul olunur. 

İşlenmiş ve fermantasyon ge
çirmiş tütünlerin firesi % 50 
eksik hesab olunur. 

Çiftçi tütünlerinin fireleri de 
böyle hesab olunur. 

Ecnebi memleketlerine gön-
derilib kısmen veya tamamen 
satılmayarak geri getirilen tü
tünler, gümrüklerde İnhisarlar 
idaresi tarafından muayene edi
lerek Türk tütünü olduğu anla
şılırsa memlekete girmesine mü
saade edilir. Ondan sonra tartı
larak tüccarm hesabma borç ya
zılır. 
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MADDE 46 — Hükümetin 47 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

2 - Tütün ve işletme masrafları 

MADDE 47 — Ambar ve iş
letme fireleri, işbu kanuna bağ
lı (3) numaralı cetvelde göste
rilmiştir. Bu fireler, cetveldeki 
mikdar üzerinden indirilir. 

Karadan bir yerden diğer bir 
yere trenle gönderilen tütünler
den % 1 ve deve ve hayvan ve 
araba ve kamyonla gönderilen
lerden % 1,5 yol firesi indiri
lir. 

Dahilde bir sahilden diğer sa
hile gönderilen tütünlere % 1 
fire kabul olunur. 

İşlenmiş ve fermantasyon ge
çirmiş tütünlerin firesi, muay
yen fire mikdarından % 50 
eksik hesab olunur. 

Ecnebi memleketlerine gön-
derilib kısmen veya tamamen 
satılmayarak geri gönderilen tü
tünler, gümrüklerde inhisarlar 
idaresi tarafından muayene edi
lerek Türk tütünü olduğu anla
şılırsa memlekete girmesine mü
saade edilir. Ondan sonra tar
tılarak tüccarın hesabma borç 
yazılır. 
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MADDE 47 — İnhisarlar ida
resi, 45 nci maddede yazılı şe
rait altmda tacirlerin çiftçiden 
satın aldığı tütünlerin kendi 
ambarında bırakılmasına müsa
ade edebilir. 

2 - Tütün ve i§letme fireleri 

MADDE 48 — Ambar ve iş
letme fireleri, işbu kanuna bağ
lı (3) numaralı cetvelde göste
rilmiştir. Bu fireler, cetveldeki 
miktar üzerinden indirilir. 

Karadan bir yerden bir yere 
trenle gönderilen tütünlerden 
% 1 ve deve ve hayvan, araba 
ve kamyonla gönderilenlerden 
% 1,5 yol firesi indirilir. 

Dahilde bir sahilden diğer 
sahile gönderilen tütünlere % 
1 fire kabul olunur. 

İşlenmiş veya fermantasyon 
geçirmiş tütünlerin firesi, mu
ayyen fire miktarından % 50 
eksik hesab olunur. Çiftçi tü
tünlerinin fireleri de böyle he
sab olunur. 

Ecnebi memleketlerine gön-
derilib kısmen veya tamamen 
satılmayarak geri getirilen tü
tünler, gümrüklerde inhisarlar 
idaresi tarafından muayene edi
lerek Türk tütünü olduğu an
laşılırsa memlekete girmesine 
müsaade edilir. Ondan sonra 
tartılarak tüccarm hesabma 
•borç yazdır. 



îk. E. 

MADDE 61 — inhisarlar ida
resi 59 ncu maddede yazılı şe
rait altmda tacirlerin çiftçiden 
satm aldığı tütünlerin kendi 
ambarında bırakılmasına müsa
ade edebilir. 

2 - Tütün ve işletme fireleri 

MADDE 62 — Ziraat encü
meninin 48 nci maddesi aynen. 
kabul 
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MADDE 61 — Iktısad encü
meninin 61 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

2 - Tütün ve işletme fireleri 

MADDE 62 — Ziraat encü
meninin 48 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

yannarneler üzerine mevcuâ tü
tünlerin en çok yüzds onu tar
tılır. Tartı neticesinde kanunî 
fireler hesab edildikten sonra 
eksik görülürse tütünün hepsi 
tartdır. 

MADDE 61 — Brtısad encü
meninin 61 nci maddesi aynen 

2 - Tütün işletme fireleri 

MADDE 62 — Ambar ve iş
letme fireleri, işbu kanuna bağ
lı (3) numaralı cetvelde göste
rilmiştir. Bu fireler, cetveldeki 
mikdar üzerinden indirilir. 

Karadan bir yerden bir yere 
trenle gönderilen tütünlerden 
% 1 ve hayvan, araba ve kam
yonla gönderilenlerden % 1,5 

yol firesi indirilir. 
Dahilde bir sahilden diğer sa

hile gönderilen tütünlere % 1 
fire kabul olunur. 

İşlenmiş veya fermantasyon 
geçirmiş tütünlerin firesi, mu
ayyen fire mikdanndan % 50 
eksik hesab olunur. Çiftçi tü
tünlerinin fireleri de böyle he
sab olunur. 

Yabancı memleketlerine gön-
derilib kısmen veya tamamen 
satılmayarak geri getirilen tü
tünler, gümrüklerde İnhisar
lar idaresi tarafından muayene 
edilerek Türk tütünü olduğu 
anlaşılırsa memlekete girmesine 
müsaade edilir. Ondan sonra 
tartdarak tüccarm hesabma 
borç yazdır. 

(S. Sayısı : 235) 
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MADDE 49 — Tüccar tütün
lerinin işletilmesinden hâsd olan 
süprüntü veya kırıntılar, tüc
carın imhasını taleb ettiği tak
dirde; tartılarak ve masarifi 
tüccara aid olmak üzere denize 
dökülmek ve ihrak edilmek ve
ya toprakla karıştırılmak veya 
her hangi bir suretle olursa ol
sun tütün halinde kullanılama
yacak bir hale ifrağ olunmak 
suretile imha edilerek zimme
tinden indirilir. 

Zürra emanet ambarlarında 
zürraa aid ve istimale gayrisa-
lih veya işbu kanunda muayyen 
olan müddet zarfında satümaya-
rak imhalığa kalmış tütünlere, 
nikotin veya gübre imal etmek 
üzere talib zuhur ettiği takdirde 
bu tütünleri İnhisarlar idaresi 
satabilir ve bunun esmanmı, o 
mmtakada tütün ziraatini veya 
denk imalini en iyi yapan mar. 
hallin ticaret ve ziraat odaları
nın tensib edeceği tütün çift
çisine verir, 

3 - Tüccar tütünlerinin nakli 

MADDE 50 — Tüccar depo
larında, tacirlere borç yazılan 
tütünler, ecnebi memleketlere 
çıkarıldığı 52 nci madde mu
cibince ispat edilinceye kadar 
tamamen o tüccarm mesuliyeti 
altındadır. Şayed tüccar, malını 
başka bir tüccara satmış ve 
alıcı üzerine devir muamelesi 
yapılmışsa bu mesuliyet alıcı 
tüccar üzerine geçer. 

Ayni şehir ve kasaba dahi
linde tüccara aid bir depodan 
diğerine nakilde, nakliye tez
keresi almağa ihtiyaç yoktur. 
Şu kadar ki, tüccar nakilden 
evvel nakledeceği tütün mik-
darmı ve nereden nereye nak-
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MADDE 48 — Hükümetin 
49 ncû maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

3 - Tüccar tütünlerinin nakli 

MADDE 49 — Hükümetin 
50 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Zr. E. 

MADDE 49 — Tüccar tü
tünlerinin işletilmesinden hâsıl 
olan süprüntü veya kırıntılar, 
tüccarm imhasını taleb ettiği 
takdirde, tartılarak ve masari
fi tüccara aid olmak üzere de
nize dökülmek ve ihrak edilmek 
veya toprakla karıştırılmak ve
ya herhangi bir suretle olursa 
olsun tütün halinde kullanılma
yacak bir hale ifrağ olunmak 
suretile imha edilerek zimme
tinden indirilir. Zürra emanet 
ambarlarında zürraa aid ve 
istimale gayri salih tütünlere, 
nikotin veya her hangi bir mad
de imal etmek üzere talib zuhur 
ettiği takdirde bu tütünleri in
hisarlar idaresi satabilir ve 
bunun esmanmı, o mmtakada 
tütün ziraatini veya denk ima
lini en iyi yapan mahallinin 
ticaret ve Ziraat odalarının ten
sib edeceği tütün çiftçisine ve
rir. 

3 - Tüccar tütünlerinin nakli 

MADDE 50 — Tüccar de
polarında, tacirlere borç yazı
lan tütünler, ecnebi memleket
lere çıkarıldığı 51 nci madde 
mucibince isbat edilinceye ka
dar tamamen o tüccarm 
mesuliyeti altındadır. Şayed 
tüccar, malmı başka bir tüc
cara satmış ve alıcı üzerine de
vir muamelesi yapılmış ise bu* 
mesuliyet alıcı tüccar üzerine 
geçer. 

Ayni şehir ve kasaba dahi
linde tüccara aid bir depodan 
diğerine nakilde, nakliye tezke
resi almağa ihtiyaç yoktur. 
Şu kadar ki, tüccar nakilden 
evvel nakledeceği tütün mikta-
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îk. E. 

MADDE 63 — Ziraat encü
meninin 49 ncu maddesi aynen 
kabul 

3 - Tüccar tütünlerinin nakli 

MADDE 64 — Tüccar depo
larında, tacirlere borç yazılan 
tütünler, ecnebi memleketlere 
çıkarıldığı 66 ncı madde muci
bince isbat edilinceye kadar ta
mamen o tüccarın mesuliyeti 
altındadır. Şayed tüccar malmı 
başka bir tüccara satmış ve alı
cı üzerine devir muamelesi ya
pılmış ise bu mesuliyet alcı tüc
car üzerine geçer . 

Ayni şehir ve kasaba dahilin
de tüccara aid bir depodan di
ğerine nakilde, nakliye tezkere
si almağa ihtiyaç yoktur, şu 
kadar ki, tüccar nakilden ev
vel nakledeceği tütün mikdarını 
ve nereden nereye nakledile-
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MADDE 63 — Ziraat encü
meninin 49 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

3 - Tüccar tütünleriyim nakli 

MADDE 64 — Drtısad encü
meninin 64 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 63 — Tüccar tütün
lerinin işletilmesinden hâsıl 
olan süprüntü veya kırıntılar, 
tüccarın imhasını taleb ettiği 
takdirde, tartılarak masraf
ları tüccare aid olmak üzere 
denize dökülmek, ve ihrak edil
mek veya toprakla karıştırıl
mak veya her hangi bir suret
le olursa olsun tütün halinde 
kullanılmayacak bir hale ifrağ 
olunmak suretile imha edilerek 
zimmetinden indirilir. Zürra 
emanet ambarlarmda zürraa 
aid olub istimale salih olmayan 
tütünlere, nikotin veya her 
hangi bir madde imal etmek 

üzere talib zuhur ettiği takdir
de bu tütünleri inhisarlar ida
resi satabilir ve bunun esma-
nmı, o mıntakada tütün ziraa-
tini veya denk imalini en iyi 
yapan mahallin ticaret ve zi
raat odalarının tensib edeceği 
tütün çiftçisine verir. 

3 - Tüccar tütünlerinin nakli 

MADDE 64 — Tüccar depo
larında, tacirlere borç yazılan 
tütünler, yabancı memleketle
re çıkarıldığı 66 ncı madde mu
cibince isbat edilinceye kadar 
tamamen o tüccarın mesuliyeti 
altındadır. Şayed tüccar, malını 
başka bir tüccara satmış ve 
alıcı üzerine devir muamelesi 
yapılmış ise bu mesuliyet alıcı 
tüccar üzerine geçer. 

Ayni şehir ve kasaba dahilin
de tüccara aid bir depodan di
ğerine nakilde, nakliye tezke
resi almağa ihtiyaç yoktur. Şu 
kadar ki, tüccar nakilden evvel 
nakledeceği tütün mikdarını 
ve nereden nereye nakledeceği-

( S. Sayısı : 235 ) 



— 92 — 
Hü. 

ledileceğini inhisarlar idaresine 
yazı ile bildirmeğe mecburdur. 

Bir şehir ve kasabadan 
diğer bir şehir ve kasabaya ve
ya ecnebi memlekete nakil ve
ya sevkedilmek için, inhisarlar 
idaresinden mutlaka nakliye 
tezkeresi almak lâzımdır. 

Tütün çiftçileri ve tütün 
çiftçileri teşekkülleri de ayni 
hükümlere tâbidir. 

MADDE 51 — Bir şehir ve
ya kasabadan diğer şehir ve 
kasabaya naklolunan tütünle
rin gönderildiği yerlerdeki de
poya teslim olunduğunun İnhi
sarlar idaresinin salahiyetli 
memuru tütünlerin çıktığı yer
deki inhisarlar idaresine he
men bildirecektir . 

Nakliye tezkeresinde yazılı 
mikdardan kanunî fire indiril
dikten sonra eksik çıkarsa bu 
eksiğin beher kilo veya küsu
rundan üç lira ağır para cezası 
alınır. 

MADDE 52 — Denizden ec
nebi memleketlere gönderile
cek tütünler; gümrük memuru-
yükletilir. Tüccar, tütünlerin 
nun kontrolü altmda gemilere 
gemiye' yüKLetildiğini gösteren 
ve gümrük memurile geminin 
kaptan veya acentası tarafından 
tasdik edilen bir vesikayı, tü
tünlerin yükletildiği tarihten 
itibaren en çok on beş gün için
de ÎTI hisarlar idaresine getirib 
teslim etmeğe mecburdur. Bu 
vesikayı teslim etmesi üzerine 
vesikada yazılı mikdar borcun
dan indirilir. 

Karadan ecnebi memleketlere 
gönderilecek tütünlerin hududu 
geçtiğini, hudud gümrük memu
runa tasdik ettirmek lâzımdır. 

G. Î / E . 

JVÇADDE 50 — Hükümetin 
51 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MİADDE 51 — Hükümetin 
52 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Zr. E. 

rmı ve nereden nereye nakle
dileceğini inhisarlar idaresine 
yazı ile birdirmeğe mecburdur. 

Bir şehir ve kasabadan diğer 
bir gehir ve kasabaya veya ec
nebi memlekete nakil veya sev
kedilmek için, inhisarlar ida
resinden mutlaka nakliye tez
keresi almak lâzımdır. 

Tütün çiftçileri ve tütün çift
çileri teşekkülleri de ayni hü
kümlere tâbidir. 

MADDE 51 — Hükümetin 
51 nci maddesi aynen. 

MADDE 52 — Hükümetin 
52 nci maddesi aynen. 
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ceğini İnhisarlar idaresine yazı 
ile bildirmeğe mecburdur. 

Bir şehir ve kasabadan diğer 
bir şehir ve kasabaya veya ec
nebi memlekete nakil veya sevk-
edilmek için, inhisarlar idare
sinden mutlaka nakliye tezke
resi almak lâzımdır. 

Tütün çiftçileri ve tütün çift
çileri teşekkülleri de aynı hü
kümlere tâbidir. 

MADDE 65 — Hükümetin 51 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 66 — Hükümetin 52 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

- 93 -
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MADDE 65 — Hükümetin 
51 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 66 
52 nci maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

Ad. E. 

ni İnhisarlar idaresine yazı ile 
bildirmeğe mecburdur. 

Bir şehir ve kasabadan diğer 
bir şehir ve kasabaya veya ec
nebi memlekete nakil veya sev-
kedilmek için, İnhisarlar idare
sinden nakliye tezkeresi almak 
lâzımdır. 

Tütün çiftçileri ve tütün çift
çi teşekkülleri de ayni hükme 
tâbidir. 

MADDE 65 — Bir şehir veya 
kasabadan diğer bir şehir veya 
kacabaya naklolunan tütünle
rin gönderildiği yerlerdeki de
poya teslim olunduğunu İnhi
sarlar idaresinin salahiyetli me
muru tütünlerin çıktığı yerdeki 
İnhisarlar idaresine hemen bil
direcektir. 

MADDE 66 — Hükümetin 
52 nci maddesi aynen 
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Bundan başka tütünlerin gön
derildiği; yere vasıl olduğunu 
ispat iğin Türkiye konsolosu ve 
olmayan yerlerde mahallî tica
ret odası tarafından tasdik edil
miş bir şahadetnamenin tütün
lerin hududdan geçtiği tarihten 
itibaren en çok 91 gvm. içinde 
inhisarlar idaresine teslim olun
ması lâzımdır. 

Bu müddetler geçtiği halde 
vesika veya şahadetnameler İn
hisarlar idaresine getirilmezse, 
depodan çıkarılmış tütünler ka
çağa gitmiş sayılır. 

MADDE 53 — Bir şehir ve 
kasabadan diğerine naklolunan 
ve depolara konan tütün denk
leri ilk çıktığı depoda tartılıp 
kiloları ve nere mahsulü olduğu 
her dengin üzerine ve nakliye 
tezkeresine yazılmış bulunduğu 
takdirde, bunların geldiği yer
de ikinci defa tartılması ya 
idarece bir şüphe veya tütün 
denklerinin tartısı hakkında 
idareden resmen bir sual vuku
una veya sahibinin dileğine bağ
lıdır. Böyle bir sebeb yoksa ma
hallinin gösterdiği mikdar tüc
cara aynen borç yazılır. 

MADDE 54 — Tütün tacirle
ri dahilde bir yerden diğer ye
re posta ile de numune gönde
rebilirler, Bu numunelerin be
heri en çok beş kiloyu geçemez. 
Bu suretle gönderilecek numu
neler için mahallî İnhisarlar 
idaresinden bir nakliye tezke
resi alınır ve numuneler posta-
hanelere muntazam paket ola
rak verilir. Nakliye tezkeresi 
postahanelerde görüldüğünde 
paketlerin muayenesinden son
ra mahalline gönderilmesi mec
buridir. Kendisine numune gön
derilen tüccar, ihbariye varaka-
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MADDE 52 — Hükümetin 
53 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir, 

MADDE 53 — Hükümetin 
53 ncü maddesi aynen. 

MADDE 53 — Hükümetin 
54 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 54 — Hükümetin 
54 ncü maddesi aynen. 
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MADDE 67 — Hükümetin 53 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 68 — Hükümetin 54 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 67 — Hükümetin 
53 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 68 — Hükümetin 
54 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 67 — Hükümetin 53 
ncü maddesi aynen 

MADDE 68 — Hükümetin 54 
ncü maddesi aynen 
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sini mahallî inhisarlar idaresi
ne vize ettirerek numuneyi pos-
tahaneden alır. 

Tütün çiftçilerinin de posta 
ile ve tütün tacirlerine göndere
cekleri numuneler ayni hüküm
lere tâbidir. 

Tütün tacirleri ve çiftçileri 
beş kiloyu geçmemek üzere ec
nebi memleketlerine tütün nu
muneleri gönderebilirler. Numu
ne gönderen tacir ve çiftçiler 
posta ilmühaberini inhisarlar 
idaresine ibraz ederek hesabla-
rmdaki borçlarından gönderdi
ği mikdanı indirirler. Ancak 
postahsjnelere vermeden evvel 
inhisarlar idaresine malûmat 
verecek vesika almaları ve bu 
vesikayı postahaneye gösterme
leri mecburidir. 

YEDİNCİ KISIM 

Yaprak tütün işleme tarzı 

MADDE 55 — Türkiyede 
yetişen tütünlerin, yetiştiği 
nuntakaya ve cins ve nevine 
göre bu günkü tipleri de tedkik 
edecek, tütünü en iyi biçimde 
kuruyocak ve nefasetini boz
mayacak ve satış kabiliyetini 
arttıracak en uygun mal tipleri 
tayin etmek ve icabında inhi
sarlar İdaresinin yaprak tütün 
imalât merkezlerinde tecrübe ve 
tedkikat yapmak üzere aşağıda 
yazık heyetler teşekkül edecek
tir. 

Bu heyetler : 
1 - îktısad ve Ziraat vekâ

letleri tarafından seçilmiş tü
tün imalâtında mütehassıs bi
rer zatf , 

2 - Mahallî ticaret ve ziraat 
odalarından seçilmiş ve tütün 
imalâtında mütehassıs birer 
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YEDİNCİ KISIM 

Yaprak tütün işleme tarzı 

MADDE 54 — Hükümetin 
55 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Zr. B. 

YEDİNCİ KISIM 

Yaprak tütün işleme tarzı 

MADDE 55 — Hükümetin 
55 nci maddesi aynen. 
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YEDÎNCt KISIM 

Yaprak tütün işleme tarzı 

MADDE 69 — Hükümetin 55 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Yaprak tütün işleme tarzı 

MADDE 69 — Hükmetin 
55 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

YEDİNCİ KISIM 

Yaprak tütün işleme tarzı 

MADDE 69 — Hükümetin 55 
nci maddesi aynen 
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zat, 
3 - inhisarlar umum müdür

lüğünden seçilmiş bir müte
hassıstan ibarettir. 

MADDE 56 — 55 nci mad
dede yazılı heyetler işbu kanu
nun meriyete girdiği tarihten 
itibaren en çok üç sene içinde 

vazifelerini bitirecek ve bu bab-
da yapacakları tedkikat netice-
sini havi raporlarını inhisarlar 
umum müdürlüğüne verecekler
dir. 

Heyetlerin tayin ve tesbit 
edecekleri imal tipleri, Iktısad, 
Gümrük ve inhisarlar ve Ziraat 
vekâletleri tarafından merkez
de davet edilecek tütüncülüğe 
vâkıf mütehassıslardan ve mü
tehassıs tütün ihracat tacirle
rinden mürekkeb bir komisyon
ca tedkik olunur. Tedkikat 
neticesinde tesbit olunacak ka
ti biçim, mezkûr vekâletlerin 
tasdikma iktirandan -sonra ilân 
edilir. 

işbu heyetler, üç seneden 
sonra da her senenin münasib 
iki mevsiminde toplanarak ev
velce tesbit edilmiş olan imal 
tiplerinin neticelerini tedkik ve 
icab ettiği takdirde bazı tadilât 
icra veya yeniden bazı tipler 
tesbit ve usulü üzere teklif 
ederler. 

MADDE 57 — 56 nci madde
ye göre tayin ve ilân edilen imal 
tipleri dairesinde ihracatta bu
lunmak isteyen tacirlere, dile 
dikleri takdirde imalât merkez
lerindeki ticaret ve ziraat oda-
larile inhisarlar idaresi tarafın
dan seçilmiş birer mütehassis 
ve yeminli üçer kişilik birer he
yetin vereceği ekspertiz raporu 
üzerine mahallî inhisarlar ida
resince şahadetname verilir. Şu 
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MADDE 55 — 54 ncü mad
dede yazdı heyetler işbu kanu
nun meriyete girdiği tarih
ten itibaren en çok üç sene için
de vazifelerini bitirecek ve bu 
bapda yapacakları tedkikat ne
ticesini havi raporlarını inhi
sarlar umum müdürlüğimüne 
vereceklerdir. 

Heyetlerin tayin ve tesbit 
edecekleri imal tipleri, Iktısad, 
Gümrük ve inhisarlar ve Zira
at vekâletleri tarafmdan mer
kezde davet edilecek tütüncü
lüğe vâkıf mütehassıslardan ve 
mütehassıs tütün ihracat tacir
lerinden mürekkeb bir komis
yonca tedkik olunur. Tedki
kat neticesinde tesbit oluna
cak katî tip, mezkûr vekâlet
lerin tasdikma iktirandan son -
ra ilân edilir. 

işbu heyetler, üç seneden 
sonra da her senenin münasib 
velce tesbit edilmiş olan imal 
iki mevsiminde toplanarak ev-
tiplerinin neticelerini tedkik 
ve icab ettiği takdirde bazı ta
dilât icra veya yeniden bazı tip
ler tesbit ve usulü üzere teklif 
ederler. 

MADDE 56 — 55 nci madde
ye göre tayin ve ilân edilen 
imal tipleri, dairesinde ihra
catta bulunmak isteyen tacir
ler, diledikleri takdirde, ima
lât merkezlerindeki ticaret ve 
ziraat odalarile inhisarlar ida
resinin her biri tarafmdan bi
rer yeminli mütehassıs seçilerek 
teşkil edilecek olan üç kişilik 
heyetin vereceği ekspertiz ra
poru üzerine mahallî inhisarlar 
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Zr. E. 

MADDE 56 — 55 nci mad
dede yazılı heyetler işbu kanu
nun meriyete girdiği tarihten 
itibaren en çok üç sene içinde 
vazifelerini bitirecek ve bu 
babda yapacakları tetkikat ne
ticesini havi raporlarını inhi
sarlar umum müdürlüğüne ve
receklerdir. 

Heyetlerin tayin ve tesbit 
edecekleri imal tipleri, Iktı
sad, Gümrük ve inhisarlar ve 
Ziraat vekâletleri tarafmdan 
merkezde davet edilecek tütün
cülüğe vâkıf mütehassıslardan 
ve mütehassıs tütün ihracat ta
cirlerinden mürekkeb bir ko
misyonca tetkik olunur. Tet
kikat neticesinde tasbit oluna
cak katî tip, meşkûr vekâlet
lerin tasdikma iktirandan son
ra ilân edilir. 

İşbu heyetler, üç seneden 
sonra da her senenin münasib 
iki mevsiminde toplanarak ev
vele s tesbit ediîriş olan imal 
tiplerinin neticelerini tetkik ve 
icab etliği takdirde bazı tadi
lât icra veya yeniden bazı tip
ler tesbit ve usulü üzere teklif 
ederler. 

MADDE 57 — 56 ner mad
deye göre tayin ve ilân edilen 
imâl tipleri dairesinde ihracat
ta bulunmak isteyen tacirlere, 
diledikleri takdirde, imalât mer
kezlerindeki ticaret ve ziraat 
odalarile inhisarlar idaresinin 
her biri tarafından birer ye
minli mütehassıs seçilerek teş
kil edilecek olan üç kişilik he
yetin vereceği ekspertiz rapo
ru üzerine mahallî inhisarlar 



İk. E. 

MADDE 70 — 69 ncu madde
de yazılı heyetler işbu kanu
nun meriyete girdiği tarihten 
itibaren en çok üç sene içinde 
vazifelerini bitirecek ve bu bab-
da yapacakları tedkikat netice
sini havi raporlarını İnhisarlar 
umum müdürlüğüne verecekler
dir. 

Ebetlerin tayin ve tesbit 
edecekleri imâl tibleri, îktısad, 
Gümrük ve İnhisarlar ve Zira
at vekâletleri tarafından mer
kezde davet edilecek tütüncülü
ğe vakıf mütehassıslardan ve 
mütehassıs tütün ihracat tacir
lerinden mürekkeb bir komis
yonca tedkik olunur. Tedkikat 
neticesinde tesbit olunacak kat-
ği tib, mezkûr Vekâletlerin tas-
dikına iktirandan sonra ilân 
edilir. 

İşbu heyetler, üç seneden 
sonra da her senenin münasib 
iki mevsiminde toplanarak ev
velce tesbit edilmiş olan imal 
tiplerinin neticelerini tedkik ve 
icab ettiği takdirde bazı tadi
lât icra veya yeniden bazı tip
ler tesbit ve usulü üzere teklif 
ederler. 

MADDE 71 — 70 nci mad
deye göre tayin ve ilân edilen 
imal tipleri dairesinde ihracat
ta bulunmak isteyen tacirlere, 
diledikleri takdirde imalât 
merkezlerindeki ticaret ve zira
at odalarile İnhisarlar idaresi
nin her biri tarafından birer 
yeminli mütehassıs seçilerek 
teşkil edilecek olan üç kişilik 
heyetin vereceği ekespertiz ra
poru üzerine mahallî inhisar-

- m-
Mal. E 

MADDE 70 — îktısad encü
meninin 70 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad. m 

MADDE 7Q — İktısad encü
meninin 7Ü nci maddesi' aynen 

MADDE 71 — îktısad encü
meninin 71 nci maddesi aynan 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7L — îktısad. enen* 
meninin 71 nel maddisi aynen 
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kadar ki menşe şahadetnamesi 
bu hükümden müstesnadır. Mu
ayyen imal tipi üzerine imalât 
ve ihracatta bulunmak isteyen
ler imal tipi şahadetnamesi al
maksızın mallarını imal ve ih
raç etmekte serbesttir. 

MADDE 58 — Tecrübe ve ted-
kik heyetlerinin masrafları her 
sene inhisarlar umum müdür
lüğü bütçesine bu iş için konu
lacak paralardan verilecektir. 

MADDE 59 — Her sene mu
ayyen bir mevsimde imal tiple
ri üzerine ihracat tacirleri ara
sında müsabaka yapılır. Bu 
müsabakada kazananlara gös
terdikleri beceriklilik derecesine 
göre Hükümetçe birer takdir
name verilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Bu kanun mucibince tütün ve 
inhisara tâbi diğer maddelerin 

dükâncıları ve satıcıları 

MADDE 60 — Kanunun bi
rinci maddesile inhisar altmda 
olub idarenin işlediği tütün ve 
sair maddelerin perakende sa
tışı idarenin açtığı veya açıl
masına ruhsat verdiği dükkân
larda yapılır. Ve icabmda ge
zici satıcılara da perakende sa
tış hakkı verilir. 

Hiç bir kimse bu kanun mu
cibince inhisara tâbi şeyleri 
idarenin göstereceği tarife fia-
tinden fazlasına satamaz. 

- İÛÛ — 
G. î. E. 

idaresince şahadetname verilir. 
Şu kadar ki menşe şahadet

namesi bu hükümden müstesna
dır. 

Muayyen imal tipi üzerine 
imalât ve ihracatta bulunmak 
isteyenler, imal tipi şahadetna
mesi almaksızın mallarını imal 
ve ihraç etmekte serbesttirler. 

Birinci fıkrada yazılı heyetin 
huzur hakkı, mahallî ticaret o-
dalarmca takdir ve tüccar ta
rafından tesviye edilir. 

MADDE 57 — Hükümetin 58 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 58 — Her sene mu
ayyen bir mevsimde imal tiple
ri üzerine ihracat tacirleri ara
sında müsabaka yapılır. Bu mü
sabakalarda kazananlara gös
terdikleri başarılık derecesine 
göre Hükümetçe birer takdir
name verilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Bu kanun mucibince tütün ve 
inhisara tâbi diğer maddelerin 

dükâncıları ve satıcıları 

MADDE 59 — Hükümetin 60 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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Zr. E. 

idaresince şahadetname verilir. 
Şu kadar ki menşe şahadetna
mesi bu hükümden müstesna
dır. Muayyen imâl tipi üzeri
ne imalât ve ihracatta bulun
mak istemeyenler; imâl tipi 
şahadetnamesi almaksızın mal
larını imâl ve ihraç etmekte 
serbesttir. Birinci fıkrada ya
zılı heyetin huzur hakkı, ma
hallî ticaret odalarınca takdir 
ve tüccar tarafından tesviye 
edilir. 

MADDE 58 — Tecrübe ve 
tetkik heyetlerinin masrafları 
her sene İnhisarlar umum mü
dürlüğü bütçesine bu iş için 
konulacak tahsisattan verile
cektir. 

MADDE 59 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 58 nci 
maddesi aynen. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Bu kanun mucibince tütün ve 
inhisara tâbi diğer maddelerin 

dükkâncıları ve satıcıları 

MADDE 60 — Hükümetin 60 
nci maddesi aynen 



Ik. E. 
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Mal. E. Ad. E. 

lar idaresince şahadetname ve
rilir. 

Şu kadar ki, menşe şahadet
namesi bu hükümden müstes
nadır. Muayyen imal tipi üze
rine imalât ve ihracatta bulun
mak istemeyenler; imal tipi şa
hadetnamesi almaksızın malla
rını imal ve ihraç etmekte ser
besttir. Birinci fıkrada yazılı 
heyetin huzur hakkı, mahallî ti
caret odalarınca takdir ve tüc
car tarafından tesviye edilir. 

MADDE 72 — Ziraat encü
meninin 58 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 73 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 58.nci 
maddesi aynen kabuledilmiştir. 

SEKÎZÎNCÎ KISIM 

Bu kanun mucibince tütün ve 
inhisara tâbi diğer maddelerin 

dükkâncıları ve satıcıları 

MADDE 74 — Hükümetin 60 
nci maddesi aynen kabul eedil-
miştir . 

MADDE 72 — Ziraat encüme
ninin 58 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 73 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 58 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Bu kanun mucibince tütün ve 
inhisara tâbi diğer maddelerin 

satıcıları 

MADDE 74 — Hükümetin 60 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 72 — Ziraat encü
meninin 58 nci maddesi aynen 

MADDE 73 — Her sene mu
ayyen bir mevsimde imal tip
leri üzerine ihracat tacirleri 
arasmda müsabaka yapılır. Bu 
müsabakalarda kazananlara 
gösterdikleri başardık derecesi 
ne göre Gümrük ve inhisarlar 
vekâletince birer takdirname 
verilir. 

SEKİZİNCİ KISIM 

Satıcılar 

MADDE 74 — Birinci madde 
ile inhisar altmda olub idare
nin işlediği tütün ve sair mad
delerin perakende satışı idare
nin açtığı veya ruhsat verdiği 
dükkânlarda yapılır ve icabın
da gezici satıcdara da peraken
de satış hakkı verilir. 

Hiç bir kimse bu kanun mu
cibince inhisara tâbi şeyleri ida
renin göstereceği tarife fiya
tından fazlasına satamaz. 



HÜ. 

MADDE 61 — Dükkâncılara 
ve gezici satıcılara aşağıda 
mikdarı yazılı harç alınarak sa
tış tezkeresi verilir; 

Yıllığı Altı aylığı 
Lira Lira 

1 nci sınıf 20 10 
2 nci » 15 7,5 
3ncü » 10 5 
4ncü » 5 2,5 
5 nci » 2 1 

Smıf taksimatı, mevki ve sa
tış mikdarı göz önünde bulun
durularak yapılır. 

inhisarlar umum müdürlüğü 
münasib gördüğü köylerde ve 
şehir haricinde amelenin toplu 
bulunduğu mahallerde harçsız 
satış tezkeresi verebilir. 

MADDE 62 — Bu kanuna 
göre inhisara tâbi maddelerin 
dükkâncıları ve satıcıları, İnhi
sarlar idaresinin teftiş ve kon
trolü altındadır. 

MADDE 63 — Dükkâncılar 
ve satıcılar İnhisarlar idaresi
nin işlediği inhisar maddelerini 
mmtakaları içinde idarenin gös
tereceği depolardan almağa 
mecburdurlar. Kendi arlarında 
bu maddeler üzerinde alım, sa
tım ve değişmeler yapamazlar 
ve ödünç almak ve vermek yo
lunda tasarrufta bulunamazlar. 

Satıcılara verilen satış tezke
releri şahsa mahsus olub ahara 
devrolunamaz. Dükkânda satış 
yapacakların tezkeresi yalnız 
tezkerede gösterilen mahal ve 
seyyar satıcıların satış tezkere
si dahi tezkerede tayin olunan 
daire ve mevki için muteberdir. 

— 102 — 
G. İ. E, 

MADDE 60 —- Dükkâncılara 
ve gezici satıcılara aşağıda mik
darı yazılı harç almarak satış 
tezkeresi verilir: 

Yıllığı Altı aylığı 
Lira Lira 

1 nci sınıf 20 10 
2 nci » 15 7,5 
3ncü » 10 6 
4ncü » 5 2,5 
5 nci » 2 1 

Satıcıların sınıfları, mevki ve 
satış mikdarı göz önünde bu
lundurularak nizamname ile ta
yin edilir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü, 
münasib gördüğü köylerde ve 
şehir haricinde amelenin toplu 
bulunduğu mahallerde harçsız 
satış tezkeresi verebilir. 

MADDE 61 — Bu kanuna gö
re inhisara tâbi maddelerin sa
tış yerleri ve satıcıları, İnhisar
lar idaresinin teftiş ve kontro
lü altındadır. 

MADDE 62 — Dükkâncılar 
ve satıcılar inhisarlar idaresi
nin işlediği inhisar maddelerini 
mmtakaları içinde idarenin gös
tereceği depoalrdan almağa mec
burdurlar. 

Satıcılara verilen satış tezke
releri şahsa mahsus olub ahara 
devrolunamaz. Dükkânda satış 
yapacakların tezkeresi yalnız 
tezkerede gösterilen mahal ve 
gezer satıcıların satış tezkeresi 
dahi tezkerede tayin olunan da
ire ve mevki için muteberdir. 

( S. Sayısı : 235 ) 

Zr. E. 

MADDE 61 — Dükkâncılara 
ve gezici satıcılara aşağıda 
miktarı yazılı harç almarak sa
tış tezkeresi verilir: 

Yıllığı Altı aylığı 
Lira Lira 

1 nci sınıf 20 10 
2 nci » 15 7,5 
3 neü » 10 5 
4 ncü » 5 2,5 
5 nci » 2 1 

Satıcıların sınıfları, mevki ve 
satış miktarı göz önünde bu
lundurularak nizamname ile ta
yin edilir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü, 
münasib gördüğü köylerde ve 
şehir haricinde amelenin toplu 
bulunduğu mahallerde ve ser
gi ve panayırlarda harçsız sa
tış tezkeresi verebilir. 

MADDE 62 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 61 nci 
maddesi aynen 

MADDE 63 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 62 nci 
maddesi aynen 



— 103 — 
-îk. E. 

MADDE 75 — Ziraat encü
meninin 61 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 76 — Gû^.rü> ve İn
hisarlar encümeninin 61 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 77 — Gümrük ve İn
hisarlar encümeninin 62 nci 
maddesi aynen kabul odiloiş-
tir. 

Mal. E. 

MADDE 75 — Ziraat encü
meninin §1 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 76 — Oümrük ve 
İnhisarlar encümeninin 61 nci 
maddesi aynen ikabıü edilmiştir. 

MADDE 77 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 62 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

Ad. E. 

MADDE 75 — Ziraat encü
meninin 61 nci maddesi aynen. 

MADDE 76 — XJümrük ve 
inhisarlar encümeninin 61 nci 
maddesi aynen. 

MADDE 77 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 62 nci 
maddesi aynen. 
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MADDE 64 — Dükkâncılar
dan ve satıcılardan mücerred bi
lûmum inhisar maddelerini sat
tıklarından dolayı kazanç ver
gisi alınmaz, fakat bu eşya ile 
beraber inhisara tâbi olmayan 
başka şeyler de satarlarsa an
cak bunlardan dolayı kazanç 

vergisine tâbi olurlar. 

DOKUZUNCU KISIM 

Cezaya müteallik hükümler 

MADDE 65 — Kanunun ü-
çüncü maddesi mucibince, ken
disi için tütün kıyanlardan, kıy
dıkları tütün müsadere edil
mekle beraberi beher kilo veya 

küsuru için beş lira ağır para 
cezası alınır. 

MADDE 66 — îşbu kanunun 
6 ncı maddesi hükmüne muhalif 
olarak elinde tütün bulunduran
lardan her kilo veya kilo kesir
lerinden beş lira ağır para ceza
sı alınır ve bu gibiler hakkmda 
1918 numaralı kanunun 25 nci 
maddesi tatbik olunur. 

îşbu kanunun her hangi mad
desinde kaçağa harcanmış sayı
lan fiiller hakkmda ayrıca bir 
ceza gösterilmemiş olduğu tak
dirde bu suretle kaçağa har
canmış sayılan tütünlerin beher 
kilo veya küsurundan 2,5 lira 
ağır para cezası almır. 

G. t. E. 

MADDE 63 — Hükümetin 
64 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

DOKUZUNCU KISIM 

Cezaya müteallik hükümler 

MADDE 64 — Kanunun be
şinci maddesi mucibince, kendi
si için tütün kıyanlardan, kry-
dıkları tütün müsadere edil
mekle beraber beher kilo veya 
küsuru için beş lira ağır para 
cezası almır. 

MADDE 65 — îşbu kanunun 
altıncı maddesi hükmüne muha
lif olarak elinde tütün bulundu
ranlardan her kilo veya kilo 
kesirlerinden beş lira ağır para 
cezası almn. 

îşbu kanunun her hangi mad
desinde kaçağa harcanmış sayı
lan fiiller hakkmda ayrıca bir 
ceza gösterilmemiş olduğu tak
dirde bu suretle kaçağa harcan
mış sayılan tütünlerin beher ki
lo veya küsurundan iki buçuk 
lira ağır para cezası almır. 

Zr. E. 

MADDE 64 — Hükümetin 64 
ncü maddesi aynen 

DOKUZUNCU KISIM 

Cezaya müteallik hükümler 

MADDE 65 — Güm. ve in. 
encümeninin 64 ncü maddesi 

aynen 

MADDE 66 — Güm. ve in. 
encümeninin 65 nci maddesi 
aynen 
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MADDE 78 — Hükümetin 64 
ncîi oaddisi aynen kabul edil
miştir. 

DorıTT^üj.vr!xr K i s in 
Cecaya müteallik hükümler 

MADiiE 79 — Gümrük ve İn-
şarlar encümeninin 64 ncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 80 — Gümrük ve İn
hisarlar encümeninin 65 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mii.DD.tJ 31 -~ Hüikûüietfcüii 
isin almakoısm Türkiye dışma 
tütün tohumu çıkaran veya çı
karmağa teşebbüs edenlerden 
yirmi beş liradan iki yüz liraya 
kadar ağır para cezası alınır. 
Ve elde edilen tohumlar mi.ca-

dere olunur. 

— 105 — 
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MADDE 78 — Bu kanunla 
inhisar altına alman maddeleri 
satanlar, yalnız bu maddeleri 
sattıklarından dolayı kazanç 
vergisine tâbi değildirler. 

DOKUZUNCU KISIM 

Cezaya müteallik hükümler 

MADDE 79 — Kanunun al
tıncı maddesindeki memnuiyet 
hilâfma olarak tütün kıyanlar
dan kıydıkları tütün müsadere 
edilmekle beraber her bir kilo 
veya küsuru için beş lira ağır 
para cezası almır. 

MADDE 80 — İşbu kanunun 
yedinci maddesi hükmüne mu
halif olarak elinde tütün bu
lunduranlardan her kilo veya 
kesirlerinden beş lira ağır para 
cezası almrr. 

İşbu kanunun her hangi mad
desinde kaçağa harcanmış sayı
lan tütünler dolayisile ayrıca 
bir ceza gösterilmemiş olduğu 
takdirde bu suretle kaçağa har
canmış sayılan tütünlerin be
her kilo veya küsurundan iki 
buçuk lira ağır para cezası alı
nır. 

MADDE 81 — Hükümetten 
izin almaksızın memleket dışı
na tütün tohumu çıkaran veya 
memlekete idhal eden veya bun
lara teşebbüs eyleyenlerden 25 
liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezası almrr ve elde edi
len tohumlar müsadere olunur. 

( S. Sayısı : 235 ) 

Ad. E. 

MADDE 78 — Maliye encü
meninin 78 nci maddesi aynen. 

DOKUZUNCU KISIM 

Ceza hükümleri 

MADDE 79 — Altıncı ve 
yedinci maddelere aykırı ola
rak tütün kıyanlardan veya 
elinde tütün bulunduranlar
dan kıydıkları ve bulundurduk
ları tütünler zabt ve müsadere 
olunmakla beraber her bir kilo 

I veya küsuru için beş lira ağır 
I para cezası almrr. 

; MADDE 80 — 37 nci madde 
i hükmü hariç olmak üzere bu 
| kanunda kaçağa harcanmış sa-
I yılan tütünler için ayrıca bir 
I ceza gösterilmemiş ise her bir 
! kilo veya küsurundan iki bu-
! çuk lira ağır para cezası almrr. 

i 

I 
I MADDE 81 — Maliye encü-
i meninin 81 nci maddesi aynen. 

i 
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MADDE 67 — Bu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde isim
leri yazılan yasak mmtakalarda 
ekilen tütün fideleri veya tü
tünler sökülüp yok edilir ve 
ekilmiş olan her yüz veya küsur 
metre murabbaı yer için beş li
ra ağır para cezası almır. Tü
tünler toplanmış ise müsadere 
edilmekle beraber ayni cezalar 
verilir. 

Kezalik, onuncu madde mu
cibince yasak olmayan mmtaka
larda mevziî memnuiyete tâbi 
olan yerlerde tütün ekilmesi 
memnuiyeti katiyet kesbettik-
ten sonra ekilen tütünler için 
ayni hükümler tatbik olunur. 

MADDE 68 — 19 ncu madde 
mucibince beyanname vermeyen 
çiftçilerle beyannameleri inhi
sarlar idaresine teslim etmeyen 
ihtiyar meclislerinden veya 
(2295) numaralı kanun muci
bince bunların yerine kaim olan 
memurlardan veya ihtiyar he
yetlerinden beş liradan on lira
ya kadar hafif para cezası alı
nır. 

MADDE 69 — On birinci 
maddenin hilâfında hareket 
edenlerin ektikleri beher yüz 
metre murabbı veya küsurun
dan iki buçuk lira ağır para ce
zası alınır. Ve mezkûr madde
nin ikinci fıkrasında yazılı ma
hallerde ekilmiş ise mevcud tü
tünler, verilecek kontrol cüz
danına borç yazılır. 

MADDE 70 — On ikinci mad
denin (1) ve (2) numaralı fık
ralarındaki memnuiyetler hüâ-
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MADDE 66 — Bu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde isim
leri yazılan yasak mmtakalarda 
ekilen tütün fideleri veya tütün
ler sökülüb yok edilir ve ekil
miş olan her bin veya küsur 
metre murabbaı yer için beş li
ra ağır paar cezası almır. Tü
tünler toplanmış ise müsadere 
edilmekle beraber ayni cezalar 
verilir. 

Kezalik, 10 ncu madde muci
bince yasak olmayan mmtaka
larda mevziî memnuiyete tâbi 
olan yerlerde tütün ekilmesi 
memnuiyeti katiyet kesbettik-
ten sonra ekilen tütünler için 
ayni hükümler tatbik olunur. 

MADDE 67 — 19 ncu madde 
mucibince beyanname vermeyen 
çiftçilerle beyannameleri inhi
sarlar idaresine teslim etmi-
yen ihtiyar meclislerinden veya 
(2295) numaralı kanun muci
bince bunların yerine kaim olan 
kimselerden beş liradan on li
raya kadar hafif para cezası 
almır. 

MADDE 68 — 11 nci madde
nin hilâfında hareket edenlerin 
ektikleri beher bin metre mu
rabbaı veya küsurundan iki bu
çuk lira ağır para cezası almır. 
Ve mezkûr maddenin ikinci 
fıkrasında yazılı mahallerde 
ekilmiş ise mevcud tütünler, 
verilecek kontrol cüzdanına 
borç yazdır. 

MADDE 69 — Hükümetin 
70 nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

Zr. E. 

MADDE 67 
encümeninin 
aynen 

Güm. ve in. 
nci maddesi 

MADDE 68 — Güm. ve in. 
encümeninin 67 nci maddesi 
aynen 

MADDE 69 — Güm. ve in. 
encümeninin 68 nci maddesi 

MADDE 70 — Hükümetin 70 
nci maddesi aynen 
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MADDE 82 — Gümrük ve İn
hisarlar encümeninin 66 ncı 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 83 — 20 nci madde 
mucibince beyanname verme
yen çiftçilerle beyannameleri İn
hisarlar idaresine teslim etme
yen ihtiyar meclislerinden veya 
2295 sayılı kanun mucibince 
bunların yerine kaim olan kim
selerden beş liradan on liraya 
kadar hafif para cezası alınır. 

MADDE 84 — Gümrük ve 
İnhisarlar encümeninin 68 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 85 — Hükümetin 70 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 
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MADDE 82 — Bu kanuna 
bağlı (1) numaralı cetvelde 
isimleri yazılan yasak mıntaka-
larda ekilen tütün fidalan ve
ya tütünler sökülüb yok edilir 
ve ekilmiş olan beher bin metre 
murabbaı veya küsuru yer iğin 
5 lira ağır para cezası almır. 
Tütünler toplanmış ise müsade
re edilmekle beraber aynı ce
za almır. 

11 nci madde mucibince mev
zii memnuiyete tâbi yerlerde 
memnuiyet katğileştikden son
ra ekilen tütünlerle ekicileri 
hakkında da yukarıdaki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

12 nci madde hilâfına hare
ket edenlerin ektikleri yerlerin 
beher bin metre murabbaı ve
ya küsurundan iki buçuk lira 
ağır para cezası almır. 

MADDE 83 — 21 nci madde 
mucibince beyanname vermeyen 
çirtçilerle beyannameleri İnhi
sarlar idaresine teslim etme
yen ihtiyar meclislerinden ve
ya 2295 sayılı kanun mucibince 
bunlarm yerine kaim olan kim
selerden 5 liradan 10 liraya ka
dar hafif para cezası almır. 

MADDE 84 —13 ncü madde
nin 1 ve 2 numaralı fıkraların
daki memnuiyetler hilâfına tü-

Ad. E. 

MADDE 82 — Maliye encüme
ninin 82 nci maddesi aynen. 

MADDE 83 — 21 nci madde 
mucibince beyanname vermeyen 
çiftçilerle beyannameleri inhi
sarlar idaresine teslim etmeyen 
muhtarlardan veya 2295 sayılı 
kanun mucibince muhtar ye
rine ka'm olan kimselerden 5 
liradan 10 liraya kadar hafif 
para cezası almrr. 

MADDE 84 — 13 ncü mad
denin 1 ve 2 numaralı fıkrala-
rmdaki memnuiyetler .hilâfma 
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fma tütün ekenler hakkında mez
kûr fıkralarda yazılı hükümle
rin tatbikile beraber tütünler 
toplanmış ise müsadere edilir 
ve ayrıca beher bin metre mu-
rabbaı veya küsuru için iki bu
çuk lira ağır para cezası alnur. 

MADDE 71 — 13 ncü mad
de hilafına tütünlerin araşma 
başka nebatlar ekenler ve 22 n-
ci maddede muayyen müddet 
içinde tarladaki tütün kökleri
ni sökmeyenler ve tütün yap
raklarını 26 ncı maddede yazılı 
yerlerden başka bir yerde ku
rutan ve işleyen çiftçilerden beş 
liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezası almır. 

MADDE 72 — Nerede olursa 
olsun filiz tütünlerini toplayıp 
kurutanlardan iki liradan on 
liraya kadar hafif para cezası 
almır ve bu tütünler yok edilir. 
Tekerrürü halinde bu cezalar 
iki kat olarak hükmolunur. 

MADDE 73 — İnhisarlar 
kontrol memuruna veyahud iti
raz heyetlerine veya Ziraat 
vekâleti fen memurlarına kont
rol cüzdanı mevcud olduğu hal
de sergide veya aşağıdaki tü
tünlerini göstermek istemeyen
lerden alelûsul tutulacak zabıt 
varakası üzerine beş liradan elli 
liraya kadar hafif para cezası 
almır. 

Fideliklerini Ziraat vekâleti 
fen memurlarile İnhisarlar kon
trol memurlarına göstermeyen
ler de ayni cezaya çarptırılır. 

MADDE 74 — 31 nci mad
de mucibince yapılan kontrol 
ve tartı neticesinde evvelce 
tarlada yapılan tahmine naza
ran yüzde beşten fazla çıka
cak eksik için çaftçi kabule şa-
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MADDE 70 — 13 ncü madde 
hilâfına tütünlerin araşma baş
ka nebatlar ekenler ve 26 ncı 
maddede yazılı mecburiyetlere 
riayet etmeyen çiftçilerden beş 
liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif ara cezası almır. 

MADDE 71 — Hükümetin 
72 nci maddesi aypnen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 72 — Hükümetin 
73 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 73 — Hükümetin 
74 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Zr. E. 

MADDE 71 — 13 ncü madde 
hilâfma tütünlerin araşma baş
ka nebatlar ekenler ve 27 nci 
maddede yazılı mecburiyetlere 
riayet etmiyen çiftçilerden beş 
liradan yirmi beş liraya kadar 
hafif para cezası almır. 

MADDE 72 — Hükümetin 
72 nci maddesi aynen 

MADDE 73 — Hükümetin 
73 ncü maddesi aynen 

MADDE 74 — 32 nci madde 
mucibince yapılan konîırol ve 
tartı neticesinde evvelce tarla
da yapüan tahmine nazaran 
% 5 den fazla çıkacak eksik 
için çiftçi kabule şayan sebeb-
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MADDE 86 — Ziraat encü
meninin 71 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 87 — Hükümetin 72 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 88 — Hükümetin 73 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 89 — Bu kanunun 
30, 31, 48 nci maddelerine ay
kırı hareket edenler beş liradan 
yüz liraya kadar hafif para ce
zasına mahkûm edilirler. Teker
rürü halinde ceza iki kat ola-
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tün ekenlerden her bin metre 
murabbaı ve küsuru için iki bu
çuk lira ağır para cezası alınır. 
3 numaralı fıkraya aykırı ha
reket edenlerden her bir fazla 
ar veya küsuru için 10 kuruş 
para cezası alınır. 

MADDE 85 —-14 ncü madde 
hilâfına tütünlerin araşma baş
ka nebatlar ekenler ve 28 nci 
maddede yazdı mecburiyetlere 
riayet etmeyen çiftçilerden 5 li
radan 25 liraya kadar hafif pa
ra cezası alınır. 

MADDE 86 — Hükümetin 
72 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 87 — İnhisarlar 
kontrol memuruna veyahud iti
raz heyetlerine veya Ziraat ve
kaleti fen memurlarına kontrol 
cüzdanı mevcud olduğu halde 
sergide veya askıdaki tütünleri
ni göstermek istemeyenlerden 
alelûsul tutulacak zabıt varaka
sı üzerine 5 liradan 50 liraya 
kadar hafif para cezası alınır. 

Fideliklerini Ziraat vekâleti 
fen memurlarile inhisarlar kon
trol memurlarına göstermeyen
ler de ayni cezaya çarptırılır. 

MADDE 88 — Bu kanunun 
31, 32, 49 ncu maddelerine ay
kırı hareket edenler 5 liradan 
100 liraya kadar hafif para ce
zasına mahkûm edilirler. Teker
rürü halinde ceza iki kat olarak 

Ad. E. 

tütün ekenlerden her bin 
metro murabbaı veya küsuru 
için iki bçuk lira ağrr para ce
zası almır. 3 numaralı fıkraya 
aykırı hareket edenlerden her 
bir fazla ar veya küsuru için 
on kuruş para cezası almır. 

MADDE 85 — 14 ncü madie 
hilâfına tütünlerin araşma baş
ka nebatlar eken çiftçilerden 
beş liradan yirmi beş liraya ka
dar hafif para ceza almır. 

MADDE 86 — Hükümetin 
72 nci maddesi aynen. 

MADDE 87 — İnhisarlar 
kontrol memuruna veyahud iti
raz heyetlerine veya Ziraat ve
kâleti fen memurlarına kontrol 
cüzdanı mevcud olduğu halde 
sergide veya askıdaki tütünle
rini göstermek istemeyenlerden 
alelusul tutulacak zabıt vara
kası üzerine beş liradan elli 
liraya kadar hafif para cezası 
almır. 

Fideliklerini Ziraat vekâleti 
fen memurlarile inhisarlar kon
trol memurlarına göstermeyen
lere de ayni ceza verilir. 

MADDE 88 — 31, 32, 49 ncu 
maddele aykırı hareket edenler 
beş liradan yüz liraya kadar ha
fif para cezasına mahkûm edi
lirler. Tekerrürü halinde ceza 
İM kat olarak hükmolunur. 
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yan sebebler gösteremediği tak
dirde bu eksiğin beher kilo 
veya küsurundan iki buçuk li
ra ağır para cezası almır ve 
meydana çıkarılırsa müsadere 
olunur. 

MADDE 75 — Bu kanunun 
hükümlerine muhalif olarak 
naklolunan tütünler zapt ve 
nakledenlerden her kilo veya 
küsuru için beş lira ağır para 
cezası alınır. 

MADDE 76 — Nakliye tez
keresi olmadan İnhisarlar ida
resinin tütün ambarlan hudud 
ve istikameti dahilinde tütün 
nakleden çiftçilerden naklolu
nan tütünler kontrol cüzdanın
da yazılı mikdara mutabık ol
duğu takdirde bir liradan beş 
liraya kadar hafif para cezası 
alınır. 

MADDE 77 — Çiftçi 33 ncü 
madde mucibince muayyen 
müddetin hitamından itibaren 
nihayet on beş gün içinde mah
sulünü tamamen veya kısmen 
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MADDE 74 — Hükümetin 
75 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 75 — Hükümetin 
76 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 76 — Çiftçi 33 ncü 
madde mucibince muayyen 
müddetin hitamından itibaren 
nihayet on beş gün içinde mah
sulünü tamamen veya kısmen 
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ler gösteremediği takdirde bu 
eksiğin beher kilo veya küsu
rundan iki buçuk lira ağır pa
ra cezası almır ve meydana çı
karılırsa müsadere olunur. 

MADDE 75 — Hükümetin 
75 nci maddesi aynen 

MADDE 76 — Hükümetin 
76 nci maddesi aynen 

MADDE 77 — Çiftçi 34 ncü 
madde mucibince muayyen 
müddetin hitamından itibaren 
nihayet on beş gün içinde mah
sulünü tamamen veya kısmen 
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rak hükmolunur. 

MADDE 90 — 36 ncı madde 
mucibince yepılan kontrol ve 
tartı neticesinde veya ambarla
mada evvelce tarlada yapılan 
tahmine nazaran % beşten faz
la çıkacak eksik için çiftçi ka
bule şayan sebebler gösterme
diği takdirde bu eksiğin beher 
kilo veya küsurundan iki buçuk 
lira ağır para cezası almrr. 
Ve meydana çıkarılırsa müsa
dere olunur. 

MADDE 91 — Hükümetin 75 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 91 — Hükümetin 76 
ncı maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 93 — Çiftçi 38 nci 
madde mucibince muayyen müd
detin hitamından itibaren niha
yet 15 gün içinde mahsulünü ta
mamen veya kısmen ambara tes-
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hükmolunur. 

MADDE 89 — 37 nci madde 
mucibince yapılan kontrol ve 
tartı neticesinde veya ambarla
mada evvelce tarlada yapılan 
tahmine göre % 5 den fazla çı
kacak eksik için çiftçi kabule 
değer sebebler gösteremediği 
takdirde bu eksiğin beher kilo 
veya küsurundan iki buçuk lira 
ağır para cezası almır ve eksik 
tütün meydana çıkarılırsa mü
sadere olunur. 

MADDE 90 — Hükümetin 75 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 91 — Hükümetin 76 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 92 — Çiftçi, 39 ncu 
madde mucibince muayyen 
müddetin hitamından itibaren 
nihayet 15 gün içinde mahsulü
nü tamamen veya kısmen am-

Ad. E. 

MADDE 89 — 37 nci madde 
mucibince yapılan kontrol ve 
tartı neticesinde veya ambarla
mada evvelce tarlada yapılan 
tahmine göre % 5 den fazla 
çıkacak eksik için çiftçi kabule 
değer sebebler gösteremediği 
takdirde bu ckciğin her bir ki
lo veya küsurundan ambarlama 
müddeti bitmemiş olsa bile iki 
buçuk lira hafif para cezası alı
nır ve eksik tütün meydana çı
karılırsa zapt ve müsadere olu
nur. 

MADDE 90 — Kaçak tütün 
nakledenlerden naklettikleri tü
tünün her bir kilo veya küsuru 
için beş lira ağır para cezası 
almır ve tütünler zapt ve mü
sadere olunur. 

Bu kanunun nakle aid hü
kümlerine muhalif olarak nak
ledilen tütünlerin sahiblerinden 
yirmi liradan yüz liraya kadar 
hafif para cezası almır. 

MADDE 91 — Hükümetin 76 
ncı maddesi aynen 

MADDE 92 — Maliye encü
meninin 92 nci maddesi aynen 
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ambara teslim ederse, bu ge
cikmeden dolayı teslim ettiği 
tütünün her kilo veya küsuru 
için beş kuruş, bu on beş gün 
geçtikten sonra tütünlerini 
ambara getiren çiftçilerden her 
kilo veya küsuru için on kuruş 
hafif para cezası alınır. Ka
nunî takibat her halde bu ikin
ci on beş gün geçtikten sonra 
başlar. Şu kadar ki, çiftçi 
muayyen müddetin girmesin
den en aşağı üç gün evvel İn
hisarlar idaresine müracaatla 
tütünlerini ambara vaktinde 
teslim edemiyeceğini köy ihti
yar meclisinin ilmühaberi ile 
tasdik edilmiş maddî bir sebe
be binaen ihbar ederse vuku 
bulacak gecikmeden dolayı ce
za alınmaz. 

MADDE 78 — Çiftçi cüzda
nında yazılı zimmetini tama
men veya kısmen ambara tes
lim etmezse tartıdaki mikda-
rmda % 5 fire indirildikten 
sonra hesab neticesinde meyda
na çıkacak borç eksiğinin be
her kilo veya küsuru için iki 
buçuk lira ağır para cezası alı
nır. Şu kadar ki, çiftçi mu
ayyen müddetler içinde eksik 
tütütnü getirirse yalnız geçmiş 
günler cezası almır. Deram-
bar müddetlerinin bitiminden 
bir ay sonra yapılacak araştır
mada çiftçinin elinde buluna
cak tütünler zapt ve beher kilo 
veya küsurundan beş lira ağır 
para cezası almır ve bu araş
tırma da elde edilecek tütünle
rin sahibi hakkında kaçakçılı
ğın men ve takibi hakkındaki 
kanun ahkâmı tatbik olunur. 
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ambara teslim ederse, bu ge
cikmeden dolayı teslim ettiği 
tütünün her kilo veya küsuru 
için beş kuruş, bu on beş gün 
geçtikten sonra tütünlerini 
ambara getiren çiftçilerden her 
kilo veya küsuru için on ku
ruş hafif para cezası almır. 
Kanunî takibat her halde bu 
ikinci on beş gün geçtikten son
ra başlar. Şu kadar ki, çiftçi 
muayyen müddetin girmesin
den en aşağı üç gün evvel İn
hisarlar idaresine müracaatla 
tütünlerini ambara vaktinde 
teslim edemiyeceğini köy ihti
yar meclisinin ilmühaberile tas
dik edilmiş makbul bir sebebe 
binaen ihbar ederse vukubula-
cak gecikmeden dolayı ceza 
almmaz. 

JVIADDE 77 — Çiftçi cüzda
nında yazılı zimmetini iki on 
beş gün içinde dahi tamamen 
veya kısmen ambara teslim et
mezse tartıdaki mikdarmdan 
% 5 fire indirildikten sonra he-
seb neticesinde meydana çı
kacak borç eksiğinin beher ki
lo veya küsuru için iki buçuk 
lira ağır para cezası almır. 
Derambar müddetlerinin biti
minden bir ay sonra yapılacak 
araştırma da çiftçinin elinde 
bulunacak tütünler zapt ve be
her kilo veya küsurundan beş 
lira ağır para cezası alınır ve 
bu araştırma da elde edilecek 
tütünlerin sahibi hakkında 
1918 sayılı kanun ahkâmı tat
bik olunur. 

Zr. E. 

ambara teslim ederse, bu ge
cikmeden teslim ettiği tütünün 
her kilo veya küsuru için beş 
kuruş, bu on beş gün geçtikten 
sonra tütünlerini ambara geti
ren çiftçilerden her kilo veya 
küsuru için on kuruş hafif pa
ra cezası almır. Kanunî takibat 
her halde bu ikinci on beş gün 
geçtikten sonra başlar. Şu ka
dar ki, çiftçi muayyen müdde
tin girmesinden en aşağı üç 
gün evvel İnhisarlar idaresine 
müracaatla tütünlerini ambara 
vaktinde teslim edemiyeceğini 
köy ihtiyar meclisinin ilmüha
berile tasdik edilmiş makbul 
bir sebebe binaen ihbar ederse 
vükubulacak gecikmeden dola
yı ceza almmaz. 

MADDE 78 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 77 nei 
maddesi aynen 
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lim ederse, bu gecikmeden tes
lim ettiği tütünün her kilo veya 
küsuru için beş kuruş, bu 15 
gün geçtikten sonra tütünleri
ni ambara getiren çiftçilerden 
her kilo veya küsuru için on 
kuruş hafif para cezası almrr. 
Kanunî takibat her halde bu 
ikinci on b3§ gün geçtikten son
ra başlar. Şu kadar ki, çiftçi 
muayyen müddetin girmesinden 
en aşağı üç gün evvel înhi 

şarlar idaresine müracaatla tü
tünlerini ambara vaktinde tes
lim edemeyeceğini köy ihtiyar 
meclisinin ilmühaberile tasdik 
edilmiş makbul bir sebebe bi
naen ihbar ederse vuku bulacak 
gecikmeden dolayı ceza alınmaz. 

MADDE 94 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 77 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

bara teslim ederse, bu geç tes
lim ettiği tütünün her kilo ve
ya küsuru ibin 5 kuruş, bu 15 
gün geçtikten sonra tütünleri
ni ambara getiren çiftçilerden 
her kilo veya küsuru için 15 
kuruş hafif para cezası almrr. 
Kanunî takibat her halde bu 
ikinci 15 gün geçtikten sonra 
başlar. Şu kadar ki, çiftçi mu
ayyen müddetin girmesinden en 
aşağı 3 gün evvel İnhisarlar 
idaresine müracaatla tütünleri
ni ambara vaktinde teslim ede-
miyeceğini köy ihtiyar meclisi
nin ilmühaberile tasdik edilmiş 
makbul bir sebebe binaen ihbar 
ederse vuku bulacak gecikme
den dolayı ceza almmaz. 

MADDE 93 — Çiftçi cüzda
nında yazılı zimmetini iki, on 
beş gün içinde dahi tamamen 
veya kısmen ambara teslim et
mezse tartıdaki mikdarından 
% 5 fire indirildikten sonra 
hesab neticesinde meydana çı
kacak borç eksiğinin beher ki
lo veya küsuru için iki buçuk 
lira ağır para cezası almır. Am
barlama müddetlerinin bitimin
den bir ay sonra yapılacak 
araştırmada çiftçinin elinde bu
lunacak tütünler zapt ve beher 
kilo veya küsurundan beş lira 
ağır para cezası almır ve bu 
araştırmada elde edilecek tü
tünlerin sahibi hakkında 1918 
sayılı kanun ahkâmı tatbik olu
nur. 
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MADDE 93 — Çiftçi, cüzda
nında yazılı zimmetini iki on 
beş gün geçtikten sonra dahi 
tamamen veya kısmen ambara 
kendiliğinden teslim etmezse 
tarladaki mikdarından % 5 fi
re indirildikten sonra hesab ne
ticesinde meydana çıkacak borç 
eksiğinin her bir kilo veya kü
suru için iki buçuk lira hafif 
para cezası almır. 

Ambarlama müddetlerinin bi
timinden bir ay sonra yapıla
cak araştırmada çiftçinin elin
de bulunacak tütünler zapt ve 
müsadere edilmekle beraber her 
bir kilo veya küsurundan beş li
ra ağır para cezası alınır ve 
bu araştırmada elde edilecek 
tütnlerin sahibi hakkmda 1918 
sayılı kanun hükümleri tatbik 
olunur. 

Arama üzerine, zimmete ka-
yıdlı tütnlerin tamamile mev-
cud olmas'ı halinde, bunların 
ambara teslim edilmemiş olma-



Hü. 

MADDE 79 — 46 ncı mad
de mucibince beyanname ver
meyen veya defter tutmayan 
ve defterlerinde günü gününe 
kayid düşürmeyenlerden beş li
radan on be şûraya kadar ha
fif para cezası almır. 

MADDE 80 — Ecnebi mem
leketlerde imal olunub elde edi
len kaçak yaprak sigaralarının 
beherinden birer lira ve sigaret 
veya kryılmış tütün ve enfiye 
ile ağız ve pipo tütünü ve töm
bekinin beher kilo veya küsu
rundan onar lira ağır para ce
zası alınır ve bu maddeler 
müsadere olunur. 

Ecnebi yaprak tütünleri de 
ayni cezaya tâbidir. Kaçak 
yerli tömbeki, enfiye, ağız ve 
pipo tütününün beher kilo veya 
küsurundan beş lira ağır para 
cezası almır ve kaçak tömbeki, 
enfiye, ağız ve pipo tütününün 
beher kilo veya küsurundan beş 
lira ağır para cezası alınır ve 
kaçak tömbeki, enfiye, ağız ve 
pipo tütünü müsadere olunur. 

MADDE 81 — Kullanılmış si
gara artıklarından toplanmış 
tütünlerin veya bunlardan ya
pılmış sigaraların alımı ve sa
tımı yasaktır. Bu gibi tütün ve
ya sigaralar müsadere edilmek
le beraber beher kilo veya kü 
surundan beş lira ağır para ce
zası almır. 
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MADDE 78 — Hükümetin 
79 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 79 — Ecnebi mem
leketlerde imal olunub 4 ncü 
madde hükmü haricinde elde 
edilen kaçak yaprak sigarala
rın (puro) beherinden birer li
ra ve sigara (sigaret) veya kı
yılmış tütün ve enfiye ile ağız-
ve pipo tütünü ve tömbekinin 
beher kilo veya küsurundan 
onar lira ağrr para cezası alı
nır. ve bu maddeler müsadere 
olunur. 

Ecnebi yaprak tütünleri de 
ayni cezaya tâbidir. Kaçak yer
li tömbeki, enfiye, ağız ve pipo, 
tütününün beher kilo veya kü
surundan beş ve puro sigara
larının her birinden bir lira 
ağır para cezası alınır ve bun
lar müsadere olunur. 

MADDE 80 — Hükümetin 
81 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 79 — 46 nci mad
de mucibince beyanname verni
yen veya defter tutmryan ve 
defterlerine günü gününe ka
yid düşürmiyenlerden beş lira
dan on beş liraya kadar hafif 
para cezası almır. 

MADDE 80 — Ecnebi mem
leketlerde imal olunup 4 ncü 
madde hükmü haricinde elde 
edilen kaçak yaprak sigarala
rın (puro) beherinden birer 
lira ve sigara (sigaret) veya 
kıyılmış tütün ve enfiye ile ağız 
ve pipo tütünü ve tömbekinin 
beher kilo veya küsurundan o-
nar lira ağır para cezası almır 
ve bu maddeler zaptolunur. 

Ecnebi yaprak tütünleri de 
ayni cezaya tâbidir. Kaçak yer
li tömbeki, enfiye, ağız ve pipo, 
puro tütününün beher kilo ve
ya küsurundan beş ve puro si
garalarının her birinden bir li
ra para cezası almır ve bunlar 
zaptolunur. 

MADDE 81 — Kullanılmış 
sigara artıklarından toplanmış 
tütünlerin veya bunlardan ya
pılmış sigaraların alımı ve sa
tımı yasaktır. Bu gibi tütün 

I veya sigaralar tutulub yok edil-
! mekle beraber kilo veya küsu-
I rundan beş lira ağır para ceza-
I sı almır. 
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MADDE 95 — 60 ncı madde 
mucibince beyanname verme
yen veya defter tutmayan ve 
defterlerine günü güne kayid 
düşürmeyenlerden beş liradan 
on beş liraya kadar hafif para 
cezası almn*. 

MADDE 98 — Ziraat encü
meninin 80 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 97 — Ziraat encü-
81 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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MADDE 94 — îktısad encü
meninin 95 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 95 — Ziraat encüme
ninin 80 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

MADDE 96 — Ziraat encü
meninin 81 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

smm maddeten sabit mücbir 
sebeb veya zaruretlerden ileri 
geldiği iddiaları mahkemece 
tedkik olunur. Bu müdafaa va-
rid ve sabit görülürse ikinci on 
beş gün içinde getirmeyenler 
için kanunen muayyen olan ce
za hükmolunur. 

MADDE 94 — îktısad encü
meninin 95 nci maddesi aynen. 

MADDE 95 — Yabancı mem
leketlerde imal olunub 5 nci 
madde hükmü haricinde elde 
edilen kaçak yaprak sigarala
rın beherinden birer lira ve si
gara veya kıyılmış tütün ve en
fiye ile ağız ve pipo tütünü 
ve tömbekinin beher kilo veya 
küsurundan onar lira ağır pa
ra cezası alınır ve bu maddeler 
zabt ve müsadere olunur. 

Yabancı yaprak tütünleri de 
ayni cezaya tâbidir. Kaçak yer
li tömbeki, enfiye, ağız ve pi
po, yaprak sigarası tütününün 
beher kilo veya küsurundan 
beş ve yaprak sigaralarının her 
birinden bir lira ağır para ce
zası almrr ve bunlar zabt ve 
müsadere olunur. 

MADDE 96 — Ziraat encü
meninin 81 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 235 )] 



Hü. 

MADDE 82'— Tütün veya 
tömbeki kıymağa veyahud yap
rak sigarası, sigara, enfiye, ağız 
veya pipo tütünü yapmağa el
verişli havan ve havan bıçağı 
ve sair bütün aletleri ve par
çalarını ellerinde bulunduran
lardan ve bunları ne suretle 
olursa olsun yapan ve satan ve 
kullanan ve nakledenlerden be
her alet için on beş liradan elli 
liraya kadar hafif para cezası 
almır ve aletler ve parçalan 
zaptolunur. 

MADDE 83 — Bu kanunla 
inhisar altmda bulunan bütün 
maddeleri, satış tezkeresi ol
maksızın satanlardan veyahud 
onlarla koltukçuluk edenlerden 
ruhsat tezkeresi harcmm dört 
katı almır ve ellerindeki inhisar 
maddeleri müsadere olunur. Bu
nunla beraber bu ceza kendile
rinin ruhsat verilmiş dükkâncı 
veya satıcı sayılmalarına bir se-
beb olmaz. 

MADDE 84 — İnhisarlar ida
resi tarafmdân satılığa çıkarılan 
her nevi inhisar maddelerinin 
müsaadesi alınmaksızın ban-
drolları yırtılmış veya bozulmuş 
veya açılmış olarak alınması ve
ya satılmas ve kezalik bu mad
delerin zarflarnı açıb muhtevi-
yatmın değiştirilmesi veya azal
tılması suretile satılığa çıkart
ması yasaktır İşbu memnuiyet-
ler hilâfmda hareket edenler
den 10 liradan 50 liraya kadar 
hafif para cezası almır ve bu 
maddeler müsadere edilir. Bu 
fiilleri işleyenler, İnhisarlar ida
resinin bayüeri olursa yukarıki 
cezalardan başka satış tezkere
leri mezkûr idarece iptal olu
nur. 
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MADDE 81 — Tütün veya 
tömbeki yapmak veyahud yap
rak sigarası, sigara, enfiye, ağız 
veya pipo tütünü yapmak için 
kullanılan havan ve havan bı
çağı ve sair bütün aletleri ve 
parçalarını ellerinde bulundu
ranlardan vo bunları ne suretle 
olursa olsun yapan ve satan ve 
kullanan ve nakledenlerden 
beher alet için on beş liradan 
elli liraya kadar ağır para ceza
sı almrr ve aletler ve parçaları 
zabtolunur. 

MADDE 82 —- Bu kanunla 
inhisar altında bulunan mamul 
veya bandrollü bütün madde-
leriı satış tezkeresi olmaksızın 
satanlardan ruhsat tezkeren 
harcmm dörd kafcı almır ve el
lerindeki inhisar maddeleri mü
sadere olunur. Bununla bera
ber bu ceza kendilerinin rub3at 
verilmiş dükkâncı veya satıcı 
sayılmalarına bir sebeb olmaz. 

MADDE 83 — İnhisarlar idür 
resi tarafmdân satılığa çıkarı
lan bu kanunda yazılı her nevi 
inhisarlar maddelerinin müsaa
desi alınmaksızın bandrolları 
yırtılmış veya bozulmuş veya 
açılmış olarak satılması ve ke
zalik bu maddelerin zarflarmı 
açıp muhteviyamm değiştiril
mesi veya azaltılması suretile 
satılığa çıkarılması yasaktır. 
İşbu memnuiyetler hilâfmda ha
reket edenlerden on liradan elli 
liraya kadar hafif para ceaz3i 
alınır ve bu maddeler müsade
re edilir. Bu fiilleri işleyen
ler, inhisarlar idaresinin bayi
leri olursa yukarıdaki cezalar
dan başka satış tezkereleri 
mezkûr idarece iptal olunur. 

(S . Sayısı : 235) 
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MADDE 82 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 81 nci 
maddesi aynen 

MADDE 83 — Bu kanunla 
inhisar altında bulunan mamul 
ve bandrollü bütün maddeleri, 
satış tezkeresi olmaksızın satan
lardan ruhsat tezkeresi harcmm 
dört katı alınır ve ellerindeki 
inhisar maddeleri zaptolunur. 
Bununla beraber bu ceza ken
dilerinin ruhsat verilmiş dük
kâncı veya satıcı sayılmaları
na bir sebeb olmaz. 

MADDE 84 — İnhisarlar 
idaresi tarafından satılığa çı
karılan bu kanunda yazılı her 
nevi inhisar maddelerinin mü
saadesi alınmaksızın bandrol
ları yırtılmış veya bozulmuş 
veya açılmış olarak satılması ve 
kezalik bu maddelerin zarfları
nı açıb muhteviyatının değişti
rilmesi veya azaltılması suretile 
satılığa çıkarılması yasaktır. 
İşbu memnuiyetler hilâfmda 
hareket edenlerden on liradan 
elli liraya kadar hafif para ce
zası almır ve bu maddeler zap-
tedilir. Bu fiilleri işleyenler, 
inhisarlar idaresinin bayileri 
olursa yukarıdaki cezalardan 
başka satış tezkereleri mezkûr 
idarece iptal olunur. 



İk.E. 

MADDE 98 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 81 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 99 — Bu kanunla 
inhisar altında bulunan mamul 
ve bandrollü bütün maddeleri, 
satış tezkeresi olmaksızın sa
tanlardan ruhsat tezkeresi har
cının dört katı almır ve elle
rindeki mamuller kendileri ta
rafından ruhsat tezkereli bir 
satıcıya devredilinceye kadar 
idarece alıkonulur. 

MADDE 100 — Ziraat encü
meninin 84 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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D/HADDE 97 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 81 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 98 — İktısad encü
meninin 99 ncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 99 — Ziraat encü
meninin 84 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Ad E. 

MADDE 97 — Tütün veya 
tömbeki yapmak ve yahud 
yaprak sigarası, sigara, enfi
ye, ağız veya pipo tütünü yap
mak veya kıymak için kullanı
lan havan ve havan biçağı ve 
sair bütün aletleri ve parçala
rım ellerinde bulunduranlardan 
ve bunları ne suretle olursa ol
sun yapan ve satan ve kullanan 
ve nakledenlerden beher alet 
iğin on beş liradan elli liraya 
kadar ağır para cezası almır. ve 
aletler ve parçaları zabt olunur. 

MADDE 98 — Bu kanunla 
inhisar altmda bulunan mamul 
ve bandroUu bütün maddeleri 
satış tezkeresi olmksızm satan
lardan on liradan yüz liraya 
kadar hafif para cezası almır 
ve ellerindeki mamuller kendi
leri tarafından, ruhsat tezke
reli bir satıcıya devredilinceye 

kadar idarece alıkonur. 

MADDE 99 — İnhisarlar ida
resi tarafından satılığa çıkarı
lan bu kanunda yazılı her nevi 
inhisar maddelerinin, müsaade
si almmaksızm bandrolları yır
tılmış veya bozulmuş veya açıl
mış olarak satılması ve bu mad
delerin zarflarını açıb muhte
viyatınım değiştirilmesi veya 
azaltılması suretile satılığa çı
karılması yasaktır. îşbu mem-
nuiyetlere aykırı hareket eden
lerden on liradan elli liraya ka
dar hafif para cezası almır ve 
bu maddeler zapt ve müsadere 
edilir. Bu fiilleri işleyenler, İn
hisarlar idaresinin satıcıları 
iseler, yukarıdaki cezalardan 
başka satış tezkereleri, idarece 
iptal olunur. 

( S . Sayısı: 235)] 
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MADDE 85 — İnhisarlar ida
resince zabit, asker ve köylü 
gibi muayyen bir sınıfa veya 
muayyen bir mmtakaya mah
sus olmak üzere imal ve bu 
namlarla satılığa çıkarılan tü
tün ve sigaraları, mezun ve sa
lahiyetli olmaksızın: 

1 - Satılığa çıkarmak veya 
satmak, 

2 - Her nerede olursa olsun 
saklamak, hıfzetmek yasaktır. 

Bu memnuiyetler hilâfına ha
reket edenlerden on liradan 
yüz liraya kadar hafif para 
cezası almmakla beraber mez
kûr mamulât zaptolunur. 

Bu suçları yapan, İnhisarlar 
idaresi mamulâtmı satan kim
se ise, yukankl cezalardan baş
ka satış tezkeresi İnhisarlar 
idaresince iptal edilir. 

MADDE 86 — İnhisarlar 
idaresinden aldıkları mamulâ-
tı satış tezkerelerinde gösteri
len mahal ve mevkilerden baş
ka yerlerde satan veya bu ma
hal veya mevkilerin dışına gön
deren serbayilerle bayi veya 
gezici satıcılardan on liradan 
yüz liraya kadar hafif para ce
zası almrr, ve mezkûr mamulât 
zapt ve ruhsat tezkereleri İn
hisarlar idaresince iptal edilir. 

MADDE 87 — İnhisar al
tında bulunan maddeleri, İn
hisarlar idaresince konulan fi-
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MADDE 84 — İnhisarlar 
idaresince bazı yerler için çı
karılan tütün ve sigaraları baş
ka yerlerde ve zabit ve as
ker gibi adlarla çıkarılanları 
da başkalarına satmak yasak
tır. Bu yasağa karşı gelenler
den beş liradan yirmi beş lira
ya kadar hafif para cezası 
alınmakla beraber, elde edilen 
maddeler müsadere edilir. 

MADDE 85 — İnhisarlar 
idaresinden aldıkları bu ka
nunda yazılı mamulâtı satış 
tezkerelerinde gösterilen mahal 
ve mevkilerden başka yerler
de satan veya bu mahal veya 
mevkilerin dışma gönderen 
başsatıcılarla satıcı veya gezer 
satıcılardan on liradan yüz li
raya kadar hafif para cezası 
alınır ve mezkûr mamulât zapt 
ve ruhsat tezkereleri İnhisarlar 
idaresince iptal edilir. 

MADDE 86 —- Bu kanunla 
inhisar altmda bulunan mad
deleri, İnhisarlar idaresince ko-
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MADDE 85 — İnhisarlar ida
resince bazı yerler için çıkarı
lan tütün ve sigaraları başka 
yerlerde ve zabit ve asker gibi 
adlarla çıkarılanları da başka
larına satmak yasaktır. Bu ya
sağa karşı gelenlerden beş lira
dan yirmi beş liraya kadar ha
fif para cezası almmakla bera
ber, elde edilen maddeler zap-
tedilir. 

Bu suçlan işliyenler, inhisar 
bayileri olduğu takdirde yuka
rıdaki cezalardan başka, elle
rindeki satış tezkeresi de ida
rece iptal edilir. 

MADDE 86 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 85 nci 
maddesi aynen 

MADDE 87 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 86 ncı 
maddesi aynen 
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MADDE 101 —- Ziraat encü
meninin 85 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 102 — İnhisarlar 
idaresinden aldıkları bu kanun
da yazılı mamulâtı satış tezke
relerinde gösterilen mahal ve 
mevkilerin dışma gönderen baş 
satıcılarla satıcı veya gezer sa
tıcılardan on liradan 100 liraya 
kadar hafif para cezası alınır. 
Ruhsat tezkereleri idarece iptal 
olunur. Bunlarm ellerindeki 
mamuller kendileri tarafmdan 
ruhsat tezkereli başka bir satı
cıya devredilinciye kadar ida
rece alıkonur. 

MADDE 103 — Gümrük ve 
İnhisarlar encümeninin 86 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Mal. E, 

MADDE 100 —- Ziraat encü
meninin 85 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 101 — İktısad encü
meninin 102 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 102 -— Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 86 nci 
maddes iaynen kabul edilmiştir. 

Ad. E. 

MADDE 100 —20 nci mad
denin A ve B bendlerinde ya
zılı muamelelere ikinci defa 
sebebiyet veren ve C bendinde 
yazılı muameleye mahal veren 
kimselerden 100 liraya kadar 
hafif para cezası almır. 

53 ncü madde hükmüne ay
kırı hareket edenlerden, azalt
ma bedele müteallik ise bunun 
ve'siklet veya bedelsiz terke 
müteallik ise, indirilen mikdar 
değerinin beş katmdan on ka
tma kadar ağır para cezası hük-
molunur. Tekerrürü halinde bu 
ceza iki kat olarak almır. 

60 nci maddenin son fıkrası
na göre yapılan tartı neticesin
de kanunî fireler hesab edildik
ten sonra eksik çıkacak tütün
lerin her kilo veya küsuru için 
tacirden üç lira ağır para ce
zası almır. 

65 nci madde mucibince nak
ledilen tütünlerden, nakliye 
tezkeresinde yazdı mikdardan 
kanunî fire indirildikten sonra 
eksik çıkarsa, bu eksiğin her 
bir kilo veya küsurundan da 
ayni ceza almır. 

MADDE 101 — îktısad en
cümeninin 102 nci maddesi ay
nen 

MADDE 102 — Bu kanunla 
inhisar altında bulunan mad
deleri, İnhisarlar idaresince ko-
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İtlerden fazlasına satan bayi
lerin satış veya ruhsat tezkere
leri mezkûr idare tarafından 
iptal olunmakla beraber kendi
lerinden yüz liraya kadar ha
fif para cezası alınır. 

MADDE 88 — İnhisar al
tında bulunan maddeler ve ma-
mulâta mahsus bandrol ve fa
rika alâmetlerini kaçak mad
deler üzerine koyan ve yapıştı
ranlardan veya bunları salâ
hiyet ve mezuniyeti olmaksı
zın nezdlerinde bulunduran ve
ya satanlardan ve kezalik İn
hisarlar idaresine aid paket 
veya kutu veya sair zarflar 
içinde kaçak maddeler satan
lardan kaçak maddenin tâbi 
olduğu cezadan başka yirmi 
liradan elli liraya kadar ağır 
para cezası almır, ve bu mad
deler müsadere olunur. Bu iş
leri yapan, inhisar maddeleri
nin bayileri ise kendileri bu ce
zaya çarptırılmakla beraber sa
tış tezkereleri İnhisarlar idare
since iptal edilir. 

MADDE 89 — Bu kanunda 
ayrıca cezası tayin edilmeyen 
ve kanunda yazılı bulunan mem-
nuiyet ve mecburiyetlere riayet 
etmeyenlerden bir liradan beş 
liraya kadar hafif para cezası 
almır. T ^ 

MADDE 90 — Beyaz ve be
yaza yakm kopye kâğıdlarile 
inhisar idaresi mamulâtmdan 
olmayan sigara kâğıdlarmm 
kullanılması, satılması, alınma
sı ve saklanması yasaktır. Ka
çak sigara kâğıdlarmdan uzun
luğu 9 ve genişliği 5 santimet-
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nidan fiatlerden fazlasına sa
tan bayilerin satış veya ruhsat 
tezkereleri mezkûr idare tara
fından iptal olunmakla beraber 
kendilerinden yüz liraya kadar 
hafif para cezası alınır. 

MADDE 87 — Bu kanunla 
inhisar altında bulunan mad
deler ve mamulâta mahsus 
bandrol ve farika alâmetle
rini kaçak maddeler üzerine 
koyan ve yapıştıranlardan ve
ya bunları salâhiyet ve mezu
niyeti olmaksızın nezdlerinde 
bulunduran veya satanlardan 
ve kezalik İnhisarlar idaresine 
aid paket veya kutu veya sair 
zarflar içinde kaçak maddeler 
satanlardan kaçak maddenin 
tâbi olduğu cezadan başka yir
mi beş liradan yüz liraya ka
dar ağır para cezası almır. 
ve bu maddeler müsadere olu
nur. Bu işleri yapan, inhisar 
maddelerinin satıcıları ise, ken
dileri bu cezaya çarptırılmakla 
beraber satış tezkereleri İnhi
sarlar idaresince iptal edilir ve 
bir daha kendilerine satış tez
keresi verilmez. 

MADDE 88 — Hükümetin 
89 ncu maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 89 — 7 nci maddeye 
göre kaçak savdan sigara kâğıd
larmdan ve sigara kâğıdı yeri
ne kullandan diğer kâğıdlar-
dan uzunluğu 9 ve genişliği beş 
santimetreye kadar olanlarının 
beher varakasından ve bunlar
dan fazla ebadda bulunanlarla 
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MADDE 88 — Bu kanunla 
inhisar altında bulunan mad
deler ve mamulâta mahsus 
bandrol ve fabrika aletlerini 
kaçak maddeler üzerine ko

yan ve yapıştıranlardan veya 
bunları salâhiyet ve mezuniye
ti olmaksızın nezdlerinde bu
lunduran veya satanlardan ve 
kezalik İnhisarlar idaresine aid 
paket veya kutu veya sair zarf
lar içinde kaçak maddeler sa
tanlardan kaçak maddenin tâ
bi olduğu cezadan başka yirmi 
beş liradan yüz liraya kadar 
ağır para cezası alınır ve bu 
maddeler zaptolunur. Bu işleri 
yapan, inhisar maddelerinin sa
tıcıları ise kendileri bu cezaya 
çarptırılmakla beraber satış 
tezkereleri İnhisarlar idaresin
ce iptal dilir ve bir daha ken
dilerine satış tezkeresi veril
mez. 

MADDE 89 — Hükümetin 89 
ncu maddesi aynen 

MADDE 90 — 7 nci madde
ye göre kaçak sayılan sigara 
kâğıdlarmdan ve sigara kâğıdı 
yerine kullanılan diğer kâğıd-
lardan uzunluğu 9 ve genişliği 
beş santimetreye kadar olanla
rının beher varakasından ve 
bunlardan fazla ebatta bulu-
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MADDE 104 — Ziraat encü
meninin 88 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 105 — 18, 22, 28 nci 
maddelerde yazılı memnuiyet 
ve mecburiyetlere riayet etme
yenlerle 23 ncü madde gere
ğince dib yapraklarmı yeşil iken 
kırıb imha etmeyenlerden bir 
liradan beş liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

MADDE 106 — Ziraat encü
meninin 90 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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MADDE 103 — Bu kanunla 
İnhisarlar altmda bulunan mad
deler ve mamulâta mahsus 
bandrol ve alâmeti farikaları 
kaçak maddeler üzerine koyan 
ve yapıştıranlardan veya bun
ları salâhiyet ve mezuniyeti ol
maksızın nezdlerinde bulundu
ran veya satanlardan ve kezalik 
inhisarlar idaresine aid paket 
veya kutu veya sair zarflar 
içinde kaçak maddeler satanlar
dan kaçak maddenin tâbi oldu
ğu cezadan başka 25 liradan 
100 liraya kadar ağır para ce
zası almır ve bu maddeler zab-
tolunur. Bu işleri yapan, inhi
sar maddelerinin satıcıları ise 
kendileri bu cezaya çarptırıl
makla beraber satış tezkereleri 
İnhisarlar idaresince iptal edi
lir ve bir daha kendilerine sa
tış tezkeresi verilmez. 

MADDE 104 — 19, 23, 29 n-
cu maddelerde yazılı memnu
iyet ve mecburiyetlere riayet 
etmeyenlerle 24 ncü madde ge
reğince dib yapraklarını yeşil 
iken kmb imha etmeyenlerden 
1 liradan 5 liraya kadar hafif 
para cezası almır. 

MADDE 105 — 8 nci madde
ye göre kaçak sayılan sigara 
kâğıdlarmdan ve sigara kâğıdı 
yerine kullanılan diğer kâğıd-
lardan uzunluğu 9 ve genişliği 
5 santimetreye kadar olanları
nın beher varakasından ve bun
lardan fazla ebatta bulunanlarla 

Ad, E. 

nulan fiatlardan fazlasına sa
tan satıcıların satış ruhsat tez
kereleri, idare tarafından iptal 
olunmakla beraber kendilerin
den on liradan yüz liraya kadar 
hafif para cezası almır. 

MADDE 103 — Bu kanunla 
inhisar altında bulunan mad
deler ve mamulâta mahsus ban
drol ve alâmeti farikaları kaçak 
maddeler üzerine koyan ve 

yapıştıranlardan veya bunları 
salâhiyet ve mezuniyeti olmaksı

zın nezdlerinde bulunduran veya 
satanlardan ve kezalik İnhisar
lar idaresine aid paket veya ku
tu veya sair zarflar içinde ka
çak maddeler satanlardan ka
çak maddenin tâbi olduğu ce
zadan başka yirmi beş liradan 
yüz liraya kadar ağır para ce
zası alınır ve bu maddeler zabt 
ve müsadere, olunur. Bu işleri 
yapan, inhisar maddelerinin sa
tıcıları ise kendileri bu cezaya 
çarptırılmakla beraber satış 
ruhsat tezkereleri İnhisarlar 
idaresince iptal edilir ve bir da
ha kendilerine satış tezkeresi 
verilmez. 

MADDE 104 — Maliye encü
meninin 104 ncü maddesi aynen 

MADDE 105 — 8 nci madde
ye göre kaçak sayılan sigara 
kâğıdlarmdan ve sigara kâğıdı 
yerine kullanılan diğer kâğıd-
lardan uzunluğu dokuz ve ge
nişliği beş santimetreye kadar 
olanlarının her bir yaprağın
dan ve bunlardan fazla büyük-
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reye kadar olanlarının beher 
varakmdan ve bunlardan fazla 
ebatta bulunanlarla yukarıda 
yazılı kopye kâğıdlarmm beher 
45 santimetre murabbaı veya 
küsurundan bir kuruş hafif pa
ra cezası almrr ve bu kabîl kâ
ğıdlar müsadere edilir. 

İnhisarlar idaresince imal 
edüen sigara kâğıdlarmrn mez
kûr idarece tayin ve ilân edilen 
şekil ve suret hilâfında satılma
sı ve kezalik her hangi nevi ve 
renk kâğıddan olursa olsun si
gara kâğıdı yapılması, kul
lanılması, satılması ve saklan
ması TO-çaktT. !sbu memmıivet-
ler hilâfma hareket cV^îer 
hakkında kaçak sigara ve kop
ye kâğrdlan için yukarıda ya
zılı para ve müsadere cezaları 
tatbik olunur. 

MADDE 91 — İşbu kanunun 
65, 66, 75, 80, 82, 88 ve 90 ncı 
maddelerinde yapılı suçları iş
leyenler hakkında 1918 numa
ralı kanunun 25 nci maddesinin 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 92 — 1918 sayılı ka
nunun 25 nci maddesinin birin
ci fıkrasile 44 ncü maddesinde 
yazılı suçlara fiilen yapıldığı 
mahaldeki sulh ceza mahke
melerinde ve olmayan yerlerde 
bu vazifeyi yapan hâkim tara
fından bakılır. Kezalik bu ka
nunda yazılı olub 1918 numara
lı kanunun şümulüne girmeyen 
suçlara, inhisarlar idaresinin 
müracaati üzerine yukarıda gös
terilen mahkeme veya hâkimler 
bakarlar. 

G. 1. E. 

kopya kâğıdlarmm beher 45 
santimetre murabbaı veya kü
surundan bir kuruş para cezası 
almır ve bu kabîl kâğıdlar mü
sadere edilir. 

MADDE 90 — İşbu kanunun 
8, 64, 65, 74, 79, 81, 87 ve 89 n-
cu maddelerinde yazılı suçları 
işleyenler hakkında 1918 nu
maralı kanunun 25 nci madde
sinin hükmü tatbik olunur. 

MADDE 91 -
92 nci maddesi 
edilmiştir. 

- Hükümetin 
aynen kabul 

Zr. E. 

nanlarla yasak kopye kâğıdla
rmm beher 45 santimetre mu
rabbaı veya küsurundan bir 
kuruş para cezası alınır ve bu 
kabîl kâğıdlar zaptedilir. 

MADDE 91 — İşbu kanunun 
8, 65, 66, 74, 80, 82, 88, ve 90 
nci maddelerinde yazılı suçları 
işleyenler hakkında 1918 nu
maralı kanunun 25 nci madde
sinin hükmü tatbik olunur. 

MADDE 92 — Hükümetin 92 
nci maddesi aynen 
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MADDE 107 -~ îşbu kanunun 
79, 80, 81, 91, 98, 98, 104, 106 ncı 
maddelerinde yazılı suçları iş
leyenler hakkında ayrıca 1918 
sayılı kanunun 25 nci maddesi 
hükmü tatbik olunur. 

MADDE 103 — Hükümetin 
92 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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yasak kopye kâğıdlarmm beher 
45 santimetre murabbaı veya 
küsurundan bir kuruş para ce
zası almrr ve bu kabîl kâğıdlar 
zabtedilir. 

MADDE 106 — îşbu kanu
nun 79, 80, 81, 90, 95, 97, 103, 
105 nci maddelerinde yazılı suç
ları işleyenler hakkmda ayrıca 
1918 sayılı kanunun 25 nci mad
desi hükmü tatbik olunur. 

MADDE 107 — Hükümetin 
92 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Ad. E. 

lükte bulunanlarla yasak kopya 
kâğıdlarmm her bir 45 santi
metre murabbaı veya küsurun
dan bir kuruş para cezası alı
nır ve bu kâğıdlar zabt ve mü
sadere edilir. 

MADDE 106 — 79, 80, 81, nci 
raaddebrle 90 ncı maddenin bi
rinci fıkrasında ve 95, 97, 103 
ve 105 nci maddelerde yazılı 
suçları işleyenler hakkında 1918 
sayılı kanunun 25 nci maddesi 
hükmü ve o kanunun taiub ve 
muhakeme usulleri de tatbik 
olunur. 

MADDE 107 — 79, 80, 81 nci 
maddelerle 90 ncı maddenin bi
rinci fıkrası ve 95, 97, 103, 105 
nci maddeler hariç olmak üzere 
bu kanunda yazılı suçlara İnhi
sarlar idaresinin müracaatı üze
rine o yerin sulh ceza mahke
melerince karar verilir. 

Bu mahkemelerce verilib yir
mi lirayı aşmayan veya 1918 sa
yılı kanunun 25 nci maddesi
nin 1 nci fıkrasına göre hükme
dilen para cezası ve değeri 50 
lirayı geçmeyen eşyanın müsa
deresi kararları katğidir. 

Hususî kanunlarla 1701 sa-
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MADDE 93 — Sulh mahke
melerinin yirmi liraya kadar 
(yirmi lira dahil) para cezası 
kararlarile inhisarlar idaresin
ce takdir edilecek kıymetleri 
elli lirayı geçmeyen kaçak eş
yanın müsaderesi hakkındaki 
kararları katidir. 

MADDE 94 — Sulh mahke
melerinin verdikleri kararlara 
itiraz eden suçlular için İnhi
sarlar idaresinin talebi ile hâ
kim, muteriz suçlunun mallan 
hakkmda hukuk usulü muha
kemeleri kanununa tevfikan ih
tiyatî tedbirler ittihazına karar 
verebilir. 

MADDE 95 — 1918 numara
lı kanuna temas eden fiillerden 
başka bu kanuna göre zabtı lâ-
zımgelen tütün ve sair inhisara 
tâbi maddeler takibatın netice
sine kadar İnhisarlar idaresin
ce saklanır. 

MADDE 96 — Sulh ceza 
mahkemelerince verilen karar
lar İnhisarlar idaresi tarafın
dan tahsili emval kanunu muci
bince infaz olunur. Para ceza
larını ödemekten aczi tahakkuk 
edenler hakkmda tayin edilmiş 
olan para cezalarından ağır 
olanları Türk ceza kanunu hü
kümlerine göre hapse ve hafif 
olanlarının her üç lira veya kü
suru için bir gün hesabile hafif 
hapse çevrilmek üzere İnhisar
lar idarelerinin verecekleri mü
zekkereler Cumhuriyet müddei-
umumiliklerince infaz olunur. 
Bu suretle hapsedilenler mah
pus iken cezayi öderlerse muh-
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MADDE 92 — Hükümetin 93 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 93 — Hükümetin 94 
nci maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 94 — Hükümetin 95 
ncü maddesi aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 95 — Sulh ceza 
mahkemelerince verilen karar
lar katileşince İnhisarlar ida
resi tarafından hapis hükmü 
müstesna olmak üzere tahsili 
emval kanunu mucibince infaz 
olunur. Para cezalarını ödemek
ten aczi idarece tahakkuk eden
ler hakkmda tayin edilmiş olan 
para cezalarından ağır olanları 
Türk ceza kanunu hükümlerine 
göre hapse ve hafif olanlarmm 
her üç lira veya küsuru için bir 
gün hesabile hafif hapse çevril
mek üzere İnhisarlar idareleri
nin verecekleri müzekkereler 
Cumhuriyet müddeiumumilikle-
rince infaz olunur. Bu suretle 

Zr. E. 

MADDE 93 — Hükümetin 93 
ncü maddesi aynen 

MADDE 94 — Hükümetin 94 
ncü maddesi aynen 

MADDE 95 — Hükümetin 65 
nci maddesi aynen 

MADDE 96 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 95 nci 
maddesi aynen 
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MADDE 109 — Hükümetin 
93 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 110 — Hükümetin 
94 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 111 — Hükümetin 
95 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 112 — Sulh ceza 
mahkemelerince verilen para ce
zası kararları İnhisarlar idaresi 
tarafından tahsili emval kanu
nu mucibince infaz olunur. Pa
ra cezalarını ödemekten aczi 
tahakkuk edenler hakkmda ta
yin edilmiş olan para cezaların
dan ağır olanları Türk ceza 
kanunu hükümlerine göre hapse 
ve hafif olanlarının her üç lira 
veya küsuru için bir gün hesa-
bile hafif hapse çevrilmek üzere 
İnhisarlar idarelerinin verecek
leri müzekkereler Cumhuriyet 
müddeiumumiliklerince infaz 
olunur. Bu suretle hapsedilenler 
mahpus iken cezayı öderlerse 
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MADDE 108 — Hükümetin 
93 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 109 — Hükümetin 
94 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 110 — Hükümetin 
95 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 111 — îktısad encü
meninin 112 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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yılı kanunun 69 ncu maddesi
ne atfedilen hallerde de bu 
madde hükmü cereyan eder. 

MADDE 108 — 1918 sayılı 
kanuna temas eden fiillerden 
başka bu kanuna göre zabıt ve 
müsaderesi lâzımgelen tütün ve 
sair inhisara tâbi maddeleri, 
inhisarlar idaresi, takiblerin 
neticesine kadar muhafaza ile 
mükelleftir. 

MADDE 109 — Sulh ceza 
mahkemelerince verilen para ce
zası kararları İnhisarlar idaresi 
tarafından tahsili emval kanunu 
- hapis hükmü müstesna olmak 
üzere - mucibince infaz olunur. 
Para cezalarını ödemekten aczi 
tahakkuk edenler hakkında ta
yin edilmiş olan para cezala
rından ağır olanları Türk ceza 
kanunu hükümlerine göre hap
se ve hafif olanlarmm her üç li
ra veya küsuru için bir gün hesa-
bile hafif hapse çevrilmek üze
re inhisarlar idarelerinin vere
cekleri müzekkereler Cumhuri
yet müddeiumumiliklerince in
faz olunur. Hapis ve hafif ha-
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pus kaldıkları müddet yukarı
daki esasat dairesinde hapis 
müddetinden indirilerek müte
baki hapisten sarfınazar olunur. 
Bu suretle müddeiumumilikler-
ce tahsil olunacak para cezala
rı İnhisarlar idaresine verilir. 

MADDE 97 — Bu kanunda 
yazın para ezaları inhisarlar 
iuaresme aıauır. Şu kadar ki 
6ü, üo, 7ü, öü, t>2, öö ve üU ncu 
maddelerde yazın para cezaia-
riie müsadere edııen kaçak 
Maddelerin inhisar idaresince 
takdir eüileceK Kıymetleri 1918 
sayılı kanunun 6ü, üi ve 62 nci 
maddelerinde yazıldığı üzere 

alâkadarlara dağıtılır. Kalanı in
hisarlar idaresince irad kaydo
lunur. 

MADDE 98 — 65, 66, 75, 80, 
82, 88, 90 nci maddeler hariç 
olmak üzere bu kanunda yazılı 
suçlar hakkmda inhisarlar ida
resi, Gümrük ve inhisarlar ve
kilinin muvafakatile hükümden 
evvel veya katileşmiş olsun ol
masın hükümden sonra, sulh 
edebileceği gibi bu cezaların 
takib ve tahsilinden de vazge
çebilir. 

MADDE 99 — Bu kanun ile 
muhtar veya ihtiyar heyetlerine 
verilen vazifeler belediye teşki
lâtı olan yerlerde belediyelerce 
yapılır. 
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hapsedilenler mahpus iken ce
zayı oderıerse manpus KaidiK-
lan müddet yukarıaaKi esasat 
dairesinde hapis müddetinden 
indirilerek mutebaıd hapisten 
sarıınazar olunur. Bu suretle 
muddeıumumııiKierce tansıı o-
lunacaK para cezaıarı ınnısar-
lar idaresine verilir. 

MADDE 96 — Bu kanunda 
yazılı para cezaları inhisarlar 
idaresine aııidır. Şu kadar ki, 
8, 64, 6a, 74, 79, Öİ, 87 ve 89 
ncu maddelerde yazın para ce-
zalariie müsadere edilen kaçaK 
maddeıerın ınüısar idaresnıce 
takdir edilecek kıymetleri 1918 
sayılı kanunun 60, 61 ve 62 nci 
maddelerinde yazıldığı üzere 
alâkadarlara dağıtılır. Kalanı 
inhisarlar idaresince irad kay
dolunur. 

MADDE 97 — 8, 64, 65, 74, 
79, 81, 87 ve 89 ncu maddeler 
hariç olmak üzere bu kanunda 
yazdı suçlar hakkmda inhisar
lar idaresi, Gümrük ve inhisar
lar vekilinin muvafakatile hü
kümden evvel veya katileşmiş 
olsun, olmasın hükümden sonra, 
sulh edebileceği gibi bu ceza
ların takib ve tahsilinden de 
vaz geçebilir. 

Zr. E. 

MADDE 97 — Bu kanunda 
yazılı para cezaları İnhisarlar 
idaresine aiddir. Şu kadar ki, 
8, 65, 66, 74, 80, 82, 88 ve 90 
nci maddelerde yazılı para ce-
zalarile zaptedilen kaç:v.î mad
delerin İnhisar idaresince tak
dir edilecek kıymetleri 1918 
numaralı kanunun 60, 61 ve 62 
nci maddelerinde yazıldığı 
üzere alâkadarlara dağıtılır. 
Kalanı İnhisarlar idaresince 
irad kaydolunur. 

MADDE 98 — 8, 65, 66, 74, 
80, 82, 88, ve 90 nci maddeler 
hariç olmak üzere bu kanunda 
yazılı suçlar hakkında inhisar
lar idaresi, Gümrük ve inhisar
lar vekilinin muvafakatile hü
kümden evvel veya katileşmiş 
olsun olmasın, hükümden sonra 
sulh edebileceği gibi bu cezala
rın takib ve tahsillerinden de 
vazgeçebilir. 
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mahpus kaldıkları müddet yu
karıdaki esasat dairesinde ha
pis müddetinden indirilerek 
mütebaki hapisten sarfınazar 
olunur. Bu suretle müddeiumu-
miliklerce tahsil olunacak para 
cezaları İnhisarlar idaresine ve
rilir. 

MADDE 113 — Bu kanunda 
yazılı para cezaları inhisarlar 
idaresine aiddir. Şu kadar ki 
70, 80, 81, 91, 96, 98, 104, 106 
ncı maddelerde yazılı para ce-
zalarile zaptedilen kaçak mad
delerin İnhisarlar idaresince 
takdir edilecek kıymetleri 1918 
sayılı kanunun 60, 61 ve 62 nci 
maddelerinde yazılı olduğu üze
re alâkadarlara dağıtılır. Kala
nı İnhisarlar idaresince irad 
kaydolunur. 

MADDE 114 — 79, 80, 81, 
91, 96, 98, 104, 106 ncı madde
ler hariç olmak üzere bu ka
nunda yazılı suçlar hakkında 
İnhisarlar idaresi, Gümrük ve 
inhisarlar vekilinin muvafaka-
tile hükümden evvel veya kat-
ğileşmiş olsun olmasm hüküm
den sonra da sulh edebileceği 
gibi bu cezaların takib ve tahsi
linden da vaz geçebilir. 

— 127 — 
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MADDE 112 — Bu kanunda 
yazılı para cezaları inhisarlar 
idaresine aiddir. Şu kadar ki 
79, 80, 81, 90, 95, 97, 103, 105 n-
ci maddelerde yazılı para ceza-
larile zabtedilen kaçak madde
lerin İnhisarlar idaresince tak
dir edilecek kıymetleri 1918 
sayılı kanunun 60, 61 ve 62 n-
ci maddelerinde yazılı olduğu 
üzere alâkadarlara dağıtılır. 
Kalanı inhisarlar idaresince 
irad kaydolunur. 

MADDE 113 — 79, 80, 81, 90, 
95, 97, 103, 105 nci maddeler 
hariç olmak üzere bu kanunda 
yazılı suçlar hakkında İnhisar
lar idaresi, Gümrük ve inhisar
lar vekilinin muvafakatile hü
kümden evvel veya katğileşmiş 
obun olmasın hükümden sonra 
cıa sulh edebileceği gibi bu or
saların. takib V3 tahsilinden cİ2 
vazgeçebilir. 

Ad. E. 

pis müddeti üç yılı geçemez. 
Bu suretle hapsedilenler mah-
bus iken cezayi öderlerse mah
pus kaldıkları müddet yukarı
daki esaslar dairesinde cezadan 

indirilir ve mütebaki hapisten 
sarfı nazar olunur. Müddei-
umumilerce tahsil olunacak pa
ra cezaları İnhisarlar idaresine 
verilir. 

MADDE 110 — Bu kanunda 
yazılı para cezaları, İnhisarlar 
idaresine aiddir. Şu kadar ki, 
79, 80, 81 nci madde'erle 00 ncı 
maddenin birinci fıkrasında ve 
95,97,103 ve 105 nci maddelerde 
yazılı para cezalarile müsadere 
edilen kaçak maddelerin inhi
sarlar idaresince takdir edile
cek değerleri 1918 sayılı kanun 
hükümleri dairesinde dağıtılır; 
kalanı, inhisarlar idaresi bütçe
sine irad kaydolunur. 

MADDE 111 — 79, 80, 81 nci 
maddelerle 90 ncı maddenin bi
rinci fıkrası ve 95, 97, 103 ve 
105 nci maddeler hariç olmak 
üzere, bu kanunda yazılı suç
lar hakkında inhisarlar idaresi, 
Gümrük ve inhisarlar vekili
nin muvafakatile hükümden 
evvel veya katğileşmiş olsun, 
olmasın hükümden sonra sulh 
olabileceği gibi, bu cezaları ta
kib ve tahsilden de vazgeçebi
lir. 
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ONUNCU KISIM 

Müteferrik hükümler 

MADDE 100 — Bu kanunda 
yazılı kâğıdlardan hangilerinin 
ne nisbette damga resmine tâbi 
olacağı ve hangillerinin pul res
minden muaf tutulacağı bağlı 
4 numaralı cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 101 — inhisarlar 
idaresi memurları hakkında di
ğer Devlet memurları gibi, me
muriyet vazifesinden mümba-
is veya memuriyet vazifelerini 
ifa srrasmda hadis olan suçlar
dan dolayı Devlet memurları 
hakkındaki ceza hükümleri ve 
takib usulleri tatbik olunur. 

Bunlara karşı vazife ifası sı
rasında veya ifa ettikleri vazife
den dolayı yapılan suçlar 
Devlet memurlarına karşı yapıl
mış sayılır. 

MADDE 102 — Türkiyede 
yetişen yaprak tütünler Hazine 
ve belediye ve idarei hususiye-
lere aid her nevi teklifler ve 
resimlerden ve bu kanun ile 
inhisar altmda bulunan madde
ler asıl gümrük resminden gay
ri Hazine -ve belediye ve idarei 

hususiyelere aid bütün teklifler 
ve resimlerden muaf olduğu gi
bi mülkiyeti maliye Hazinesine 
aid olub İnhisarlar idaresince 
her ne maksadla olursa olsun 
kullanılmakta olan gayrimen-
kuller Devlet ve idarei hususi
ye ve belediyelere aid her tür
lü vergi ve resimlerden müstes
nadır. 

Şu kadar ki, belediyelerle hu-
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ONUNCU KISIM 

Müteferrik hükümler 

MADDE 98 — Hükümetin 
100 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 99 — Hükümetin 
101 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 100 — Türkiyede 
istihsal edilen yaprak tütünler 
muamele vergisinden maada 
Hazine ve belediye ve idarei 
hususiyelere aid bilcümle tekâ
lif ve rüsumdan ve kezalik bu 
kanun ile inhisarlar altmda bu
lunan mevad gümrük resmin
den maada Hazine ve belediye 
ve idarei hususiyelere aid bil 
cümle tekâlif ve rüsumdan mu
aftır. 

Şu kadar ki, belediyelerle hu
susî idarelerin vücude getirmiş 
oldukları iskele ve rıhtımların 
mevcudiyetlerini idame için 
masraf mukabili olmak üzere 
şimdiye kadar almagelmekte 
olan ücretler mikdarları ve nis-
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ONUNCU KISIM 

Müteferrik hükümler 

MADDE 99 — Hükümetin 
100 ncü maddesi aynen 

MADDE 100 — Hükümetin 
101 nci maddesi aynen 

MADDE 101 — Türkiyede is
tihsal edilen yaprak tütünler 
muamele vergisinden maada 
Hazine ve belediye ve idarei 
hususiyelere aid bilcümle tekâ
lif ve rüsumdan ve kezalik bu 
kanunla inhisar altmda bulu
nan mevad gümrük resminden 
maada Hazine ve belediye ve 
idarei hususiyelere aid bilcüm
le tekâlif ve rüsumdan muaftır. 

Şu kadar ki, belediyelerle 
hususî idarelerin vücude getir
miş oldukları iskele ve rıhtım
ların mevcudiyetlerini idame 
için masraf mukabili olmak 
üzere şimdiye kadar almagel
mekte olan ücretler miktarı ve 
nisbetleri tezayüd etmemek ve 



îk. E. 

ONUNCU KISIM 
Müteferrik hükümler 

MADDE 115 — Hükümetin 
1Q0 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 116 — Hükümetin 
101 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 117 — Hükümetin 
102 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 
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ONUNCU KISIM 
Müteferrik hükümler 

MADDE 114 — Hükümetin 
100 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 115 — Hükümetin 
101 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 116—İktısad encü
meninin 58 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 117 — Türkiyede ye
tişen yaprak tütünler Hazine 
ve belediye ve idarei hususiye-
lere aid her nevi teklifler ve 
resimlerden ve bu kanun ile in
hisar altmda bulunan maddeler 
asıl gümrük resminden gayri 
Hazine ve belediye ve idarei.hu-
susiyelere aid bütün teklifler ve 
resimlerden muaftır. 

Şu kadar ki, belediyelerle hu
susî idarelerin yapmış oldukları 
iskelelerden tütünler geçirilirse 
geçiren tacirler ve çiftçilerden 
beher ton basma elli kuruş is
kele resmi almır. 

Ad. E. 

ONUNCU KISIM 
Müteferrik hükümler 

MADDE 112 — Hükümetin 
100 ncü maddesi aynen 

MADDE 113 — İnhisarlar 
idaresi memurları hakkında di
ğer Devlet memurları gibi, me
muriyet vazifesinden mümba-
his veya memuriyet vazifeleri
ni ifa sırasında hadis olan suç
lardan dolayı Devlet memur
ları hakkındaki hükümler tat
bik olunur. 

Bunlara karşı vazife ifası sı
rasında veya ifa ettikleri vazi
feden dolayı yapdan suçlar Dev
let memurlarına karşı yapılmış 
sayılır. 

MADDE 114 — İktısad encü
meninin 58 nci maddesi aynen 

MADDE 115 — Türkiyede 
yetişen yaprak tütünler tücca
rın mükellef olduğu kazanç ver
gisi hariç olmak üzere Hazine 
ve belediye ve idarei hususiye-
lere aid her nevi vergi ve re
simlerden ve bu kanun ile inhi
sar altmda bulunan maddeler 
asd gümrük resminden gayri 
Hazine ve belediye ve idarei 
hususiyelere aid bütün vergi ve 
resimlerden muaftır. 

Şu kadar M, belediyelerle hu
susî idarelerin yapmış oldukları 
iskelelerden tütünler geçirilir
se geçiren tacirler ve çiftçiler
den. beher ton basma elli kuruş 
iskele resmi almır. 
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susî idarilerin yapmış oldukla
rı iskelelerden tütünler geçiri
lirse geçiren tacirler ve çiftçi
lerden beher ton basma elli ku
ruş iskele resmi almır. 

MADDE 103 — 1701 numa
ralı ve 2 - VI -1930 tarihli ka
nun ile 658 numaralı kanunun 
6 ncı ve 14 ncü ve 907 numaralı 
ve 7 haziran 1926 tarihU kanu
nun 5, 8, 9, 10, 11 nci maddele
ri ve Hasankeyf tütünlerinin fi
resi hakkındaki 1828 numaralı 
kanun ile 7 nisan 1926 tarihli ve 
803 numaralı kanun ve 2331 nu
maralı kanun mülgada, 

MADDE 104 '— Bu kanunun 
sureti tatbikini gösterir bir ni
zamname yapılacaktı. 

— 130 — 
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betleri tezayüd etmemek ve kilo 
da bir kuruştan fazla olarak 
almmakta olanlar da bir kuru
şa indirilmek şartile hini ihraç
ta kemakân tüccarlardan alnm. 

MADDE 101 — 1701 numa
ralı ve 2 - VI -1930 tarihli ka
nun ile 558 numaralı kanunun 
6 ve 14 ncü ye 907 numaralı ve 
7 haziran 1926 tarihli kanunun 
5, 8, 9, 10, 11 nci maddeleri ve 
Hasankeyf tütünlerinin firesi 
hakkındaki 182$ numaralı ka
nun ile 7 haziran 1926 tarihli 
ve 803 numaralı kanun ve 2331 
numaralı kanun ve bu kanuna 
uymayan diğer kanunlar mül
gadır. 

MADDE 102 — Bu kanunun 
sureti tatbikmı gösterir bir ni
zamname yapılır. 

Zr. E. 

kiloda bir kuruştan fazla ola
rak almmakta olanlar da bir 
kuruşa indirilmek şartile hini 
ihraçta kemakân tüccarlardan 
alınır. 

İnhisar idaresinin malı olan 
yaprak tütün ve bu kanunda 
yazılı diğer inhisar maddeleri 
iskele ve rıhtım resimlerinden 
muaftır. 

Hazine namına tescil edilmiş 
olup, depo, çiftçi emanet şıri-
barı, fabrika, atelye, imalâtha
ne ve diğer suretlerle kulla
nılmak üzere İnhisar idaresine 
tahsis edilmiş olan gayrimen-
kuller Hazine ve belediyelerle 
hususî idarelere aid bilcümle 
vergi ve resimlerden muaftır. 

MADDE 102 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 101 nci 
maddesi aynen 

MADDE 103 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 102 nci 
maddesi aynen 
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MADDE 118 — 26 şubat 1341 
tarihli 558 sayılı kanunun 6 ncı 
ve 14 ncü maddelerile 7 nisan 
1926 tarihli 803 sayılı kanun ve 
7 haziran 1926 tarihli 907 sayılı 
kanunun 5, 8, 9,10,11 nci mad
delerile 2 haziran 1930 tarihli 
1701 ve 15 haziran 1931 tarihli 
1828 ve 18 ikinci teşrin 1933 ta
rihli 2331 ve 11 haziran 1934 
tarihli 2506 sayılı kanunlar 
kaldırılmıştır. 

MADDE 119 — Gümrük ve 
inhisarlar encümeninin 102 nci 
maddesi aynen kabul edilmiş
tir. 

MADDE 118 — 26 şubat 1341 
tarihli ve 558 sayılı kanunun 6 
nci ve 14 ncü maddelerile 7 ni
san 1926 tarihli ve 803 sayılı 
kanun ve 7 haziran 1926 tarihli 
ve 907 sayılı kanunun 5,-8, 9, 
10 ve 11 nci maddeleri, 21 ha
ziran 1930 tarihli ve 1701 sayılı 
ve 15 haziran 1931 tarihli ve 
1828 sayılı ve 18 ikinci teşrin 
1933 tarih ve 2331 sayılı ve 11 
haziran 1934 tarih ve 2506 sa
yılı kanunlar ve bu kanuna mu
halif diğer hükümler kaldırıl
mıştır. 

MADDE 119 — Gümrük ve 
İnhisarlar encümeninin 102 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 116— 26 şubat 1341 
tarihli ve 553 sayılı kanunun 6 
nci ve 14 ncü maddelerile 7 ni
san 1926 tarihli ve 803 sayılı 
kanun ve 7 haziran 1926 tarih
li ve 907 sayılı kanunun halen 
meri maddeleri, 21 haziran 1930 
tarihlj ve 1701 sayılı ve 15 ha
ziran 1931 tarihli ve 1828 sayılı 
ve 18 ikinci teşrin 1933 tarih ve 
2331 sayılı ve 11 haziran 1934 
tarih ve 2506 sayılı kanunlar 
ve sair kanunların bu kanuna 
muhalif hükümleri kaldırılmış
tır. 

MADDE 117 — Gümrük ve in
hisarlar encümeninin 102 nci 
maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE — Bu 
kanunun meriyete girdiği tarih
te, 1701 sayılı kanunun 69 ncu 
maddesine göre teşekkül eden 
heyetlerin kazaî vazifeleri da
hilinde bulunan işler bu kanu
nun usule müteallik hükümleri
ne göre tedkik ve intaç edilmek 



Hü u. 

MADDE 105 — Bu kanun 
neşri tarihinden dört ay sonra 
meridir. 

MADDE 106 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya Adliye, Mil
lî Müdafaa, Dahiliye, Maliye, 
Maarif, îktısad, Gümrük ve in
hisarlar ve Ziraat vekilleri me
murdur. 

19 - n - 1934 
Bş. V. Ad. V. 
îsmet Ş. Saraçoğlu 
M. M. ; v. Mf. v. 
Zekâi 

Na. V. 
Ali 

S. î. M. V. 
Dr. Refik 

Hikmet 
Ik. V. 

M. Celâl 
G. î. V. 
Ali Bana 

Zr. V. 
Muhlis 
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MADDE 103 — Hükümetin 
105 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 104 — Hükümetin 
106 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

2r. & 

MADDE 104 — Hükümetin 
105 nci maddesi aynen 

MADDE 105 — Bu kanun 
hükümlerini Adliye, Maliye, îk
tısad, Gümrük ve inhisarlar ve 
Ziraat vekilleri yerine getirir. 

.t S. Sayısi: ÛÛh) 
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MADDE 120 —• Hükümetin 
105 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 121 — Ziraat encü
meninin 105 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 120 — Hükümetin 
105 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 121 — Ziraat encü
meninin 105 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

üzere alâkalı idarelerde o yerin 
sulh ceza mahkemelerine devro-
lunur. 

MADDE 118 — Hükümetin 
105 nci maddesi aynen 

MADDE 119 — Bu kanun hü
kümlerini İcra Vekilleri Heye
ti yerine getirir. 
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[ Hükümetin teklifine bağlı cetveller ] 

No. 1 
Tütün ekimi tamamen yasak olan vilâyetler 

I — Ankara 
2 — Afyon Kara hisar 
3 — Antalya 
4 — Ordu 
5 — Erzincan 
6 — Erzurum 
7 — Eskişehir 
8 — Elâziz 
9 — İçel 

10 — Ba yazıt 
11 — Burdur 
12 — Çorum 
13..— İsparta 
14 — Zonguldak 
15 — Sivas 
16 — Kars 
17 — Kastamonu 
18 — Konya 
19 — Kırşehir 
20 — Kayseri 
21 — Gümüşane 
22 — Giresun 
23 — Niğde 
24 —- Yozgat 
25 — Çankırı 
26 — Maraş 
27 — Urfa 
28 — Mardin 

Vilâ: 
x> 
y> 

» 
a 
x> 
V 

2) 

J> 

» 
» 
D 

J> 

» 
J) 

y> 

» 
D 

» 
3> 

3) 

2 

2> 

» 
a> 
2) 

2> 

» 

Bilûmum vilâyette tütün zeriyatı yasakır. 
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Tütün ziraatı kısmen yasak olan yüâyetler 

1 -
2 -

3 -

4 -

5 -
6 -
7 -
8 -
9 -

10 
11 
12 
13 
14 

15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
23 

24 
25 
26 

27 

Siirt 
Kütahya 

Van 

Seyhan 

Vilâyeti 

Bilecik (Ertuğrul) V. 
Muş Vilâyeti 

Bolu » 
Çanakkale » 
Denizli a> 

Çoruh 
Amasya 
Aydin 
Edirne 
İstanbul 

Bursa » 
Tokat » 
Samsun (Canik) 3) 
Diyarbekir a> 

Sinop 
Manisa 
Trabzon 
Kırklareli 
Balı keşi r(Ka resi) » 

Kocaeli (İzmir ) a 
Malatya » 

Muğla (Menteşe) » 

Gazi Antep » 

Yalnız Beytüşşebap kazasında tütün ekilebilir. 
Yalnız Uşak kazası müstesna olmak üzere diğer yerlerde tütün 
ekimi yasaktır. 
( Şemdinan nahiyesi ) evvelce Şemdinan kazasının muhtevi olduğu 
hudut dahilinde tütün ekilebilir. 
( Ceyhan kazasile Bahçe merkez kazasına tâbi sekiz kariyeden 
maada ) ( aşağı dere, yukarı dere kama, cumafakili, ara çakiı, 
öük Mustafa, bilâlık, kızıl çalı) diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır 
Yalnız Bozüyük kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Bitlis, Muş kazaları müstesna olmak üzere diğer yerlerde tütün 
ekimi yasaktır. 
Düzce kazasından maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Biga kazasından maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Denizli ve Çal kazalarından maada diğer yerlerde tütün ekim 
yasaktır. 
Rize, Atna pazar, Hopa kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Amasya ve Merzifon kazalannda tütün ekimi yasaktır. 
Bodogan, Karaca su Nazilli kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
İnoz kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Kartal, Yalova, Çatalca, Silivri kazalarından maada yerlerde tütün 
ekimi yasaktır. 
Orhaneli, Karaca Bey kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Zile, Reşadiye, Artuva kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Terme, Havza ,Lâdik kazalarında tütün, ekimi yasaktır. 
Silvan kazası müstesna olmak üzere diğer yerlerde tütün ekim 
yasaktır. 
Boyabat, Ayancık kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Alaşehir, eşme kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Of, Sürmene, Vakfıkebir, Maçka kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Vize, Pınar Hisar, Babaeski, kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Kepsut, Susıgırlık, Manyas, Balye, Dursunbey, Edincik,Burhaniye 
Edremit (Ağunya nahiyesi müstesna) Gümeç, Bandırma kazalannda 
tütün ekimi yasaktır. 
Karasu, Kandire, Akyazı, Sapanca, kazalarında tütün ekimi yasaktır 
Peturke, Arapkir, Hekim han, Kemaliye, Bihisni kazalarında tütün 
ekimi yasaktır. 
Marmaris ( Reşadiye nahiyesi müstesna ) Köyceğiz kazalarında 
tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız nefsi G. Antep kazasında ( Hasankeyif ) tütünü ekilebilir 
Yilâyetin sair yerlerinde tütün ekimi yasaktır. 
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No. 2 

Ambara teslim müddeti cetveli 

Trabzon 
Samsun 
(Sinop, Amasya 
Kocaeli 
(Düzce dahil) 
Bursa 
İzmir 
Manisa 
Balıkesir 
Aydın 
(Denizli dahil) 
Muğla 
Edirne 

Başmüdürüyeti 
3) 

, dahil) 
3> 

3> 

» 
Müstakil müdürüyeti 

Başmüdürüyeti 
» 

Müstakil müdüriyeti 
Başmüdürüyeti 

(Tekirdağı, Kırklareli dahil) 
Siirt 
(Beytüşşebap) 
Tokat 
Gazi Antep 
Malatya 
İstanbul 
Kartal, Çatalca, 
Yalova 
Artvin 
Çanakkale 
Diyarbekir 
Bitlis 

Müstakil müdürüyeti 

Başmüdürüyeti 
» 
3> 

3> 

Silivri, 

Müstakil müdürüyeti 
» a> 

Başmüdürüyeti 
y> 

(Muş, Şemdinan dahil) 
Eskişehir y> 

(Kütahya, Bilecek) 
Adana 
(Ceyhan, Bange 

D 

) 

ertesi s 
a> 

» 

D 

y> 

3) 

3> 

» 

» 
s 

» 

» 
3) 

3> 

3> 

3> 

3) 

3> 

3) 

» 

» 

sene 
3) 

» 

» 
D 

y> 

3> 

3> 

D 

3) 

3) 

» 
D 

3> 

3) 

3> 

D 

3> 

D 

» 

?) 

31 mayıs 
31 ağustos 

31 mayıs 

31 mayıs 
30 nisan 
31 mayıs 
31 mayıs 
30 nisan 

30 nisan 
30 haziran 

31 mayıs 

31 ağustos 
31 mayıs 
3} mayıs 
30 haziran 

31 mayıs 
30 haziran 
31 mayıs 

Şubat gayesi 
31 mayış 

31 mayıs 

31 kânunusani 
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No. 8 

Mahtelif mmtakalardakî tütünler için tesbit edilen fireleri mûbeyyin cetvel 

Birinci sene ı . inci devre de-
rambar bidayetinden I - 6 ay 

zarfında Menşei 

İzmir 
Denizli (Merkez) 
İzmit (Düzce) 
Bursa 
Edirne 
Sındırgı 
Ayvalık, Balıkesir, OÖnen, Çakır, Agonya, Manyas 
Samsun 
Trabzon, Artvin 
Taşova 

5 
10 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
6 
8 

Menşei 

Birinci sene l . inci devre de-
rambar bidayetinden II - 6 ay 

zarfında 

İzmir 
Denizli (Merkez) 
İzmit (Düzce) 
Bursa 
Edirne 
Sındırgı 
Ayvalık, Balıkesir, Gönen, Çakır, Agonya, Manyas 
Samsun 
Trabzon, Artvin 
Taşova 

2 
4 
3 
3 
3 
2 
3 
3 
3 
4 

Ambar firelerinden bundan sonraki seneler için % l fire hesap edilir. Tüccar imalâtı fire
leri birinci sene menşe tefrik edilmeksizin azami % 8, ikinci sene % ı buçuktan azami % 
2 ye kadar, müteakip seneler % 1 hesap edilir. 

Gazi Antep kazasında yetiştirilen Hasankeyf tütünlerinden azamî °/o 45 çöp firesi tenzil 
edilir. 
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No. 4 

Çiftçi ve tüccar ile idare arasındaki münasebatın istinat ettiği kâğıtlardan hangilerinin kaç 
kuruş damga resmine tâbi olduğunu gösteren cetvel 

Tâbi olduğu 
pul Kuruş 

1 - Tütün ziraatı" beyannamesi 15 
2 - Çiftçinin vereceği her nevi itiraz arzuhalleri 15 
3 - Çiftçinin devir ve ziraatten feragat gibi hususat hakkında vereceği 

arzuhaller 15 
4 - Nakil ve teslim olunan tütünler için verilen ambar ilmühaberi 15 
5 - Alım ve satım beyannameleri 25 
6 - Ambar tesisi talebile çiftçi ve tüccar tarafından verilecek arzuhal 15 
7 - Bu arzuhal üzerine verilecek ruhsatname 25 
8 - Ecnebi memlekete çıkarılacak tütünler için tüccarın vereceği beyanname 25 

Bunun haricinde kalan sair evrak damga kanunu ahkâmına tâbidir 

[Encümenin tadil ettiği (1) numaralı cetvel] 

Tütün ekimi tamamen yasak olan vilâyetler 

1 - Ankara vilâyeti 
2 - Afyon Karahisar vilâyeti 
3 - Antalya vilâyeti 
4 - Ordu » 
5 - Erzincan » 
6 - Erzurum » 
7 - Eskişehir » 
8 - Elâziz » 
9 - içel » 

10 - Bayazıd » 
11 - Burdur » 
12 - Çorum » 
13 - İsparta » 
14 - Zonguldak » 
15 - Srvas » 
16 - Kars » 
17 - Kastamonu » 
18 - Konya » 
19 - Kırşehir » 
20 - Kayseri » 
21 - Gümüşane » 
22 - Giresun » 
23 - Niğde » 
24 - Yozgad » 
25 - Çankırı » 
26 - Maraş » 
27 - ürfa » 
28 - Mardin » 

I 

Bilûmum vilâyette tütün ziraati yasaktır. 
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İ - Siird Vilâyeti 

2 - Kütahya » 

3 - Van > 

4 - Seyhan » 

5 - Bilecik ( Ertuğ-
rul ) vilâyeti 

6 - Muş Vilâyeti 

7 -
8 -
9 -

İ Ü -

1 1 • 

12 • 
13 • 
14 • 

15 
16 
17 

18 

19 
20 
21 
22 
23 

• Bolu 
• Çanakkale 

Denizli 

• Çoruh 
• Amasya 
• Aydın 
- Edirne 
• İstanbul 

- Bursa 
- Tokad 
- Samsun (Cs 

vilâyeti 
- Diyarbekir 

- Sinob 
- Manisa 
- Trabzon 
- Kırklareli 
- Balıkesir 

si) vilâyeti 

» 
» 
» 

> 
> 
» 
» 
» 

» 
» 

inik) 

Vilâyeti 

» 
> 
•» 
» 

( Kare-

24 - Kocaeli (İzmit) vi
lâyeti 

25 - Malatya Vilâyeti 

26 - Muğla ( Menteşe) 
vilâyeti 

27 - Gazi Antep vilâyeti 

28 - îzmir » 

Tütün ziraatı ktsm#n yasak olan vilâyetler 

Yalnız Beytüşşebab kazasında tütün ekilebilir. 
Yalnız Uşak kazası müstesna olmak üzere diğer yerlerde tütün ekimi 
yasaktır. 
(Şimdinan nahiyesi) evvelce Şimdinan kazasının muhtevi olduğu hu-
dud dahilinde tütün ekilebilir. 
(Ceyhan kazasile Bahçe merkez kazasına tâbi sekiz kariyeden maada) 
(Aşağıdere, Yukarıdere, Kaman, Cumafakili, Arıçaklı, Gökmustafa, 
Bilalık, Kızılcalı) diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
(Yalnız Bozüyük kazasında tütün ekimi yasaktır). 

Btlis, Muş kazaları müstesna olmak üzere diğer yerlerde tütün 
ekimi yasaktır. 
Düzce kazasından maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Biga kazasından maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Denizli ve Çal kazalarından maada diğer yerlerde tütün ekimi ya-
yasaktır. 
Rize, Pazar, Hopa kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Amasya ve Merzifon kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Bozdoğan, Karacasu, Nazilli kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Inoz, kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Kartal, Yalova, Çatalca, Silivri kazalarından maada yerlerde tütün 
ekimi yasaktır. 
Zile, Reşadiye, Artova kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Zile, Reşadiye, Artuva kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Terme, Havza, Lâdik kazalarında tütün ekimi yasaktır. 

Silvan kazası müstesna olmak üzere diğer yerlerde tütün ekimi ya
saktır. 
Boyabat, Ayancık kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Alaşehir, Eşme kazalarmda tütün ekimi yasaktır. 
Of, Sürmene, Vakfıkebir, Maçka kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Vize, Pınarhisar, Babaeski kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Kepsud, Susurluk, Manyas, Balye, Dursunbey, Edincik, Burhaniye, 
Edremid, (Agonya nahiyesi müstesna), Gümeç, Bandırma kazaların
da tütün ekimi yasaktır. 
Karasu, Kandire, Akyazı, Sapanca, kazalarında tütün ekimi yasaktır. 

Petürke, Arapkir, Hekimhan, Kemaliye, Behisni kazalarında tütün eki
mi yasaktır. 
Marmaris, (Reşadiye nahiyesi müstesna), Köyceğiz kazalarında tütün 
ekimi yasaktır. 
Yalnız nefsi Gazi Anteb kazasına (Hasankeyif) tütünü ekilebilir. Vi
lâyetin sair yerlerinde tütün ekimi yasaktır. 
ödemiş kazasının Kiraz nahiyesine bağlı Çavuşdağ köylerinden 
(Umurbey, Taşlryatak, Tombultaş, Südmeli, İğdeli, örem, Karabuluğ, 
Sarıpınar, Sulaklar köylerinde tütün ekimi yasaktır. 
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[Encümenin tadil ettiği (3) numaralı cetvel] 

Muhtelif mtntakafardaki tütünler içm tesbit edUen fireleri gösterir cetveldir. 

M E N Ş E 

Birinci sene 
ambar fireleri 

* . â & 63 

ç3 w 

•"Ö la S .8 

pq S «o 
S 

İmalât fireleri 

»s •s 

11 
İl 

İzmir, Muğla, Aydın, Manisa, Antalya vilâyetlerüe 
Uşak, Etenet, Ayvalık, Sındırgı, kazaları 
İstanbul, Kocaeli vilâyetleri 
Bursa, Bilecik, Kütahya vilâyetleri 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ vilâyetleri 
Balıkesir, Çanakkale vilâyetleri (Gönen, Ağonya 
hariç) 
Samsun, Ordu, Giresun, Amasya vilâyetleri 
Trabzon vilâyeti 
Tokad vilâyeti (Taşova) 
Bolu vilâyeti (Düzce) kazası 
Artvin vilâyeti (Yusufeli) 
Gönen, Agonya kazaları 
Seyhan vilâyeti 
Mardin, Diyarbekir, Elâziz, Malatya vilâyetleri 
Muş, Van, Siird, vilâyetleri 
Sinob vilâyeti 
Denizli vilâyeti 

5 
5 
5 
5 

5 
57 . 
6 
7 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
ÖV. 
5 

3 
4 
4 
4 

4 
4V. 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
4 

3 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 

2 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 

Ambarlar için mıüteakib senelerin fireleri % 1,5 hesabile: 
İmalât » » » > % 2 » 
Gazi Anteb kazasında yetiştirilen Hasankeyf tütünlerinden azamî 44 çöp firesi indirilir. 
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[Encümenin tadil ettiği (4) numaralı cetvel 

Çiftçi ve tüccar ile idare arasındaki münasebaürı istinad ettiği kâğtdlardan hangilerinin kaç kü-
ru§ damga resmine tâbi olduğunu gösteren cetvel 

Tâbi ol
duğu pul 

kuruş 

1 - Tütün ziraati beyannamesi 
2 - Çiftçilerin vereceği her nevi itiraz arzuhalleri 
3 - Çiftçilerin devir ve zimmetten feragat gibi hususat hakkında vereceği arzuhaller 
4 - Nakil ve teslim olunan tütünler için verilen ambar ilmühaberi 
5 - Alım ve satım mukaveleleri ve rehin beyannameleri 
6 - Ambar tesisi talebile çiftçi ve tüccar tarafından verilecek arzuhal 
7 - Bu arzuhal üzerine verilecek ruhsatname 
8 - Ecnebi memlekete çıkarılacak tütünler için tüccarın vereceği beyanname 
Bunun haricinde kalan başka kâğıdlar damga kanunu ahkâmma tâbidir 

15 
15 
15 
15 
25 
15 
25 
25 

Ziraat encümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Tütün ekimi tamamen yasak olan vilâyetler 

1 — Ankara 
2 — Afyon Karahisar 
3 — Antalya 
4 — Ordu 
5 — Erzincan 
6 — Erzurum 
7 — Elâziz 
8 — içel 
9 — Ağn 

10 — Burdur. 

1 - Siird 
2 - Kütahya 

3 - Hakâri 

4 - Seyhan 

5 - Bilecik 
6 - Muş 
7 - Bitlis 
8 - Bolu 

vilâyeti 
» 

» 

» 

» 
» 
> 
» 

11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 

Çorum 
İsparta 
Zonguldak 
Srvas 
Kars 
Kastamonu 
Konya 
Kırşehir 
Kayseri 

20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 

Gümüşane 
Giresun 
Niğde 
Yozgad 
Çankırı 
Maras 
Urf a 
Van 
Bingöl 

Tütün ekimi kısmen yasak olan vilâyetler 

: Yalnız Sason kazasında tütün eküebilir. 
Yalnız Uşak kazasının Sivaslı nahiyesi müstesna olmak üzere vilâ
yetin diğer yerlerinde tütün ekimi yasaktır. 
Şemdinli ve Beytüşşebab kazalar; müstesna olmak üzere vilâyetin 
diğer yerlerinde tütün ekimi yasaktır. 
Ceyhan kazasile Bahçe merkez kazasına tâbi sekiz karyeden mada 
(Aşağı dere, Yukan dere, Kaman, Cuma, Fakılı, Aneaklı, Gökmus-
tafa, Yaylalık, Kızılcalı) diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Bozöyük, Söğüt, Gölpazan kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Muş merkez kazasında tütün ekilebilir. 
Yalnız Bitlis merkez kazasile Mutki kazasında tütün ekilebilir. 
Düzce kazasından maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
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9 • 
10 • 

11 • 

12 -
13 • 
14 • 
15 • 
16 

17 • 
18 • 

19 
2 0 • 
2 1 • 
2 2 • 
23 • 
2 4 • 
2 5 -

2 6 

27 • 

28 • 

29 • 
30 

31 -

32 
33 

• Çanakkale 
• Denizli 

- Çoruh 

- Bize 
- Amasya 
- Aydın 
• Edirne 
- istanbul 

- Bursa 
- Eskişehir 

- Tokad 
- Samsun 
• Diyarbekir 
- Sinob 
• Manisa 
- Trabzon 
- Kırklareli 

- Balıkesir 

- Kocaeli 

• Malatya 

- Muğla 
- Gazi Anteb 

- îzmir 

- Tunceli 
• Mardin 

» 
» 

* 

» 
» 
» 
'» 
» 

> 
P 

2 

» 
» 
» 
> 
* 
> 

» 

j 

» 

> 
» 

» 

» 
» 
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Biga kazasından maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
-Denizli, Çaı ve Tavas kabalarından ve Buldan kazasının Güney na
hiyesinden maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Artvin, Boryika kazalarında tulün ekilebilir. Vilâyetin diğer yer
lerinde yasaktır. 
Yalnız pazar kazasında tütün ekilebilir. 
Amasya merkez kazasüe Merzifon kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Bozdoğan, Karacasu, Nazilli kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Keşan kazasının Enez nahiyesinde tütün ekimi yasaktır. 
Kartal, Yalova, Çatalca, Silivri kazalarından maada yerlerde tü
tün ekimi yasaktır. 
Orhaneli kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Mihalıççık kazasına bağlı (Akçaören, Ermenek, Binek, Gür-
ieyk, Şuleler, Sorkun, Donya, Karacaören, İğdecik) köylerinde tü
tün ekilebilir. 
Zile, .Reşadiye, Artova kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Terme, Havza, Lâdik kazalarını la tütün ekimi yasaktır. 
Silvan kazasından maada yerlerdde tütün ekimi yasaktır. 
Boyabad, Ayancık kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Eşme kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Of, Sürmene, Vakfıkebir kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Vize kazasüe Kırklareli merkez kazasına bağlı Pmarhisar nahiye
sinde tütün ekimi yasaktır. 
Susurluk, Manyas, Balye, Dursunbey, Burhaniye, Edremit (Ağorı 
ya nahiyesi müstesna) Bandırma kazaları ile merkez kazasına bağ
lı Kepsut nahiyesinde tütün ekimi yasaktır. 
Karasu, Kandere kazaları ile Adapazarı kazasının Sabanca nahiye
sinde tütün ekimi yasaktır. 
Petürke, Arapkir, Kemaliye, Hekimhan, Besni kazalarında tütün 
ekimi yasaktır. 
Marmaris, Köyceğiz kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Gazi Anteb merkez kazasına bağlı bostanlarda (Hasaııkeyf) 
tütünü ekilebilir. 
ödemiş kazasının Kiraz nahiyesine bağlı Çavuşdağ köylerinden 
(Umurbey, Taşlıyatak, Tombullar, Sırımlı, İğdeli Karaboluk, Sarr-
pmar, Sulaklar, ören) köylerinde tütün ekimi yasaktır. 
Hozat ve Pertek kazalarından maada yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Gus nahiyesinde tütün ekilebilir. 

Tütün ekimi tamamen serbest olan vilâyetler 

1 - Tekirdağ vilâyeti vilâyetin her yerinde tütün ekilebilir. 
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(3) NUMARALI CETVEL 

Muhtelif mıntakalardaki tütünler için tesbit edilen fireleri gösterir cetveldir 
1 nci sene Ambar fireleri İmalât fireleri 

1 devre de- 1 devre de-

M E N Ş E 

İzmir, Muğla, Aydın, Manisa vilâyetlerile Uşak, 
Ayvalık, Sındırgı kazaları 
İstanbul, Kocaeli vilâyetleri 
Bursa, Bilecik vilâyetleri 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ vilâyetleri 
Balıkesir, Çanakkale vilâyetleri (Gönen, Agonya) 
hariç 
Samsun, Amasya vilâyetleri 
Trabzon, Rize vilâyetleri 
Tokad vilâyeti (Taşova) 
Bolu vilâyeti, Düzce kazası 
Çoruh vilâyeti 
Gönen, Agonya kazaları 
Seyhan vilâyeti 
Mardin, Diyarbekir, Malatya, Tunceli vilâyetleri 
Muş, Siird, Hakâri vilâyetleri 
Sinob vilâyeti 
Denizli vilâyeti 

Ambarlar için müteakib senelerin fireleri % 1,5 hesabile. 
İmalât için müteakib senelerin fireleri % 50 hesabile. 
Gazi Anteb kazasında yetiştirilen Hasankeyif tütünlerinin azamî % 45 çöp firesi indirilir. 

renbar bida
yetinde 1 

nci altı ay 
zarfında 

% 

5 
5 
5 
5 

5 
5 7. 
6 
7 
6 
5 
6 
6 
6 
6 
5 7, 
5 

renbar bida
yetinde 2 

nci altı ay 
zarfmda 

% 

3 
4 
4 
4 

5 
4 7. 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
5 
5 
4 
4 

Marttan 
ağustos ga
yesine kdar 

% 

3 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 
4 
5 
5 
5 

Eylülden 
şubat ga
yesine 
kadar 

% 

2 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 
3 
4 
4 
4 

Gümrük ve inhisarlar encümeninin tadil ettiği 4 numaralı bu cetvel aynen 

£?*/£$» w tüccar ile idare arasındaki münasehatm istinad ettiği kâğıdlardan hangilerinin kaç kuruş 
damga resmine tâbi olduğunu gösteren cetvel 

Tâbi oldu
ğu pınl 
Kuruş 

1 - Tütün ziraatı beyannamesi 
2 - Çiftçilerin vereceği her nevi itiraz arzuhalleri 
3 - Çiftçilerin devir ve zimmetten feragat gibi hususat hakkmda vereceği arzhaller 
4 - Nakil ve teslim olunan tütünler için verilen ambar ilmühaberi 
5 - Alım ve satım mukaveleleri ve rehin beyyannameleri 
6 - Ambar tesisi talebile çiftçi ve tüccar tarafımdan verilecek arzuhal 
7 - Bu arzuhal üzerine verilecek ruhsatname 
8 - Ecnebî memlekete çıkarılacak tütünler için tüccarm vereceği beyanname 
Bunun haricinde kalan başka kâğıdlar damga kanunu ahkâmma tâbidir. 

15 
15 
15 
15 
25 
15 
25 
25 

( S. Sayısı : 235 ) 



1 - Ankara 
2 - Afyon Karahisar 
3 - Antalya 
4 - Ordu 
5 - Erzincan 
6 - Erzurum 
7 - Elâzığ 
8 - îçel 
9 - Ağrı 

10 - Burdur 
11 - Çorum 
12 - Zonguldak 
13 - Srvas 
14 - Kars 
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îktısad encümeninin değ hurisine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Tütün ekimi tamamen yasak olan vilâyetler 

15 - Kastamonu 
16 - Konya 
17 - Kırşehir 
18 - Kayseri 
19 - Gümüşane 
20 - Giresun 
21 - Niğde 
22 - Yozgad 
23 - Çankırı 
24 - Maraş 
25 - Urfa 
26 - Van 
27 - Bingöl 

1 - Siird 

2 - Kütahya 

3 - Hakâri 

4 - Seyhan 

5 - Bilecik 
6 - Muş 
7 - Bitlis 
8 - Bolu 
9 - Çanakkale 

10 - Denizli 

11 - Çoruh 

12 - Rize 
13 - Amasya 
14 - Aydın 
15 - Edirne 
16 - İstanbul 

17 - Bursa 
18 - Eskişehir 

Tütün ekimi kısmen yasak olan vilâyetler 

vilâyeti : Yalnız Sason kazasında tütün ekilebilir. 
» Emet kazasüe Uşak kazasının Srvaslı nahiyesi müstesna olmak üzere 

vilâyetin diğer yerbrinde tütün ekimi yasaktır. 
» Şemdinli ve Beytüşşebab kazaları müstesna olmak üzere vilâyetin diğer 

yerlerinde tütün ekimi yasaktır. 
» Ceyhan kazasUe Bahçe mer'kez kazasına tâbi sekiz karyeden (Aşağı 

dere, Yukarı dere, K ,man, Cuma, Fakılı, Ancaklı, Gökînustaf a, Yaylalık, 
Kızılcalı) ve Seyhan mer'kez kazasına bağlı Misis nahiyesinden maada 
diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 

•» Bozüyük, Söğüd, Gölpazarı kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
» Yalnız Muş merkez kazasında tütün ekilebilir. 
» Yalnız Bitlis merkez kazasile Mutki kazasında tütün ekilebilir. 
» Düzce kazasından maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
» Biga kazasilc Yenice kazasına bağlı Hamdibey ve Çakır nahiyelerinden 

maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
» Denizli, Çal ve Tavas kazalarından ve Buldan kazasının Güney nahi

yesinden maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
vilâyeti : Artvin, Borçka kazalarında tütün ekilebilir. Vilâyetin diğer yerlerinde 

yasaktır. 
» Yalnız Pazar kazasında tütün ekilebilir. 
» Amasya merkez kazasile Merzifon kazasında tütün ekimi yasaktır. 
» Bozdoğan, Karacasu. Nazilli kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
» Keşan kazasının Enez nahiyesinde tütün ekimi yasaktır. 
» Kartal, Yalova, Çatalca, Silivri kazalarından maada yerlerde tütün 

ekimi yasaktır. 
» Orhaneli kazasında tütün ekimi yasaktır. 
» Yalnız Mihalıççık kazasında tütün ekilebilir. * 
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19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 

28 • 

29 
30 

- Tokad 
- Samsun 
- Diyarbakır 
- Sinob 
- Manisa 
- Trabzon 
- Kırklareli 

- Balıkesir 

- Kocaeli 

• Malatya 

- Muğla 
- Gazi Anteb 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

» 
» 

31 - î zmır 

32 - Tunceli 
33 - Mardin 
34 - İsparta 

Zile, Reşadiye, Artova kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Terme, Havza, Lâdik kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Silvan kazasından maada yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Boyabat, Ayancık kazalarında tütün ekimi yasaktır, 
Eşme kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Of, Sürmene, Vakfıkebir kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Vize kazasüe Kırklareli merkez kazasına bağlı Pınarhisar nahiyesinde 
tütün ekimi yasaktır. 
Susurluk, Manyas , Balya, Dursunbey, Burhaniye, Edremid, Bandırma 
kazaları ile merkez kazasına bağlı Kepsut nahiyesinde tütün ekimi 
yasaktır. 
Karasu, Kandıra kazaları ile Adapazarı kazasının Sabanca nahiyesinde 
tütün ekimi yasaktır. 
Petürke, Arapkir, Kemaliye, Hekimhan, Besni, Darende kazalarında 
tütün ekimi yasaktır. 
Köyceğiz kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Gazi Anteb merkez kazasına bağlı bostanlarda (Hasankeyf) 
tütünü ekilebilir. 
ödemiş kazasının Kiraz nahiyesine bağlı Çavuşdağ köylerinden (Umur-
bey, Taşlıyatak, Tombullar, Sırımlı, îğdeli, Karaboluk, Sarıpınar, Su
laklar, ören) köylerinde tütün ekimi yasaktır. 
Hozat ve Pertek kazalarından maada yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Gus nahiyesinde tütün ekilebilir. 

Yalnız İsparta merkez kazasına bağlı Atabey nahiyesinde tütün eki
lebilir. 

1 - Tekirdağ 

Tütün ekimi tamamen serbest olan vilâyetler 

» Vilâyetin her yerinde tütün ekilebilir. 

[4] NUMARALI CETVEL 

Çiftçi ve tüccar üe idare arasındaki münasebatm istinad ettiği kağıdlardan hangilerinin kaç 
kuruş damga resmine tâbi olduğunu gösteren cetvel 

Tâbi olduğu pul 
Kuruş 

1 - Çiftçilerin vereceği her nevi itiraz arzuhalleri 
2 - Çiftçilerin devir ve zimmetten feragat gibi hususat hakkında vereceği 

arzuhaller 
3 - Nakil ve teslim olunan tütünler için verilen ambar ilmühaberi 
4 - Alım ve satım mukaveleleri ve rehin beyannameleri 
5 - Ambar tesisi talebile çiftçi ve tüccar tarafından verilecek arzuhal 
6 - Bu arzuhal üzerine verilecek ruhsatname 
7 - Ecnebi memlekete çıkarılacak tütünler için tüccarın vereceği beyanname 
Bunun haricinde kalan başka kâğıdlar damga kanunu ahkâmına tâbidir. 

15 

15 
15 
25 
15 
25 
25 
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Maliye encümeninin değişiğine 'bağlı cetveller 

[2] NUMARALI CETVEL 

Ambara teslim müddeti 

1 - Siird 
2 - Kütahya 
3 - Hakâri 
4 - Seyhan 
5 - Bilecik 
6 - Muş 
7 - Bitlis 
8 - Bolu 
9 - Çanakkale 

10 - Denizli 
11 - Çoruh 
12 - Rize 
13 - Amasya 
14 - Aydm 
15 - Edirne 
16 - İstanbul 
17 - Bursa 
18 - Eskişehir 
19 - Tokad 
20 - Samsun 
21 - Diyarbakır 
22 - Sinob 
23 - Manisa 
24 - Trabzon 
25 - Kırklareli 
26 - Balıkesir 
27 - Kocaeli 
28 - Malatya 
29 - Muğla 
30 - Gazi Anteb 
31 - İzmir 
32 - Tunceli 
33 - Mardin 
34 - Tekirdağ 
35 - İsparta 

vilâyeti 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
» 

Ertesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

senenin 31 mayısı 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
* 
> 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

31 > 
31 » 
1 şubatı 

31 mayısı 
31 » 
31 » 
31 » 
31 > 
30 nisanı 
30 haziranı 
31 mayısı 
30 haziranı 
30 nisanı 
30 haziranı 
31 mayısı 
31 > 
31 » 
15 temmuzu 
15 » 
şubat sonu 
31 mayısı 
30 nisanı 
31 mayısı 
30 haziranı 
31 mayısı 
31 > 
31 » 
30 nisanı 
31 mayısı 
30 nisanı 
31 mayısı 
1 şubatı 

30 haziranı 
30 nisanı 
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[3] NUMARALI CETVEL 

Muhtelif mtntakalardaki tütünler için tesbit edilen fireleri gösterir cetveldir 

1 nci sene Ambar fireleri imalât fireleri 
1 devre deram- ] devre deram- Marttan Eylülden 
bar bidayetin- bar bidayetin- ağustos şubat 
de 1 nci altı de 2 nci altı gayesi- gayesi-

M e n ş e ay zarfında ay zarfında ne kadar ne kadar 
% % % (% 

îzmir, Muğla, İsparta, Aydın, Manisa vilâyetle-
rile Uşak, Ayvalık, Sındırgı kazaları 
İstanbul, Kocaeli vilâyetleri 
Bursa, Bilecik > 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ vilâyetleri 
Balıkesir, Çanakkale vilâyetleri (Gönen, Agonya 
hariç) 
Samsun, Amasya vilâyetleri 
Trabzon, Rize vilâyetleri ; 

Tokad vilâyeti (Taşova) 
Bolu vilâyeti, Düzce kazası 
Çoruh vilâyeti 
Gönen, Agoııya kazaları 
Seyhan vilâyeti 
Mardin, Diyarbakır, Malalya, Tunceli vilâ
yetleri 
Muş, Sür d, Hakâri vilâyetleri 
Sinob vilâyeti 
Denizli vilâyeti 

5 
5 
5 
5 

5 
5 
6 
7 
6 
5 
6 
6 

6 
6 
5 
5 

1/2 

1/2 

3 
4 
4 
4 

5 
4 1/2 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

5 
5 
4 
4 

3 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 

4 
5 
5 
5 

2 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

3 
4 
4 
4 

Ambarlar için nıüteakib senelerin fireleri % 1,5 hesabile. 
imalât için müteakib senelerin fireleri % 50 hesabile. 
Gazi Anteb kazasında yetiştirilen Hasankeyif tütünlerinin azamî % 45 çöp firesi indirilir. 

Adlvye encümeninin değiştirişine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

Tütün elcimi tamamen yasak olan vilâyetler 

1 - Ankara 
2 - Afyon Karahisar 
3 - Antalya 
4 - Ordu 
5 - Erzincan 
6 - Erzurum 
7 - Elâzığ 
8 - içel 
9 - Ağr ı ; • 

10 - Durdur 
11 - Çorum 
12 - Zonguldak 
13 - Srvas 
14 - Kars 
15 - Kastamonu 

" ! 16 - Konya 
17 - Kırşehir 
18 - Kayseri 
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Gümüaşne 
Giresun 
Niğde 
Yozgad 
Çankırı 

21 - Maraş 
25 - Urfa 
26 - Van 
27 - Bingöl 

Siird 
Kütahya 

Hakâri 

Seyhan 

Bilecik 
Muş 
Bitlis 
Bolu 
Çanakkale 

Denizli 

Çoruh 

vilâyeti 

Rize 
Amasya 
Aydın 
Edirne 
îstanbul 

Bursa 
Eskişehir 
Tokad 
Samsun 
Diyarbakır 
Sinob 
Manisa 
Trabzon 
Kırklareli 

Balıkesir 

Kocaeli 

Malatya 

» 
» 
» 
» 
> 

» 
» 
» 
•» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 

» 

» 

Tutun ekimi kısmen yasak olan vüâyetler 

: Yalnız Sason kazasında tütün ekilebilir. 
Emed kazasile Uşak kazasının Sivaslı nahiyesi müstesna olmak üzere 
vilâyetin diğer yerlerinde tütün ekimi yasaktır. 
Şemdinli ve Beytüşşebab kazaları müstesna olmak vilâyetin diğer yer
lerinde tütün ekimi yasaktır. 
Ceyhan kazasile Bahçe merkez kazasına tâbi sekiz karyeden (Aşağı 
dere, Yukarı dere, Kaman, Cuma, Fakılı, Arıcaklı, Gökmustafa, Yay-
lalık, Kızılcalı) ve Seyhan merkez kazasına bağlı Misis nahiyesinden 
maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Bozüyük, Söğüd, Gölpazarı kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Muş merkez kazasında tütün ekilebilir. 
Yalnız Bitlis merkez kazasile Mutki kazasında tütün ekilebilir. 
Düzce kazasından maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Biga kazasile Yenice kazasına bağlı Hamdibey ve Çakır nahiyelerinden 
maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Denizli, Çal ve Tavas kazalarından ve Buldan kazasmm Güney nahi
yesinden maada diğer yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Artvin, Borçka kazalarında tütün ekilebilir. Vilâyetin diğer yerlerin
de yasaktır. 
Yalnız Pazar kazasmda tütün ekilebilir. 
Amasya merkez kazasile Merzifon kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Bozdoğan, Karacasu, Nazilli kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Keşan kazasmm Enez nahiyesinde tütün ekimi yasaktır. 
Kartal, Yalova, Çatalca, Silivri kazalarından maada yerlerde tütün 
ekimi yasaktır. 
Orhaneli kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Mihalıççık kazasında tütün ekilebilir. 
Zile, Reşadiye, Artova kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Terme, Havza, Lâdik kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Silvan kazasmdan maada yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Boyabad, Ayancık kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Eşme kazasmda tütün ekimi yasaktır. 
Of, Sürmene, Vakfıkebir kazalarında tütün ekimi yasaktır. 
Vize kazasile Kırklareli merkez kazasına bağlı Pınarhisar nahiyesinde 
tütün ekimi yasaktı*. 
Susurluk, Manyas, Balye, Dursunbey, Burhaniye, Edremid, Bandır
ma kazaları ile merkez kazasına bağlı Kepsut nahiyesinde tütün ekimi 
yasaktır. 
Karasu, Kandıra kazaları ile Adapazarı kazasmm Sabanca nahiyesin
de tütün ekimi yasaktır. 
Petürke, Arabkir, Kemaliye, Hekimhan, Besni, Darende kazalarında 
tütün ekimi yasaktır. 
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29 - Muğla 
30 - Gazi Anteb 

31 - îzmir 

32 - Tunceli 
33 - Mardin 
34 - İsparta 

Köyceğiz kazasında tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Gazi Anteb merkez kazasına bağlı bostanlarda (Hasankeyif) 
tütünü ekilebilir. 
ödemiş kazasının Kiraz nahiyesine bağlı, Çavuşdağ köylerinden (U-

nrarbey, Taşlıyatak, Tombullar, Sırnnlr, İğdeli, Karaboluk, Sarıpmar, 
Sulaklar, ören) köylerinde tütün ekimi yasaktır. 
Hozat ve Pertek kazalarından maada yerlerde tütün ekimi yasaktır. 
Yalnız Gurs nahiyesinde tütün ekilebilir. 
Yalnız İsparta merkez kazasına bağlı Atabey nahiyesinde tütün ekile
bilir. 

1 - Tekirdağ 

Tütün ekimi tamamen serbest olan vilâyetler 

Vilâyetin her yerinde tütün ekilebilir. 

1 - Siird 
2 - Kütahya 
3 - Hakâri 
4 - Seyhan 
5 - Bilecik 
6 - Muş 
7 - Bitlis 
8 - Bolu 
9 - Çanakkale 

10 - Denizli 
11 - Çoruh 
12 - Rize 
13 - Amasya 
14 - Aydm 
15 - Edirne 
16 - İstanbul 
17 - Bursa 
18 - Eskişehir 
19 - Tokad 
20 - Samsun 
21 - Diyarbakır 
22 - Sinob 
23 - Manisa 
24 - Trabzon 
25 - Kırklareli 
26 - Balıkesir 
27 - Kocaeli 
28 - Malatya 
29 - Muğla 

[2] NUMARALI CETVEL 

Ambara teslim müddeti 

vilâyeti 
> 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Ertesi 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 

senenin 31 mayısı 
» 
» 
» 
•» 

» 
> 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
» 
> 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 

31 » 
31 > 
1 şubatı 

31 mayısı 
31 » 
31 » 
31 » 
31 » 
30 nisanı 
30 haziranı 
31 mayısı 
30 haziranı 
30 nisanı 
30 haziranı 
31 mayısı 
31 » 
31 » 
15 temmuzu 
15 » 
şubat sonu 
31 mayısı 
30 nisanı 
31 mayısı 
30 haziranı 
31 mayısı 
31 » 
31 » 
30 nisanı 
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30 - Gazi Anteb 
31 - İzmir 
32 - Tunceli 
33 - Mardin 
34 - Tekirdağ 
35 - İsparta 

» 
» 

> 

31 mayısı 
30 nisanı 
31 mayısı 
1 şubatı 

30 haziranı 
30 nisam 

[3] NUMARALI CETVEL 

Muhtelif mıntakalardaJci tütünler için tesbit edilen fireleri gösterir cetveldir 

1 nci sene Ambar fireleri imalât fireleri 
1 devre deram- 1 devre deram- Marttan Eylülden 

\ 

Menşe 

izmir, Muğla, İsparta, Aydın, Manisa vilâyetle-
rile Uşak, Ayvalık, Sındırgı kazaları 
istanbul, Kocaeli vilâyetleri 
Bursa, Bilecik » 
Edirne, Kırklareli, Tekirdağ vilâyetleri 
Balıkesir, Çanakkale vilâyetleri (Gönen, Agonya 
hariç) 
Samsun, Amasya vilâyetleri 
Trabzon, Rize vilâyetleri 
Tokad vilâyeti (Taşova) 
Bolu vilâyeti, Düzce kazası 
Çoruh vilâyeti 
Gönen, Agonya kazaları 
Seyhan vilâyeti 
Mardin, Diyarbakır, Malatya, Tunceli vilâ
yetleri 
Muş, Siird, Hakâri vilâyetleri 
Sinob vilâyeti 
Denizli vilâyeti 

bar bidayetin
de 
ay 

1 nci altı 
zarfmda 

% 

5 
5 
5 
5 

5 
5 1/2 
6 
7 
6 
5 
6 
6 

6 
6 
5 1/2 
5 

bar bidayetin
de 2 nci altı 
ay zarfmda 

% 

3 
4 
4 
4 

5 
4 1/2 
4 
4 
4 
4 
5 
5 

5 
5 
4 
4 

ağustos 
gayesi

ne kadar 
!% 

3 
5 
5 
5 

5 
5 
5 
5 
5 
4 
5 
4 

4 
5 
5 
5 

şubat 
gayesi

ne kadar 
;% 

2 
4 
4 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
3 
4 
3 

3 
4 
4 
4 

Ambarlar için müteakib senelerin fireleri % 1,5 hesabile. , 
imalât için müteakib senelerin fireleri % 50 hesabile. 

Gazi Anteb kazasında yetiştirilen Hasankeyif tütünlerinin azamî % 45 çöp firesi indirilir. 
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[4] NUMAEALI CETVEL 

Çiftçi ve tüccar ile idare arasındaki münasehahn istinad ettiği kağıdlardan hangilerinin kaç 
kuruş damga resmine tâbi olduğunu gösteren cetvel 

Tâbi olduğu pul 
Kuruş 

1 - Tütün ziraati beyannamesi 15 
2 - Çiftçilerin vereceği her nevi itiraz arzuhalleri 15 
3 - Çiftçilerin devir ve zimmetten feragat gibi hususat hakkında vereceği 

arzuhaller 15 
4 - Nakil ve teslim olunan tütünler için verilen ambar ilmühaberi 15 
5 - Alım ve satım mukaveleleri ve rehin beyannameleri 25 
6 - Ambar tesisi talebile çiftçi ve tüccar tarafından verilecek arzuhal 15 
7 - Bu arzuhal üzerine verilecek ruhsatname 25 
8 - Ecnebi memlekete çıkarılacak tütünler için tüccarın vereceği beyanname 25 
Bunun haricinde kalan başka kâğıdlar damga kanunu ahkâmına tâbidir. 
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S. Sayısı: 236 
Mühendis ve mimarlık hakkında kanun lâyihası ve Nafıa 

ve Adliye encümenleri mazbataları (1/1041) 

T. G. 
Başvekâlet 12 - V -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2017 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Mühendislik ve mimarlık hakkında Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
5 - V -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Sıhhat ve İçtimaî muavenet vekilliği sicil ve memurlar müdürlüğü sözlü 45/700!) saydı ve 
1-IV-1938 tarihli tezkere suretidir. 

Nafıa vekilliğine 

Karşılık: 19 - I I I -1938 tarih ve 2206/4013 zat işleri sayılı tezkerelerine : 
Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanun lâyihasile mühendis ve teknik okulları mezunlarının 

mecburî hizemtlcrine dair hazırlanan kanun lâyihasına esas itibarile bir mütaleamız yoksa da mü
hendislik ve mimarlık hakkındaki kanun lâyihasının (Türk veya ecnebi yüksek mühendis veya mi
mar mektebi erinde carî usullere göre doktora imtihanı vererek buna mahsus diplomayı almış olan
lar doktor unvanını da taşırlar) diye yazılan dördüncü maddesine küçük bir ilâve yapılması mu
vafık olacağı mütalea kılınmaktadır. Usulü dairesinde doktora imtihanı geçirenlerin doktor unva
nını kullanması doğru isede diğer serbest mesleklerden hukuk ve ziraat doktorası verenlere de ziraat, 
doktoru, hukuk doktoru unvanını taşıdıklarından mühendislerimiz için de münasib bir isim bulunarak 
ayırd edilmesinin teminini ve 3017 saydı Vekâletimiz teşkilât kanununun 23 ncü maddesinde mezkûr 
Hıfzıssıhha mektebinde sıhhî mühendislerin kurs göreceklerinin de lâyihaya ilâvesine müsaadelerini 
saygılarımla rica ederim. 

Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanun lâyihasının esbabı mucibesi 

1035 saydı mühendislik ve mimarlık kanunu bu günkü ihtiyaçları karşılayamayacak derecede 
eskimiş ve 3074 sayılı kanunla Nafıa fen mektebinin mühendis yetiştirecek teknik okuluna kalbe-
dilmesi üzerine yüksek mühendislerle mühendislerin vaziyetlerinin tayini zarurî görülmüş ve 
esasen geçen sene 3077 sayılı kanunun müzakeresi sırasında Büyük Millet Meclisinde esaslı bir mü
hendislik kanunu ihzarı hakkında arzu izhar duyurulmuş olduğundan bu kanun arz ve teklif edil
miştir. 

1035 numaralı kanunun neşrinden bu güne kadar geçen on bir sene zarfında yapdan tecrübe 
neticesinde eski kanunda mevcud olub mahzurla "in t gördüğümüz bazı hükümler çıkarılmış ve fay
dalı gördüğümüz bazı yeni hükümler de kanuna ilâve edilmiştir. 

Bilhassa yeni kanun muntazam bir mühendislik tahsili görmeden imtihanla mühendis olmak im-
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kânlarını ortadan kaldırmış ve mühendislik ve mimarlık unvanlarını ve bu sıfatı taşımağa sala
hiyetli fen erbabını himaye eden müeyyideleri koymuş ve iblhassa yüksek mühendis ve yüksek 
mimar mekteblerinden neşet etmeyib bu mekteblerc muadil olmayan ecnebi yüksek mühendis mek
teblerinden mezun olanların yüksek mühendis ve yüksek mimar unvanlarını alabilmelerini bazı 
tekayyüdata tâbi tutmuştur. 

Memurin kanununun 8 nci maddesi memurların ticaret ve sanatla iştigal etmelerini menetmek
tedir. Ancak bu günkü mühendislerimizin yekûnu memleket dahilindeki resmî ve hususî ümran ih
tiyaçlarını karşılayamayacak kadar azdır. Nafıa vekâleti her gün gittikçe çoğalan bu ihtiyaçlara 
cevab vermek zaruretini duyduğundan tabiblerde olduğu gibi bazı kayid ve şartlar altında Devlet 
ve belediye hizmetlerinde bulunan fen erbabına memleketin umranile alâkadar meslekî faaliyetlerde 
bulunmaları zımnında izin vermek salâhiyetini almak için bu kanuna bir madde ilâve edilmiştir. 

Kanun yüksek tasviblerine arzolunmuştur. 

T. C. 
Başvekâlet 23 - V - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2167 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

13 - V - 1938 tarih ve 6/2017 sayılı tezkereye ektir: 
Mühendislik ve mimarlık kanun lâyihası hakkında Maarif vekilliğinden yazılan 18 - V - 1938 

tarih ve 1896 sayılı mütaleaname ile ilişiği kararın suretleri bağlı olarak sunulmuştur. 
Lâyihanın müzakeresi sırasında nazarı itibara alınmasına Yüksek müsaadelerini rica ederim. 

Başvekil 
C. Bayar 

Maarif vekilliği Yüksek Öğretim Genel Direktörlüğü sözlü 1896 sayılı ve 18 - V - 1938 tarihli tezkere 
suretidir 

Başbakanlık Yüksek Orununa 

Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanarak bir sureti Bakanlığımıza gönderilen «Mühendis ve mimar 
hakkındaki» kanun projesi incelenerek Bakanlığımızı ilgilendiren noktalar hakkındaki düşüncelerimiz 
aşağıda arzolunmuştur: 

1 — Bu hususta Akademi Mimarlık Bölümü Profesörler Meclisinin verdiği karar hulâsası bağlı 
olarak sunulmuştur. 

2— Bu kanunun birinci maddesinde Türkiye Cumhuriyeti dahilinde mühendislik ve mimarlık 
unvan ve salâhiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin haiz olmaları lâzım gelen şartlardan bahsedilir
ken : mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren «Türk Yüksek Mühendis veya mimar mekteble
rinden verilen diplomalar» denilmektedir. Bu fıkradaki mimar mekteblerinden maksadın Güzel 
sanatlar Akademisi şüphesiz bulunduğundan bu müessese adının «Güzel sanatlar Akademisi mi
marlık şubesi» diye tasrihi ve müteakib maddelerde de alâkadar kısımlarda bu cihetin tashihi, 

3 — Kanun lâyihasının 9 ncu maddesinin ilk fıkrası: 
Devlet daire ve müesseselerile belediye hizmetlerinde bulunan bilûmum yüksek mühendis, yüksek 

mimar, mühendis mimar ve fen memurları mesai .'rintleri haricinde bile olsa ücretli ve ücretsiz hu
susî surette sanatlarını icra edemezler» hükmünü ihtiva etmektedir. 

Bu madde Bakanlığımıza bağlı güzel sanatlar akademisi mimarî bölümünü yakından ilgilendir
mektedir. Şöyle ki; 
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Akademi ııimarî bölüm nazarî ve amelî derslerinin hemen hepsi mimar ve mühendisler tarafından 

okutulmaktadır. İşin bünyesine göre bazı muallimlere ihtisasları dahilinde haftada 2 - 3 saat ders 
verilmekte ve buna mukabil de 100 lira gibi az bir ücret tediye edilmektedir. Bu kadar az bir para 
ile bütün mesaisini Akademiye hasredecek bir tek mühendis veya mimar bulmak mümkün olamıya-
cağı gibi, az bir ders saati için bir mühendis veya mimarı tatmin edebilecek paranın da verilmesine 
imkân yoktur. 

En çok dersi olan ve resen tedrisat atelyesi idare eden bir profesöre en çok 300 lira ücret verilmek
tedir. Bu (para ile dışarda mesai saatleri haricinde çalışmamayı teahhüd edecek tam ilmî ehliyeti 
haiz bir mimar veya mühendis bulmak mümkün olamıyacaktır. 

Bundan başka yüksek katınızca da bilindiği gibi her şeyden evvel tatbikî bir meslek olan mimar
lıkta daimî tecrübe, ilerlemek ve yüksek meslekî bir seviyede kalmak ancak inşaat vo proje yapmak
la mümkündür. Aksi takdirde çok ehliyetli genç hocalar farzı muhal olarak bu ücretlerle temin 
edilebilseler dahi, iki üç sene içinde tamamen nazarî birer adam olarak kalacaklar ve derslerinden 
istifade edilmiyecek bir hale gelecektir. 

Binaenaleyh hu iki maddenin yukarıda arzettiğimiz sebebler dolayısile tadiline ve akademi pro
fesör ve muallimlerinin 9 ucu madde hükmünden istisna edilmelerine müsaade ve delâlet buyurul-
masını saygı ile dilerim. 

Karar 

1035 numaralı kanunun yerine kaim olmak, onun noksanlarını tamamlamak ve bilhassa yük
sek mühendis ve yüksek mimarların hukukunu tayin ve tesbit etmek maksadile hazırlanmış olan kanun 
projesi meclisimizde tedkik edilmiş ve neticede yeni yapılacak kanunun bütün noksanları bertaraf 
ederek Avrupa memleketlerindeki yüksek mühendislik ve yüksek mimarlık kanunları kadar müte
kâmil olması endişesile yeni projede atideki hususat da temenniye şayan görülmüştür: 

1 — Kanun projesinde yüksek mühendis ve yüksek mimarların salâhiyetleri ve meslekî huku
ku hakkında bir maddeye tesadüf edilememiştir. Mühendislik ve bilhassa mimarlığın bir sanat işi 
olması dolayısile meslekî ihtisaslarını kullanarak proje yapmak suretile hayatlarını kazanan büro 
sahibi mimarların ve mühendislerin ve Avrupa memleketlerinde olduğu gibi haklarını korumak lâ
zımdır. Serbest çalışan meslek erbabı için yapılacak kanunî himayeler sayesinde memleketimizde 
bir çok mühendis ve mimar büroları teşekkül edeceği gibi ihtisasları dahilinde bunların vücude ge
tirecekleri mesai memleket kültürü ve mimarisi için büyük faideler temin edecektir. 

Bu münasebetle serbest çalışan mimarları ve mühendisleri organize edecek olan (Mimar odala
rı) ve (Mühendis odaları) nizamnamelerini resmî mahiyete sokacak olan maddelerin kanun;- ilâvesi 
yerinde olur. 

Bu maddenin şu suretle olması muvafıktır: 
Yüksek mimarlığın meslekî tekâmülü, içtimaî ve iktisadî teşkilâtı hakkında bu kanuna ek olan 

mimar odaları kanunu hükümleri cari olacaktır. Memlekette mimarlığın tahsil ve kültür cephesini 
tanzim ve tekâmül ettirmek ve bunlar hakkındaprogram, talimatname gibi ülkü ve sanata müteal
lik hususatı hazırlamak ve teklif etmek üzere meslekî teşekküllerden de bir yüksek mimarlık heyeti 
teşkil edecektir. 

2 — Nafıa fen mektebinin teknikuma tahvilinden sonra memleketimizde (Mühendis) yetişti
ren bir müessesenin meydana gelmesi ve ileride belki de bir (Mimar) okulu teşekkülü ihtimali 
olması dolayısile, bunlarla Yüksek mühendis ve Yüksek mimarların yapacakları işlerde salâhi
yetlerini ayıran bir kayıd yoktur. Bu salâhiyetleri kanun çerçevesi dahiline almak uzun olacağın
dan yalnız salâhiyetlerin ve ihtisasların alâkadar meslek teşekkülleri ve alâkadar vekâletler 
tarafından bir talimatnameye göre tayin ve tefrik edileceği hakkında bir maddenin ilâvesi lâ-
zımgelmektedir. 

3 — Kanun projesinde memleketimizde çalışacak mühendis ve mimarların tâbiiyetleri hakkın
da bir kayıd mevcud değildir. 
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Küçük sanatların bile Türk tebasma tahsis edilmekle olduğu bir sırada, ecnebilerin bilâ kay-
dışart memleketimizde çalışmalarını tahdid etmek lâzımdır. Ancak lüzum görülerek Devlet taı-a-
fmdan celbedilmiş mutahassısların kontrat müddetleri devamınca Türkiyede icrayi sanat etme
lerine müsaade edilmesi muvafık olacaktır. 

4 — Kanun projesinde birinci maddenin (A) fıkrasında memleketimizde yüksek mimarlık ve 
yüksek mühendislik tahsili gösteren mekteblerin zikredilmesi muvafık olacaktır. Bu fıkra «Mem
leketimizde Yüksek mühendislik ve Yüksek mimarlık tahsillerini gösteren Yüksek Mühendis 
mektebinin (Yüksek mühendis) ve Güzel sanatlar Akademisinin (Yüksek mimar) diploması» şek
linde olmalıdır. 

5 — Memleket dahilinde mevcud telaıikumun mühendislik şubesinden başka halâ ne bir mühendis 
ve ne de bir Mimar mektebi mevcud olmadığı için kanun lâyihasında birinci maddenin (C) fık
rasında zikredilen «Türk Teknik okulu Mühendis kısmı ile proğramlarımn buna muadil olduğu 
kabul edilen memleket dahilindeki diğer mühendis veya mimar mekteblerinden verilen diploma
lar» ibaresinin tayyedilmesi muvafık olacaktır. 

6 — Kanun projesinde (IX) ncu madde olarak zikredilen memur meslek erbabının hariçte hu
susî mahiyette iş yapmalarının menine prensib itibarile müzahir isek de mimarlığın bir güzel sa
nat şubesi olması dolayisile, bilhassa profesör, müşavir gibi haftanın yalnız bir kısmında resmî va
zifede bulunan kimselerin lüzumlu olan meslekî tekâmül ve inkişaflarına yardım edecek hususî 
proje ve tatbikatla meşgul olmaları elzem olduğundan bu gibilerin diğer memur mühendis ve 
mimarlardan tefriki lâzım gelmektedir. Kanunla bu noktanın nazarı itibara alınması ve san atla
rını icra hususunun temini ve her hangi bir kayda tâbi tutulmaması memleket sanat, teknik ve kül
türü için elzemdir. Bu gibi kimselerin esasen adeden mahdııd olması ve kendi sahalarında nnıta-
hassıs olmaları bir umumiyet teşkil etmiyecektir. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 23 - V - 1938 
Esas No. 1/1041 

Karar No. 15 
Yüksek Eeisliğe 

Mühendislik ve mimarlık hakkında Nafıa ve
killiğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
5- V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Encümene da
vet olunan Hükümet mümessili hazır olduğu hal
de tedkik ve müzakere olundu. Şifahen de icab 
eden izahat almdı. 

Türkiye Cumhuriyeti hududları dahilinde 
mühendislik ve mimarlık unvan ve salâhiyeti ile 
icrayi sanat eden mühendis ve mimarların vazi
yet ve salâhiyetlerini tayin eden 1035, 3074 ve 
3077 sayılı kanunlar mevcud ise de bunların bu 
günkü ihtiyaçları karşılayamadığı tecrübelerle sa
bit olmuştur. Meselâ ecnebilerin hariçte esaslı 
bir tahsil görmeden ve yüksek mühendis mekte
binde ve teknik okulda okunan derslerden imti

han vermeden memleketlerinden aldıkları bir ve
sika ile Türkiye dahilinde mühendislik ve mi
marlık yapmalarına imkân veriliyordu. Yeni lâ
yiha bu gibi mahzurların önüne geçtiği gibi mem
leketin ümranile alâkadar fen erbabının ne gibi 
kayid ve şartlarla sanatlerini icra edeceklerini 
tayin ve tesbit etmektedir. 

Esas itibarile kabul olunan kanun lâyihası 
yapılan tadillerle birlikte havalesi mucibince Ad
liye encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Eeisliğe sunulur. 
Nafıa E. Reisi M. M. Kâtib 

Erzincan Kayseri Manisa 
A. Samih llter A, Hilmi Kalaç 

A. Karahisar A. Karahisar Ankara 
Cemal Akçın M. Gönenç E. Demîrel 
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Elâzığ 

F. Z. Çiyütepe 
içel 

F. Mutlu 

• Eskişehir 
A. özdemir 
Kastamonu 

V. îzbudak 

Eskişehir 
O. Işın 

izmir 
S. Epikmen 

İsparta 
// . özdamar 

Niğde, 
Ilalid Mengi 

Kars 
Baka Öngören 

Samsun 
Dr. A. Sirel 

Kastamonu 
Sami Erkman 

Tokad 
Gl. S. Üke 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/1041 

Karar 36 

6 -VI - 193H 

Yüksek Reisliğe 

Mühendislik ve mimarlık hakkında Nafıa ve
kâletince hazırlanıb Başvekâletin 12 - V - 1938 
tarih ve 6/2017 sayılı tezkeresinde Yüksek Mecli
se sunulan kanun lâyihası Adliye encümenine ha
vale edilmekle Nafıa encümeninin tadilâtı ve mu-
cib seoeblerini gösteren mazbatsile birlikte Nafıa 
vekili huzurile tedkik ve müzakere olundu: 

imar işleri her gün inkişaf etmektx. ola^ mem
leketimizde mühendislik ve mimarlık meslekleri
ne karşı büyük ehemmiyet atfedilmesi lüzumu, 
izahtaa müstağni bir hakikat olmakla bu meslek 
mensubu arının ilmî kudret ve ehliyetlerinin, ya
pacakları işleri başarmağa kifayetini temin ede
cek esaslara iptina ettirilmesi ve bunun müeyyi
delere bağlanması zaruridir. Mevcuct kanunla
rın bu maksadı tamamile temin etmediği nazara 
alınarak mühendis ve mimarları tahs\' derecesine 
göre sınıflara ayıran ve bu unvanları taşımak ve 
ona göre sanatlerini icra etmek için diploma ve 
ruhsatnameyi haiz bulunmak ve yabancı mekteb-
lerde tahsil etmiş olanların da vukuf ve etliyet 
derecelerini tedkik ederek ona göre dini om a 
ve ruhsatname verilmek hükümlerini ihtiva eden 
bu lâyiha encümenimizce esas itibarih kabul 
edilmiştir. 

Maddeler üzerinde encümenin yaptığı değişik
likler arasında diploma ve ruhsatnamrsiz mühen
dis veya mimarların sanat icra etmemeleri 1 ük-
münü frösteren yedinci maddeye bu kabı! 1-ims.--
lerin rey vermemeleri de ilâve edilmiştir kî. bu
nunla ehlivukuf sıfatile rey ve nıütaıea beyanı, 
sanat îcrası kadar bir takım haklara maer-r ola
bilecek mahzurlara da meydan verilme nesi temin 
olunmuştur. 

Cezaî hükmü ihtiva eden 8 nci maddede ımi-
kerrirlerin hapis cezasile beraber para cezasile 
de cazalandırılmaları ve diploma veya ruhsatna

mesin mühendis ve mimar kullananlardan hükmî 
şahısların mümessilleri olan kimselerin ceza gö
recekleri maddede tasrih edilmiştir. 

9 ncu maddeye Devlet daire ve müessesele
rinde çalışan mühendis ve mimarların hariçte 
bir ig yapmaları memnuiyetinden profesörlerle 
öğretmen ve doçentlerin istisnası hakkında bir 
fıkra ilâve olunarak bu suretle bunlardan irfan 
hayatında da istifade edilmesi düşünülmüştür. 

Meri kanunlar hükmüne göre mühendis ve 
mimar unvanile diploma ve ruhsatname almış 
olanların bu kanuna intibakını temin için bun
ları tebdil etmelerinin mecburî olmasını muva
fık gören encümenimiz, lâyihanın 10 ncu mad
desini bu esasa göre muvakkat madde olarak 

kaleme almıştır. 
Lâyihada mimar mektebleri diye mevcud ka-

yid, bu gün memleketimizde mimar yetiştiren 
düzel sanatlar akademisi mimarî şubesine şamil 
olduğundan bilhassa birinci maddenin (A) ben
dindeki kayidde akademinin bu şubesinin ayrıca 
işaret edilmesine lüzum olmadığına Nafıa veki
linin izahı ve lâyihanın istihdaf ettiği maksad 
itibaride encümenimizce kanaat edilmiştir. 

Lâyiha, Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
Ad. E. Reisi 

Çorum 
Münir Çağıl 

Bursa 
S. F. Talay 

Antalya 
Numan Aksoy 

Antalya 
Tevfik Amcan 
Balıkesir 
Ö. Evren 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 
Kocaeli 

Bagıb Akça 
Kayseri 
B. Özsoy 

Denizli 
İV. A. Küçüka 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Balıkesir 

O. Niyazi Burcu 
Bursa 

Atıf Akgüç 

Urfa 
Fuad Gökbudak 

( S. Sayısı : 236 ) 



6 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎEÎ 

Mühendislik ve mimarlık hakkında kanun 
layihası 

MADDE I — Türkiye Cumhuriyeti hudud-
lan dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan 
ve salâhiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin 
aşağıda yazılı vesikalardan birini haiz olmaları 
şarttır: 

a) Mühendislik veya mimarlık tahsilini gös
teren Türk yüksek mühendis veya mimar mek-
teblerinden verilen diplomalar; 

b) Programlarının yüksek mühendis veya 
mimar mektebleri programlarına muadil olduğu 
kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya 
yüksek mimar mektebinden diploma almış olan
lara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler; 

c) Türk Teknik okulu mühendis kısmı ile 
programlarının buna muadil olduğu kabul edi
len memleket dahilindeki diğer mühendis veya 
mimar mekteblerinden verilen diplomalar; 

d) Programlarının Türk Teknik okulu mü
hendis kısmı programlarına muadil olduğu ka
bul oluan bir ecnebi mühendis veya mimar 
mektebinden diploma almış olanlara usu
lüne tevfikan verilecek ruhsatnameler. 

MADDE II — Yukanki maddenin (b) ve 
(d) fıkralarında yazılı ecnebi mekteblerden 
mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için 
çıktıkları mektebin aslî talebesi olarak tahsil 
dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisa

tını muntazaman ve filen takib etmiş ve mektebde 
cari usullere göre geçirilmesi lâzımgelen bütün 
imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır. 

MADDE III — Birinci maddenin (a) ve (b) fık
ralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara (Yük
sek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve (c) 
ve (d) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulu
nanlara da sadece (Mühendis) veya (Mimar) 
unvanı verilir. Ve bu unvanlar diploma veya 
ruhsatnamelere de dercolunur. 

MADDE IV — Türk veya ecnebi yüksek 
mühendis veya mimar mekteblerinde cari usul
lere göre doktora imtihanı vererek buna mah
sus diplomayı almış olanlar doktor unvanmı 
da taşırlar. 

MADDE V — Programları Türk yüksek mü
hendis veya yüksek mimar mektebi program-

NAFIA ENCÜMENtNİN 10E(TtŞTlRtŞÎ 

Mühendislik ve mimarlık hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 
aynen. 

Hükümetin ikinci maddesi 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Türk veya ecnebi yüksek mü
hendis veya mimar mekteblerinde cari usullere 
göre doktora imtihanı vererek buna mahsus 
diplomayı almış olanlar doktor mühendis un
vanı taşırlar. 

MADDE 5 
aynen. 
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Hükümetin beşinci maddesi 
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Mühendislik ve mimarlık kanunu lâyihası | 

MADDE 1 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin teklifi aynen 

MADDE 3 — Birinci maddenin (A) ve (B) 
fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara 
(Yüksek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve 
(C) ve (D) fıkralarında yazılı vesikaları haiz 
bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) un
vanı verilir. Bu unvanlar liploma veya ruhsat
namelere de derç olunur. 

MADDE 4 — Nafıa encümeninin dördüncü 
maddesi aynen 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 236 ) 
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larmdan dun ve teknik okulu programların
dan yüksek olan ve fakat bulunduğu memle
ketçe yüksek meteblerden sayılan bir mühen
dis veya mimar mektebini 2 nci maddede ya
zılı şartlar dairesinde bitirmek suretile diplo
ma almış olanlara (mühendis) veya (mimar) 
şahadetnamesi verilir. 

Geçen fıkrada yazılı mekteblerden mezun 
olanlar yüksek mühendis veya yüksek mimar 
ruhsatnamesi almak istedikleri takdirde yük
sek mühendis veya yüksek mimar mektebinin 
alâkalı ihtisas şubeleri ders programları muci
bince okumadıkları derslerin imtihanlarını mu
vaffakiyetle geçirmiş olmaları şarttır. 

MADDE VI — Bu kanunda yazılı ruhsat
namelerin verilmesi ve mekteb programları 
muadeletlerinin tedkiki ve bu işlerle uğraşacak 
heyetin teşkili usulleri ve ruhsatnamelerden 
almacak harç mikdarlan, alâkadar vekâletle
rin mütalealan almmak suretile Nafıa vekâle
tince tanzim edilecek bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

MADDE VII — Birinci maddede zikrolunan 
diploma veya ruhsatnemelerden birini haiz olma
yanlar Türkiyede mühendis veya mimar unva-
nile istihdam olunamazlar ve bu unvanlarla 
icrayi sanat edemezler ve imza koyamazlar ve 
bu unvanları kullanamazlar. 

MADDE VIII — Yukarıki madde hükümle
rine aykırı harekette bulunanlar (50) liradan 
(500) liraya kadar ağır para cezasile ve teker
rürü halinde bir aydan üç aya kadar hapis 
cezasile cezalandırılırlar. Birinci maddede ya
zılı diploma ve ruhsatnameyi haiz olmayanları 
bu vesikalara mahsus unvan ve salâhiyetle işle
rinde kullanan hakikî veya hükmî şahıslar da 
ayni suretle ceza görürler . 

MADDE IX — Devlet daire ve müesseseleri 
ile belediye hizmetlerinde bulunan bilûmum 
yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mi
mar ve fen memurları mesai saatleri haricinde 
bile olsa ücretli ve ücretsiz hususî surette sanat
larını icra edemezler. Ancak serbest meslek er-

Na. E, 

MADDE 6 — Hükümetin altmcı maddesi 
aynen. 

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen. 

MADDE 8 — Yukarıki madde hükümlerine 
aykırı harekette bulunanlar (50) liradan (500) 
liraya kadar ağır para cezasile ve tekerrür
leri halinde bir aydan üç aya kadar hapis ceza
sile cezalandırılırlar. Birinci maddede yazılı 
diploma ve ruhsatnameyi haiz olmayanları bu 
vesikalara mahsus unvan ve salâhiyetle kanunen 
mühendis veya mimar kullanılmasını icab eden 
işlerinde kullanan hakikî veya hükmî şahıs
larda ayni suretle ceza görürler. 

MADDE 9 — Devlet daire veya müesseseleri 
ile belediye hizmetlerinde bulunan bilûmum 
yüksek mühendis, yüksek mimar, mühendis, mi
mar ve fen memurları mesai saatleri haricinde 
bile olsa ücretli ve ücretsiz hususî surette san
atlarını icra edemezler. Ancak serbest meslek 
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MADDE 6 — Bu kanunda yazılı ruhsatna
menin verilmesi ve mekteb programları muade
letlerinin tedkikı ve bu işlerle uğraşacak heye
tin teşkili usulleri ve ruhsatnamelerden alına
cak harç mikdarları alâkalı vekâletlerin muta-
leaları alınarak Nafıa vekâletince hazırlanacak 
bir nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 7 — Birinci maddede zikrolunan 
diploma veya ruhsatnamelerden birini haiz ol-
mıyanlar Türkiyede mühendis veya mimar ün-
vanile istihdam olunamazlar. Ve bu imzalarla 
sanat icra edemezler ve bu unvanları kullanarak 
rey veremezler ve imza da koyamazlar. 

MADDE 8 — Yukarıki madde hükümlerine 
aykırı harekette bulunanlar 50 liradan 500 li
raya kadar ağır para cezasile ve tekerrürü ha
linde para cezasile beraber ayrıca bir aydan üç 
aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 

Birinci maddede yazılı diploma ve ruhsat
nameyi haiz olmayanları bu vesikaları haiz 
olanlara mahsus unvan ve salâhiyetle işlerinde 
kullanan kimselerle hükmî şahsiyetlerin mü
messilleri de ayni suretle cezaya mahkûm edilir. 
ler. 

MADDE 9 — Devlet daire ve müesseselerile 
belediye hizmetlerinde bulunan Yüksek mühen
dis, Yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen me
murları çalışma saatleri dışmda bile olsa ücretli 
veya ücretsiz hususî surette sanatlerini icra ede
mezler. Ancak serbest meslek erbabı bulunma- | 

( S. Sayısı : 236 ) 
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babı bulunmayan ve mahallin belediye veya na
fıa idarelerinin müracaati ve en büyük mülkiye 
memurunun talebi ile zaruret bulunduğu tahak
kuk eden yerlerde tasdik ve murakabesi kendi
lerine veya mensub olduğu mahalli dairelere aid 
olmayan memleketin umranile alâkadar hususî 
meslekî işleri devamlı olmamak ve hariçte yazı
hane açmamak ve mesai saatleri haricinde yap
mak şartile kabul (etmeğe Nafıa vekâleti izin 
verebilir). 

MADDE XI — 1035 numaralı kanunla buna 
ek olan 3077 numaralı kanun mülgadır. 

MADDE X — 3077 numaralı kanunun neş
rinden evvel 1035 numaralı kanuna tevfikan 
mühendis veya mimar unvanile verilmiş olan 
diplomalar ile ruhsatnameler yüksek mühendis 
veya yüksek mimarlık unvanile verilmiş ruhsat

nameler hükmündedirler. İsteyenler diploma ve 
ruhsatnamelerini yeni unvanlarına göre değişti
rebilirler. 

MADDE XII — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE XIII — Bu kanun hükümlerinin ic 
rasma İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş.Ve 
C. Bayar 
Da.V. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

8. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

5-V-1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Na. V. îk. V. 

A. Çetirikaya Ş. K&sebir 
G. î. V. Zr. V. 

ilana Tarkan F. Kurdoğlu 

Na. E. 

erbabı bulunmayan ve mahallin belediye veya 
Nafıa idarelerinin müracaatı ve en büyük mül
kiye memurunun tasdiki talebi ile zaruret bu
lunduğu tahakkuk eden yerlerde tasdik ve mu
rakabesi kendilerine veya mensub olduğu ma
hallî dairelere aid olmayan memleketin umranile 
alâkadar hususî meslekî işleri devamlı olmamak 
ve hariçte yazıhane açmamak ve mesai saatleri 
haricinde yapmak şartile kabul edilir. 

MADDE 11 — Hükümetin on birinci mad
desi aynen. 

MADDE 10 
aynen. 

Hükümetin onuncu maddesi 

MADDE 12 — Hükümetin on ikinci maddesi 
aynen. 

MADDE 13 — Hükümetin on üçüncü maddesi 
aynen. 
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yan ve mahallin belediye veya Nafıa idarelerinin 
müracaati ve en büyük mülkiye âmirinin mu-
vafakatile zaruret bulunduğu tahakkuk eden 
yerlerde tasdik ve murakabesi kendilerine veya 
mensub oldukları mahalli idarelere aid olmıyan 
memleketin ümranile alâkalı hususî meslekî 
işleri devamlı olmamak ve hariçte bir yazıhane 
açmamak ve asıl vazifelerinin çalışma saatleri 
dışmda yapmak şartile birinci fıkrada yazılı 
memurlar iş kabul edebilirler. 

Profesörlük, öğretmenlik, ve doçentlik birinci 
fıkrada yazılı memnuiyet hükmünden müstes
nadır. 

MADDE 10 — 1033 ve 3077 sayılı kanunlar 
ilga edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — 3077 sayılı kanu
nun neşrinden evvel 1033 sayılı kanuna göre 
mühendis veya mimar unvanile verilmiş olan 
diplomalarla ruhsatnameler Yüksek mühendis 
veya yüksek mimarlık unvanile verilecek ruh
satnameler hükmünden olub bu kanunun neş
rinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühen
dis ve mimarlar diploma ve ruhsatnamelerini 
yeni unvanlarına göre değiştirmek mecburiye
tindedirler. 

MADDE 11 — Hükümetin 12 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 12 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 236 ) 





S. Sayısı: 237 
Fabrika meslekî kursları hakkında kanun lâyihası ve İktısad 
Maarif, Millî müdafaa, Sıhhat ve içtimaî muavenet ve Adliye 

encümenleri mazbataları (1/816) 

T. C. 
Başvekâlet 15 - V - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Bayı : 6/1677 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 13 - V - 1937 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan fabrika meslekî kursları kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

, Başvekâlet vekili 
Dr. R. Saydam 

Esbabı mucibe lâyihası 

Türk işçisi zekâ ve kabiliyet bakımından büyük sanayi memleketleri işçilerinden geri kalmamak
tadır. Bu bütün ecnebi mütehassıs ve müdekkikler tarafından kabul, edilmiş bir hakikattir. 

Fakat sanayiimizin henüz pek genç ve yeni olması Türk işçisini kendi kendisini yetiştirmek mec
buriyetinde bırakmış ve onu nazarî ve amelî bir teknik tedrisat haddesinden geçirmeden iş başı
na getirmiştir. 

Askerî ve sivil sanat mekteblerimizden yetişen işçilerin adedi mahduttur. Memleketin mütekâsif sa
nayi muhitlerinde yapılan araştırmalar büyük müesseselerde bu mckteblerden çıkmış işçilerin pek az 
olduğunu göstermiştir. 

Sanayileşme harckct.ile beraber sanayiin muhtaç olduğu işçi elemanlarının yetiştirilmesi keyfiyeti 
bir Devlet meselesi haline gelmitşir. 

Merbut lâyiha memleket büyük sanayi müesseselerini kendi işçilerini yetiştirmek vazifesile mü
kellef kılmak ve bu suretle bu büyük meselenin halline doğru bir adım olmak üzere hazırlan
mıştır. 

İktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktısad encümeni 19 - IV -1933 
Esas No. 1/816 
Karar No. 37 

Yüksek Reisliğe 

iktısad vekilliğince hazırlandı İcra Vekilleri havale byurulan «Fabrika mesleki kursu» kanu-
Heyetinin 13 - V -1937 tarihli toplantısında Yük- mı lâyihası Encümenimizde müzakere ve tcdkik 
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve Encümenimize olundu: 

http://harckct.il


Lâyihaya bağlı esbabı mucibe ve iktısad ve
kâletinin, içtimalarda hazır bulunan alâkadar 
dairesi reisinin verdiği izahata nazaran pek genç, 
ve yeni olan sanayiimizin zekâ ve kabiliyeti ba
kımından büyük sanayi memleketlerindeki işçi
lerden aşağı olmayan Türk işçisini kendi kendi
sini yetiştirmek mecburiyetinde olması zaman 
gaybettireceğinden kalifiye işçiyi bir an evvel 
yetiştirmek gayesini istihdaf eden işbu kanun 
lâyihası esas itibarile Encümenimizce kabul edil
miştir. 

1, 2, 3, 4 ve 5 nci maddeler tadilen altıncı 
madde aynen, yedinci madde, hükmü yapılacak 
program mefhumuna dahil bulunduğundan ve se
kizinci maddede kanunu tatbika memur Vekiller 
sayrimış bulunduğundan murakabenin tabiatile 
işbu vekâletler tarafından yapılacağından tay

yedilerek lâyihanın 9 ncu maddesi tadilen ve 7 
nci madde ve 10 ncu madde tadilen 8 nci olarak 
ve 11 nci madde 9 ncu olarak tadilen ve 12 nci 
madde 10 ncu olarak tadilen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maarif encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

îk. En. Rs. M. M. Na, Kâ. 
İzmir Niğde Niğde 

R. Köken Dr. R. F. T alay Dr. R. F. T alay 
Konya Seyhan 

77. Dikmen Esma Nayman 
Konya Samsun 

Kâzım O kay Ali Tunalt 
Maraş Ankara 

K. Kusun A. Ulus 
Gümüşane 

E. Servet Tor 

Afyon 
B. Türker 

izmir 
B. Anman 

Kocaeli 
1. Dıblan 

Zonguldak 
E. Çakmakkaya 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maarif encümeni 
Esas No. 1/816 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

28 - IV - 1938 

iktısad vekâletince hazırlanan fabrika meslekî 
kursları kanunu lâyihası Yüksek Meclis iktısad 
encümeni tadilâtile birlikte encümenimize havale 
edilmekle Sanayi umum müdürü hazır bulundu
ğu halde tedkik ve müzakere edildi. 

Esbabı mucibeye ve verilen izahata nazaran 
lâyihanın, Millî sanayiimizin inkişafı için lüzum
lu bulunan bilgili işçi ve ustaların ihtiyacını kar
şılayabilecek bir şekilde yetişmelerini temin ede
cek mahiyette bulunduğu görülmüştür. Keyfiye
ti tedkik ederek teklifi esas itibarile muvafık gö
ren encümenimiz lâyihayı aşağıdaki şekilde kabul 
etmiştir. 

Madde 1 — Maden ihraç ocaklarında çalışan 
işçi ve kolbaşılann meslekî bilgilerinin araştırıl
masını da zarurî gören encümenimiz iktısad en

cümeninin birinci maddesini bu maddenin sonun
daki (maden ihraç ocakları bu kanun hükmüne 
tâbi değildir) fıkrasını çıkararak aynen birinci 
madde olarak kabul etmiştir . 

Madde 2 - 1 0 — iktısad encümeninin 2 - 10 n-
cu maddeleri 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 ncu mad
de olarak aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince aid olduğu encümenlere 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maarif E. Reisi 

Kars 
F. Köprülü 

Antalya 
T. örs 

istanbul 

M. M. 
Afyon K. 

Haydar çerçel 
Afyon K. 

îm U. Aykurt 
izmir 

Kâtib 
Trabzon 

Seniha Hızal 
Konya 

Şevket Dağ 
Giresun 

Dr. Neşet Ömer îrdelp Hasan Âli Yücel T. Onay 
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Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. 1/816 
Karar No. 45 

7-V-1938 

Yüksek Başkanlığa 

îktısad vekâletince hazırlanan ve îcra Ve
killeri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştı
rılan fabrika meslekî kursları kanunu lâyihası 
esbabı mucibesile birlikte sunulduğuna dair olub 
îktısad ve Maarif encümenlerince müzakere edi
lerek tadilen tanzim edilen mazbatalarile encüme
nimize verilen Başvekâletin 15 - V -1937 tarihli 
ve 6/1677 sayılı tezkeresi ve bağlı evrakı Askerî 
fabrikalar genel direktörü ile îktısad vekâleti 
sanajd genel direktörü huzurile okundu ve görü
şüldü : 

Her gün terakki ve inkişafı beliren millî sa-
nayiimizde Türk işçisinin kabiliyetinden başka 
bilgisini de arttırmak suretile istifade edilmesi ve 
bu sanayiin daha çabuk ilerlemesi gibi fayda
yı mucib olacağı cihetle îktısad encümenince 
bazı değişiklikler yapılan kanun lâyihası eneü-
menimizce de kabul edilmiş ise de birinci mad
dede işçi kelimesinin 3008 sayılı kanunun bi
rinci maddesindeki tarifesine ve çok eski bir 
teşkilâta malik olan askerî fabrikalar teşkilâtı
na uygun gelmiyeceği ve bunun için işçinin sı
nıfları da yazılarak vuzuhlandırılması daha mü-
nasib görüldüğü ve maden ocaklarındaki işçi
ler için de kurs açılması hakkındaki îktısad en
cümeni fikrine iştirak edildiği ve çıraklara ça
lışma zamanında askerî fabrikaların işten kal

masını intaç edeceği ifade edilmesi üzerine bü
tün fabrikalarda da ayni halin tahaddüsü tabiî 
olması üzerine bilûmum işçiye çalışma zamanı 
haricinde kurs gösterilmesi daha münasib gö
rülerek üçüncü maddenin değiştirildiği ve askerî 
fabrikalar tabiri hava, deniz ve kara fabrika
larından ibaret olduğu cihetle lâyihada da ayni 
tarzda izahlandırıldığı ve kursa gelmiyenler-
den para cezasının ve vazifeye nihayet verilme
si hakkındaki hükümler askerî fabrikaların 
(hava, deniz, kara) 895 sayılı kanuna uygun 
muamele icrası için 7 nci maddeye bir fıkra ilâ
ve edilerek kanun lâyihası kabul edilmiş ve ha
vale edilen encümene verilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulmuştur. 

M. M. E. Reisi 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Antalya 

C. Mengilibörü 
Elâziğ 

A. Saffet Ohkay 
Manisa 

K. N. Duru 

M. M. 
Erzurum 
Ş. Koçak 
Balıkesir 

C. Esener 
İstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Muğla 

N. Tuna 
Tokad 

27. Konay 

Kâtib 
Samsun 

R. Barkın 
Erzurum 

A. Akyürek 
Kırşehir 

M. Özdeş 
Sinob 

C. K. Incedayı 

T. B. M. M. 
$. /. M. Encümeni 

Esas No. 1/816 
Karar No. 9 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

18 - V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Türk işçisinin kendi kendisini yetiştirmesi 
ve büyük sanayi müesseselerine kendi işçileri
nin bilgilerini yükseltmek mecburiyeti veril
mesi hakkında olub îktısad vekâletince hazırla
narak Başvekâletin 15 mayıs 1937 tarih ve 6/1677 

sayılı tezkeresile gönderilen ve Yüksek Reislikçe 
Encümenimize dahi havale buyurulan kanun lâ
yihası, İktisad, Maarif ve Millî Müdafaa encü
menlerinin tesbit ettiği şekiller ve esbabı mucibe-
lerile birlkte olarak, mezkûr vekâlet sanatlar 
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ttmum müdürü hazır bulunduğu halde okundu 
ve müzakere olundu. 

Memleketimizde gittikçe inkişaf eden sanayii 
daha bilgili ve daha başarıcı ellere vermek, bu 
suretle de fabrika ve müesseselerde liissolun.au 
mektebderı yetişmiş işe/ilerin azlığına çare bul
mak üzere tanzim olunan bu kanun layihasının 
lüzumuna Encümeııimizee dahi kanaat gelmiş bu
lunmaktadır. 

Lâyihanın birinci maddesine göre açılacak 
kursların bir senede gündelik vasatisi yüz ve daha 
fazla işçi kullanılan müesseselere hasrolunması, 
daha az işçi kullananların kursu açmaktan muaf 
tutulmaları noktası etrai'rııda durulmuş ise de, 
altıncı maddeye göre bu kursların tedrisi ve idari1 

masraflarının müessese sahihleri iarafunlan öden
mesi, Hükümetin dahi bunu büyük sanayi yer
lerine hasretmesi hakkındaki görüşü, nihayet yu
karıdaki müesseselerde bulunan işçiler hakkında 
konan bir kayid ile sanayileşme hareketinin muh

taç olduğu mikdarda mütehassıs elemanların te
min edilmiş olacağının anlaşılması Millî Müdafaa 
encümeninin birinci maddesi aynile kabul edil
miştir. 

Yine edilen müzakereler sonunda Millî Mü
dafaa encümeninin tesbit ettiği seldin diğer mad
deleri de kısmen ıd'ak yazış ve kelime tadillerıle 
aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Adliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

S. İ. M. E. Reisi 13u M. M. Katib 
Erzurum Konya Edirne 

Dr. A. b\ Tvzcv Dr, O. Ş. Uludağ Dr. F. M emik 
Balıkesir Bursa Denizli 

Dr. II. Y. tioDitji'n-i'L- Dr. A. Komik Dr. JI.lierk.mau 
Kayseri Mardin Niğde 

S. Tw<jiı:ı İh-. !{. L;-iH-nl A. V. 11 iueay 
Sinob Kütahya. 

II. Okan Dr. S. A. l'Utiz 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. d/816 

Karar No. 38 

6 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Fabrika meslekî kursları hakkında İktısad ve
kâleti tarafından hazırlanıb icra Vekilleri Heye
tince Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası Ad
liye encümenine de havale edilmiş olmakla İktı
sad, Maarif, Millî Müdafaa ve Sıhhat ve içtimaî 
muavenet encümenlerinin tadilleri ve esbabı mu
cibe mazbatalarile birlikte İktısad vekâleti namına 
gönderilen Sanayi umum müdürü hazır olduğu 
halde tedkik ve müzakere olundu : 

Lâyiha sma.î müessesi;!erde çalışan usta, kalfa, 
ve çırakların meslekî bilgilerini arttırmak üzere 
kurslar açılması ve buna müteferri hükümleri ih
tiva etmektedir. 

Türk işçilerinin muhtelif sınaî İşlerde mem
nuniyet ve iftiharla görülen başarılar elde etme
lerinden günden -.güne inkişaf eylemekte olan sa
nayicilik hayatında işçilerimizin zekâ ve kabili

yetlerde istihsal ettikleri bu muvaffakiyetleri ame
lî tedrisatla da esaslandırılmak üzere bu müesse

selerde kurslar açılmasının isabeti cııcümenimizce 
de takdir edilmiş ve bu maksadı temin bakımın
dan lâyiha, esas itibarilc kainde şayan görülmüş • 
tür. 

Maden ocaklarının sanayi müessesattan sayı
larak bu kamın hükmüne tâbi tutulacağına göre 
lâyihanın unvanı maden ocaklarının da ilâvesi 
snretile değiştir!Imiştir. 

Encümence birinci madde, sınaî müessesele
rin teşviki sanayi kanununda tarif edilmiş bu
lunmasına-göre tatbikatta tereddüde mahal kal
mamak üzere sınaî müesseseler bu kanuna atıf su-
retile gösterilmiş ve maden ocakları da vazih 
olarak yazılmışı ve kurs açmağa mecbur olacak 
müesseselerin amele mikdarları bürolarda ça
lışanlar hariç olmak üzere bütün işçi ve müs
tahdemlerinin sayısının gündelik vasatisi yüz ve 
daha fazla olması esası üzerinden tesbit 
edilerek kursa devam edeceklerin de usta, kalfa 
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ve çırak olacakları yazılmak suretile tertib edil- | 
mistir. _ I 

Maddenin ikinci fıkrasında ayni sanayie j 
mensub müesseselerin müşterek kurs açabilmeleri 
için amelenin katedecekleri mesafenin iki ki
lometre olması temin edilmek istenilen kolay
lık bakımından münasib görülmüştür. 

İki kilometre mesafe dahilinde birden fazla ay- | 
ni sanat müessesesine sahib olanların kurs açma
ları mecburiyeti de maddenin son fıkrasında 
gösterilmiştir. 

İkinci maddenin birinci fıkrası Eneümenimiz-
ce tayyedilmiştir. Birinci madde de kurs aç
mağa mecbur olan müesseselerin senenin bazı 
mevsiminde faaliyette bulunsalar bile çalıştır
dıkları amele yekûnunun iş yılı günlerine göre 
her günlük vasatisi yüz amele olacağı cihetle şe
ker fabrikaları gibi faaliyetleri bir mevsime 
mahsus olan müesseselerde de vasati hesab üze
rinden kurs açmak mükellefiyetleri kolayca tayin 
edilebileceğinden kurs açmak hususundaki mec
buriyet kıstasının işin nevine göre olmayıb amele 
sayısına göre olacağından istisnaî bir hükmün 
kanuna dercine mahal görülmemiştir. 

Üçüncü maddede tedrisat saatinin haftada en 
çok haddile imtihana girmek mecburiyeti ve im
tihanda muvaffak olamayanların müteakib kurs
lara devam mükellefiyetinde oldukları gösteril
miştir. 

Dördüncü ve beşinci maddeler birleştirilerek 
tedrisat müddetile kursun ders programları ve 
talim heyetinin vasıf ve şartlarının kanunun neş
rinden sonra altı ay içinde bir nizamname ya
pılarak tesbit edilmesi ve kursa alınacak öğret
menlerin intihab ve tayin usulleri bir maddeye 
derç olunmuştur. 

Askerî fabrikalarla Devlet demiryolları atöl
yelerinde de bu kanunun kurs açılmak mecbu
riyetine mütedair hükümleri cari olacağına gö
re buralarda tatbik edilecek bu maddede yazılı 
hususların bu idarelerin alâkalı olduğu vekalet
lerce tanzim edileceği maddenin sonuna kaydo-
lunmuştur. 

Kursa devamın mecburi olduğu ve mazeret
siz gitmeyenlerin gündeliklerinden yarıyı geç
memek üzere katiyat yapılacağı ve bir ay içinde 
beş defa kursa gitmiyenlerin de hizmetlerine son 

verileceği işçiler hakkında cezaî mûeyyede ola
rak yedinci maddeye yazılmıştır. 

Gündeliklerden kesilecek paralar hakkında iş 
kanununda mevcud ve işçiler için umumî mahi
yette olan hükmün tatbik edileceği ve askerî 
fabrikalar içinde 895 sayılı kanun mucibince 
(Taavün ve sigorta sandığı) namile mevcud 
sandığın müstahdeminden cezaî olarak kesilecek 
paralar gelir kaynağı olarak kabul edilmiş ve 
sandığın yapacağı işler de bu kanunda gösteril
miş olduğundan bu hüküm mahfuz olduğu mad-, 
dede işaret edilmiştir. 

Kurs hakkında İktısad vekâletince tanzim 
edilecek nizamnamenin neşrinden sonra üç ay 
içinde kurs açmağa mecbur olan müesseseler bu 
mecburiyeti ifa etmedikleri takdirde ilk defa
sında ağır para cezasile cezalandırılacakları ve 
tekerrürü halinde ceza tazif edilmekle beraber 
kurs açmeaya kadar müesseselerin kapatılma
sına sulh mahkemelerince hükmolunacağı se
kizinci maddede tesbit olunmuştur. 

Kanunun meriyeti zamanmm neşir tarihinde 
olması encümence münakaşa edilerek kabul ve 
tasvib olunmuştur. Lâyihada nizamname tanzi
mi için altı ay müddet kabul edilmesine ve bu 
nizamname neşrolunduktan sonra üç ay içinde 
müesseselerin kurs açmağa mecbur olacaklarına 
göre kanunun neşrinden itibaren dokuz ay bir 
müddet verilmiş olmaktadır, ki bununla bu mü
kellefiyeti ifa edecek müesseselerce lâzımgelen 
hazırlıkların yapılması imkânı derpiş edilmiş 
olmaktadır. 

Encümenimizce yapılan tadillerle lâyihanın 
kabul ve tasvib buyurulması için Umumî heyete 
arzedilmek üzere tanzim kılman bu mazbata 
Yüksek Eeisliğe sunulmuştur. 
Adliye En. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Erzurum 
Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Sirmen 

Antalya Balıkesir Antalya 
T. Arıcan O. Niyazi Burcu N. Aksoy 
Kocaeli Kayseri Bursa 
R. Akça H. F. Perker Atıf Akgüç 

Bursa Kayseri Kastamonu 
8. F. Talay R. özsoy Dr. Şükrü Şenozan 

Balıkesir Urfa ~ Denizli 
Ö. Evren Fuad Gökbudak N. A. Küçüka 
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fiÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Fabrika meslekî kursları hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Büroda çalışan 
memurin hariç olmak üzere bir 
senede kullandığı işçilerin, fen 
memurlarının ve ustabaşıları-
nm - müstahdemin dahil - gün
delik vasatisi 100 ve daha fazla 
olan smaî müesseseler işçi, çı
rak ve ustalarına meslekî bilgi
lerini arttırmak üzere kurslar 
açacaklardır. Ayni sanayie 
mensub olan ve yekdiğerinden 
en fazla bir kilometre mesafe
de bulunan müesseseler müşte
rek kurs açabilirler. Devlet de
miryollarının atelyeleri bu ka
nundan müstesnadır. 

MADDE 2 — Bütün sene de
vamlı surette faaliyette bulun-
mayıb 6 aydan az çalışan ve 
mevsime bağlı mahsul işleyen 
fabrikalar ve bunların mamu-
lâtmm anbalajlarmı hazırlayan 
müesseseler bu kanun hükmü
ne tâbi değillerdir, Fakat bu 
müesseselerin diğer aylarda ça
lıştırdığı işçilerin yekûnu da 
nazarı dikkate almmak şarti-
le senelik işçilerinin gündelik 
tutarı 10D olduğu takdirde bu 
kanuna tâbidir. 

Bu kanunun şümulü sahasına 
giren müesseseler kanunun neş
ri senesine tekaddüm eden tak
vim senesi içindeki vaziyetle-

- 6 -
İKTISAD ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRİŞI 

Fabrika meslekî kursları hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Büroda çalışan 
memurlar hariç olmak üzere 
bir senede kullandığı işçilerin, 
ustabaşzlarınm ve fen memur
larının - müstahdemin dahil -
gündelik vasatisi 100 ve daha 
fazla olan smaî teşebbüsler mü
esseseleri işçi, çırak ve ustala
rına meslekî bilgilerini arttır
mak üzere kurslar açacaklar
dır. Ayni sanayie mensub olan 
ve yekdiğerinden en fazla bir 
kilometre mesafede bulunan ve 
fakat ayrı ayrı sınaî teşebbüs
lerin malı olan müesseseler 
müşterek kurs açabilirler. Ke-
zalik işçi adedi bu maddede 
gösterilen sayıdan aşağı olsa bi
le bir kaç müesseseye sahib olan 
smaî teşebbüsler ayni mesafe 
dahilinde bulunan bu müesse
seleri işçileri için kurslar aça
caklardır. Maden ihraç mües
seseleri bu kanun hükmüne tâ
bi değildir. 

MADDE 2 — Bütün sene de
vamlı surette faaliyette bulun-
mayrb altı aydan az çalışan ve 
mevsime bağlı mahsul işleyen 
fabrikalar ve bunlarm mamulâ-

tmm ambalajlarını hazırlayan 
müesseseler bu kanun hükmüne 
tâbi değildir. Ancak bu mües
seselerin diğer aylarda çalıştır
dığı işçilerin vasatî yekûnu se
nelik işçilerinin gündelik tutarı 
100 olduğu takdirde bunlar da 
bu kanun hükmüne tâbidir. 

Bu kanunun şümulü sahasma 
giren müesseseler kanununun 
neşri senesine tekaddüm eden 
takvim senesi içindeki vaziyet
lerine göre tayin edilirler. îşçi 

(S . Sayısı: 237 } 

MAARİF ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞI 

Fabrika meslekî kursları hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Büroda çalışan 
memurlar hariç olmak üzere 
bir senede kullandığı işçilerin, 
ustabaşüarmm ve fen memur
larının müstahdemin dahil - gün
delik vasatisi 100 ve daha fazla 
olan smaî teşebbüsler müesse
seleri işçi, çirak ve ustalarma 
meslekî bilgilerini arttırmak 
üzere kurslar açacaklardır. Ay
ni sanayie mensub olan ve yek
diğerinden en fazla bir kilo
metre mesafede bulunan ve fa
kat ayrı ayrı sınaî teşebbüsle
rin malı olan müesseseler müş
terek kurs açabilirler. Kezalik 
işçi adedi bu maddede gösteri
len sayıdan. aşağı olsa bile bir 
kaç müesseseye sahib olan smaî 
teşebbüsler ayni mesafe dahilin
de bulunan bu müesseseleri iş
çileri için kurslar açacaklardır. 

MADDE 2 — Iktısad encü
meninin ikinci maddesi aynen. 



MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜME
NİNİN DEĞIŞTlRlŞÎ 

Fabrika meslekî kursları hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Böroda çalı
şan memurlar hariç olmak üze
re bir senede kullandığı işçile
rin, ustabaşılarmm ve fen me
murlarının müstahdemin dahil 

gündelik vasatisi 100 ve daha 
fazla olan smaî teşebbüsler mü
esseseleri işçi (çırak, kalfa, us
ta) meslekî bilgilerini arttır
mak üzere kurslar açacaklar
dır. Ayni sanayie mensub olan 
ve yekdiğerinden en fazla bir 
kilometre mesafede bulunan ve 
fakat ayrı ayrı smai teşebbüs
lerin malı olan müesseseler müş
terek kurs açabilirler. Kezalik 
işçi adedi bu maddede gösteri
len sayıdan aşağı olsabile bir 
kaç müesseseye sahib olan sı
nai teşebbüsler ayni mesafe da
hilinde bulunan bu müesseseleri 
işçileri için kurslar açacaktır. 

MADDE 2 — îktısad. encü
meninin ikinci maddesi aynen 
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SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUA
VENET ENCÜMENİNİN DE-

ĞİŞTİBİŞİ 

Fabrika meslekî kursları hak
kında kanun lâyihası 

MADDE 1 — MilH Müdafaa 
encümeninin birinci maddesi 
aynen 

MADDE 2 — Millî Müdafaa 
encümeninin ikinci maddesi ay
nen 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Sınaî müesseselerde ve maden 
ocaklarında meslekî kurslar açıl

masına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Bürolarında ça
lışan memurlar hariç olmak ü-
zere bir senede kullandığı işçi 
ve müstahdemin sayısmm gün
delik vasatisi yüzden daha faz
la olan maden ocaklarile teşvi
ki sanayi kanununda tarif edi
len smaî müesseselerde çırak, 
kalfa ve ustaların meslekî bil
gilerini arttırmak üzere kurs
lar açılacaktır. 

Kursa gireceklerin katede-
cekleri mesafe iki kilometreyi 
geçmemek üzere ayni sanayie , 
mensub müesseseler müşterek 
kurs açabilirler. 
İşçi sayısı bu maddede göste

rilen mikdardan aşağı olsa bi
le yukarıki fıkrada yazılı mesa
fe dahilinde ayni sanayiden bir 
kaç müesseseye sahib olanlar 
kurs açmağa mecburdurlar. 

MADDE 2 — Bu kanunun şü
mulü sahasma giren müessese
ler, kanunun neşri senesine ta
kaddüm eden takvim senesi 
içindeki vaziyetlerine göre ta
yin edilirler. 

İşçi sayısı itibarile kanunun 
tatbikmdan sonra kanunun şü
mulü dışmda kalan müessesele
rin vaziyeti bu halin tahaddüs 
ettiği seneden sonra gelecek ilk 
takvim senesi nihayetindeki iş
çi sayışma göre tayin olunur. 
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rine göre tayin edilirler. îşçi 
adedi itibarile kanunun tatbi-
kmdan sonra kanunun şümulü 
haricinde kalan müesseselerin 
vaziyeti bu halin tahaddüs et
tiği seneden sonra gelecek ilk 
takvim senesi nihayetindeki 
işçi adedine göre tayin olunur. 
Bu kanuna göre bir sene 300 
gündür. 

MADDE 3 — Kurslar çırak, 
işçi ve ustalar olmak üzere üç 
kısımdır. Kurs müddeti çırak
lar için çalışma zamanı içinde 
işçi ve ustalar için çalışma za
manı dışındadır. 

Bu kurslar sebebile fabrika 
sahibi çırağm kanunun tatbi
ki tarihinde aldığı ücretinden 
tenzilât yapamaz. 

Tedrisat haftada asgarî 6 sa
attir. 

Kurs nihayetinde kursa de
vam eden işçiler imtihana tâbi 
tutulur. Bu imtihanda muvaf
fak olamayanlar ertesi sene 
kurslara devam mecburiyetin
dedirler. 

MADDE 4 — Bu kursların ta
lim heyetleri Maarif vekâletince 
tanzim olunacak bir talimatna
meye göre vilâyet kültür di
rektörlerinin tertibi ve valinin 
tasdiki ile müessese sahibleri 
tarafmdan intihab ve tayin olu
nur. Askerî fabrikalara aid bu 
işler Milli Müdafaa vekilliğince 
yapılacak ayrı bir talimatname 
ile görülür. 

Ik. E. 

adedi itibarile kanunun tatbi-
kmdan sonra kanunun şümulü 
haricinde kalan müesseselerin 
vaziyeti bu halin tehaddüs et
tiği seneden sonra gelecek ilk 
takvim senesi nihayetindeki iş
çi adedine göre tayin olunur. 

MADDE 3 — Kurslar açarak, 
işçi ve ustalara mahsus olmak 
üzere üç kısımdır. Kurs müd
deti çıraklar için çalışma zama
nı içinde işçi ve ustalar için ça
lışma zamanı dışındadır. 

Bu kurslar sebebile fabrika 
sahibi çırağın kanunun tatbiki 
tarihinde aldığı ücretinden ten
zilât yapamaz. Tedrisat hafta
da asgarî altı saattir. Kurs niha
yetinde kursa devam edenler 
imtihana tâbi tutulur. Bu imti
handa muvaffak olamayanlar 
müteakib kurslara devam mec
buriyetindedirler. 

MADDE 4 — Bu kursların 
talim heyetleri Maarif vekâle
tinde tanzim olunacak bir ni
zamnameye göre vilâyet Kültür 
direktörlerinin tertibi ve vali
nin tasdiki ile müessese sahib
leri tarafından intihab ve tayin 
olunur. Askerî fabrikalara 'aid 
bu işler Millî Müdafaa ve Dev
let demiryolları atelyelerine aid 
işler Nafıa vekâletince tanzim 
olunur. 

Mf. E. 

MADDE 3 — Iktısad encü
meninin üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 4 — Iktısad encü
meninin dördüncü maddesi ay
nen. 
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M. M. E. 

MADDE 3 — Kurslar işçi 
(çırak, kalfa, ustalara) mahsus 
olmak üzere üç kısımdır. Kurs 
müddeti hepsi için çalışma za
manlımı dışındadır. 

Tedrisat haftada asgarî altı 
saattir. Kurs nihayetinde kursa 
devam edenler imtihana tâbi tu
tulur. Bu imtihanda muvaffak 
olamıyanlar müteakib kurslara 
devam mecburiyetindedirler. 

MADDE 4 — Bu kursların ta
lim heyetleri Maarif vekâletin
ce tanzim olunacak bir nizam
nameye göre vilâyet kültür di
rektörlerinin tertibi ve valinin 
tasdikile müessese sahihleri ta
rafından intihab ve tayin olu
nur. Askerî fabrikalara (kara, 
deniz, hava) ya aid bu işler 
Millî Müdafaa ve Devlet demir

yolları atelyelenne aid işler Na
fıa vekâletince tanzim olunur. 

- 9 — 
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MADDE 3 — Kurslar işçile
re (çırak, kalfa, ustalara) mah
sus olmak üzere üç kısımdır. 
Kurs müddeti hepsi için çalış
ma zamanmm dışındadır. 

Tedrisat haftada asgarî altı 
saattir. Kurs nihayetinde kursa 
devam edenler imtihana tâtji tu
tulur. Bu imtihanda muvaffak 
olmryanlar müteakib kurslara 
devam mecburiyetindedirler. 

MADDE 4 — Bu kursların 
talim heyetleri Maarif, Iktısad 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletlerince tanzim oluna
cak bir nizamnameye göre vilâ
yet kültür direktörlerinin ter
tibi ve valinin tasdikile mües
sese sahihleri tarafından inti
hab ve tayin olunur. Askerî 
fabrikalara (kara, deniz, hava) 
ya aid bu işler Millî Müdafaa 
ve Devlet demiryolları atelye-
lerine aid işler Nafıa vekâle
tince tanzim olunur. 

(S. Sayısı: 237 )] 
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MADDE 3 — Açılacak kurs
larda tedrisat, çalışma zamanı 
dışmda olmak üzere haftada en 
çok altı saattir. 

Kursa devam edenler kurs ni
hayetinde imtihana tâbi tutu
lur. İmtihanda muvaffak ola
mayanlar o müesseselerde ça
lışmağa devam ettikleri takdir
de müteakib kurslara devama 
mecburdurlar. 

MADDE 4 — Kurs talim 
heyetlerinin vasıf ve şartları 
ve kurslarm nevi, ders progra
mı, tedrisat müddeti bu kanu
nun neşrinden itibaren altı ay 
içinde yapılacak nizamname 
ile tayin olunur. 

Kurslara almacak öğretmen
ler müessese sahihleri tarafın
dan intihab ve Kültür direk
törlüğünün mütaleası alındık
tan sonra o yerin en büyük 
mülkiye âmirinin tasdikile ta
yin edilir . 

Askerî fabrikalara ve Devlet 
demiryolları atelyelerine aid 
işler Millî Müdafaa ve Nafıa 
vekâletlerince tanzim olunur . 



m. 
MADDE 5 — Bu kurslarda 

takib edilecek ders programı ve 
kursların müddeti bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren 3 ay 
zarfında İktısad, Sıhhat ve iç
timaî muavenet ve Maarif vekâ
letleri taşafmdan tayin ve tesbit 
edilecektir ve programa sıhhat 
korunması ile hava Iücumları 
ve zehirli gazlardan korunma, 
kaza vukuunda ilk accls imdad 
hususatı da konulacaktır. As
kerî kara, deniz ve hava fab
rikalarının çırak v e işçilerinin 
ders programı ile kurslarmm 
zaman ve müddetleri Millî Mü
dafaa vekilliğince tesbit olunur. 

MADDİ 6 — Kursların tedris 
ve idare masrafları müessese 
sahibbri tarafından tediye olu
nur. 

Müşterek kurs tesisi halinde 
masraf her müessesenin işçi ve 
müstahdemininin adedi nisbe-
tinde olmak üzere taksim edi
lir. 

MADDE 7 — Kurslara başla
ma devri eylül ve mart ayları
dır. 

MADDE 8 — Kursların faa
liyeti Maarif vekâleti tarafın
dan murakabe edilir. Askerî 
fabrikalara aid murakabe Millî 
Müdafaa vekilliğince yapılır. 

MADDE 9 — Kurslara de
vam mecburîdir. Bilâ sebeb gel
meyenler hakkında her gelme
diği gün için yarım yevmiyeyi 
geçmemek üzere fabrikatörler-
ce ücret kesilme cezası tatbik 
edilir. I Bu para cezalan ame
lenin menfaatına sarf olunur. 
Üst üste ve mazeretsiz bir ay 
zarfmda 3 defa devam etmeme 
halinde işçi, çırak veya ustanm 
vazifesine nihayet verilir. Ha-

— 10 -
îk. E. 

MADDE 5 — Bu kurslarda 
takib edilecek ders programı ve 
bu kursların müddeti bu kanu
nun neşri tarihinden itibaren 
altı ay zarfmda İktisat?, S'hhat 
ve içtimaî muavenet ve Maarif 
vekâletleri tarafından bir ni
zamname ile tayin ve tesbi'; edi
lecektir. Askerî fabrikalarının 
programları Millî Müdafaa ve 
Devlet demiryolları atelyeleri-
nin programları Nafıa vekâle
tince tesbit olunur. 

MADDE 6 — Kursların ted
ris «ve idare masrafları müesse
se sahihleri tarafından tediye 
edilir. Müşterek kurs tesisi ha
linde masraf her müessesenin 
işçi ve müstahdemin adedi nis-
botinde taksim edilir. 

MADDE 7 — Kurslara devam 
mecburidir. Mazeretsiz olarak 
kursa gitmeyenler hakkmda 
her gelmediği gün için müesse
sece yarım gündeliği geçme
mek üzere ücretinden kesinti 
cezası yapılır. Bu suretle top
lanan para yardım veya tekaüd 
gibi hususat için işçiler lehine 
sandıklan bulunan iş yerinde 
işbu sandığa ve böyle bir san
dık yoksa iş verenin yapmakla 

Mİ E. 

MADDE 5 — iktısad encü
meninin beşinci maddesi aynen. 

MADDE 6 — iktısad encü
meninin altmcı maddesi aynen. 

MADDE 7 — iktısad encü
meninin yedinci maddesi aynen. 
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MADDE 5 — Bu kurslarda 
takib edilecek ders programı ve 
kursların müddeti bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren üç *ay 
zarfında îktısad, Sıhhat ve iç
timaî muavenet ve Maarif ve
kâletleri tarafından tayin ve 
tesbit edilecektir. Askerî fabri
kalarının (kara, deniz ve ha
va) işçi (çırak, kalfa ve usta
larının) ders programı ile kurs
larının zaman ve müddetleri 
Millî Müdafaa vekilliğince tes
bit olunur. 

MADDE 6 — îktısad encü
meninin 6 ncı maddesi aynen 

MADDE 7 — Kurslara de
vam mecburidir. Mazeretsiz ola
rak kursa gitmiyenler hakkın
da her gelmediği gün için mü
essesece yarım gündeliği geç
memek üzere ücretinden kesinti 
cezası yapılır. Bu suretle topla
nan para yardım veya tekaüd 
gibi hususat için işçiler lehine 
sandıkları bulunan iş yerinde 
işbu sandığa ve böyle bir san
dık yoksa iş verenin yapmakla 

— 11 -
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MADDE 5 — Millî Müdafaa 
encümeninir. 6 nci maddesi ay
nen 

MADDE 6 — Millî Müdafaa 
encümeninin 6 ncı maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Kurslara devam 
mecburidir. Mazeretsiz olarak 
kursa gitmiyenler hakkmda 
her gelmediği gün için müesse
sece yarım gündeliği geçme
mek üzere ücretinden kesme 
cezası yapılır. Bu suretle top
lanan para yardım veya teka
üd gibi hususat için işçiler le
hine sandıkları bulunan iş ye
rinde işbu sandığa ve böyle bir 
sandık yoksa iş verenin yap-

Ad. E. 

MADDE 5 — Hükümetin 
6 ncı maddesi aynen. 

MADDE 6 — Kurslara de
vam mecburidir. Mazeretsiz o-
larak kursa gitmeyenler hak
kmda her gelmediği gün için 
iş veren veya vekili tarafından 
gündeliğinin yarısmı geçmiye-
cek bir mikdarı kesilir. Bir ay 
içinde beş defa kursa devam 
etmiyenlerin hizmetlerine niha
yet verilir. 

Bu maddeye göre gündelik
lerden kesilecek paralar iş ka-
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mal, bekçi gibi müstahdemin 
kursa devam etmeğe mecbur de
ğildir. Amelenin para cezası ile 
işten çıkarma cezasına karşı 
idare heyetlerine itiraz hakkı 
vardır; 

MADDE 10 — Kurs açmakla 
mükellef tutulan müesseseler 11 
nci maddede yazılı tarihte bu 
mükellefiyeti ifa etmedikleri 
takdirde 100 liradan 500 liraya 
kadar sulh mahkemelerince ağır 
para cezası ile tecziye olunurlar. 
Tekerrürü halinde ceza iki 
misli olarak tatbik olunur. 
Üçüncü defa tekerrürü halinde 
müesseseler sulh mahkemeleri
nin karan ile kapatılır. 

Bu müesseseleri murakabe 
ile vazifelendirilmiş memurların 
vazifelerine mani olanlar hak
kında ayni hüküm tatbik olu
nur. 

MADDE 11 — Bu kanun 1 
eylül 1937 tarihinden mevkii 
meriyete girecek ve 1 eylül 1942 
tarihine kadar tatbik edilecek
tir. 

- iâ -
Ik. E. . 

mükellef olduğu hususlardan 
hariç olmak şartile ancak işçi
lerin menfaatlerine yarayacak 
ve İktısad vekâletince tayin edi
lecek bir cihete hasır ve sarfe-
dilir. 

Bir ay içinde üst üste ve 
mazeretsiz üç defa kurslara de
vam etmeyen işçi, çırak veya 
ustanın müessesece vazifesine ni
hayet verilir, işçinin para ce
zası veya işten çıkarılma ceza
sına karşı mahkemeye müracaat 
hakkı mahfuzdur. 

MADDE 8 — Kurs açmakla 
mükellef tutulan müesseseler do
kuzuncu maddede yazılı tarihte 
bu mükellefiyeti ifa etmedikleri 
takdirde 100 liradan 500 liraya 
kadar sulh mahkemelerince ağır 
para cezasile tecziye olunurlar. 
Tekerrürü halinde ceza iki mis
li olarak tatbik olunur. Üçün
cü defa tekerrürü halinde mü
esseseler sulh mahkemesinin 
kararile bir ayı geçmemek üzere 
muvakkaten kapatılır. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri 
tarihinden altı ay sonra mute
berdir. 

töf. ft 

MADDE 8 — iktısad encü
meninin sekizinci maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — iktısad encü
meninin dokuzuncu maddesi ay
nen. 
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mükellef olduğu hususlardan 
hariç olmak şartile ancak işçi
lerin menfaatlerine yarayacak 
ve Îktısad vekâletince tayin 
edilecek bir cihete hasr ve sar-
fedilir. 

Bir ay içinde üst üste ve ma
zeretsiz üç defa kurslara de
vam etmiyen işçi, çırak veya 
ustanm müessesece vazifesine 
nihayet verilir. İşçinin para ce
zası veya işten çıkarılma ceza
sına karşı mahkemeye müraca
at hakkı mahfuzdur. Fara ke
sintisi ve vazifeye nihayet veril
mesi ve işçinin bu hususlardan 
dolayı mahkemeye müracaat et
mesi askerî fabrikaların (ha
va, deniz, kara) 895 sayılı ka
nun hükümlerine göre olur. 

MADDE 8 — Kurs açmakla 
mükellef tutulan müesseseler 9 
ncu maddede yazılı tarihte bu 
mükellefiyeti ifa etmedikleri 
takdirde 100 liradan 500 liraya 
kadar sulh mahkemelerince ağır 
para cezasile tecziye olunurlar. 
Tekerrürü halinde ceza iki misli 
olarak tatbik olunur. Üçüncü 
defa tekerrürü halinde müesse
seler sulh mahkemesinin karari-
lebiray geçmemek üzere mu
vakkaten kapatılır. Bu hüküm
den askerî fabrikalar (kara, 
deniz, hava) hariçtir. 

MADDE 9 — îktısad encü
meninin 9 ncu maddesi aynen 

makla mükellef olduğu husus
lardan hariç olmak şartile an
cak işçilerin menfaatlerine, ya
rayacak ve Îktısad vekâletince 
tayin edilecek bir cihete ha
sır ve sarfedilir. 

Bir ay içinde üstüste ve ma
zeretsiz üç defa kursa devam 
etmiyen işçi, çırak, kalfa veya 
ustanm müessesece vazifesine 
nihayet verilir. İşçinin para ce
zası veya işten çıkarılma ceza
sına karşı mahkemeye müraca
at hakkı mahfuzdur. Fara kes
me cezası ve vazifeye nihayet 
verilmesi ve işçinin bu husus
lardan dolayı mahkemeye mü
racaat etmesi askerî fabrikala
rın (hava, deniz, kara) 895 sa
yılı kanun hükümlerine göre 
olur. 

MADDE 9 — Millî Müdafaa 
encümeninin 9 ncu maddesi ay
nen 

nununun 30 ncu maddesi hü
kümlerine göre sarfolunur. 

Askerî fabrikalarda çalışan
ların gündeliklerinden kesile
cek paralar hakkında 895 sayı
lı kanun hükmü tatbik olunur. 

MADDE 8 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 8 — Millî Müdafaa 
encümeninin 8 nci maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Kurs açmakla 
mükellef tutulan müesseseler 
bu kanuna göre tanzim edilecek 
nizamnamenin neşrinden itiba
ren üç ay içinde bu mükellefi-

,1 yeti ifa etmedikleri takdirde 50 
liradan 500 liraya kadar ağır 
para cezasile cezalandırılır. 

Tekerrürü halinde bu ceza 
iki kat olarak tertib olmakla 
beraber kurs açılıncaya kadar 
müessesenin kapatılmasına da 
hükmolunur. 

Bu maddeye göre verilecek 
cezaî hükümlere Sulh mahke
melerince karar verilir. 
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MADDE 12 — Bu kanunun 
icrasma Millî Müdafaa, Adliye, 
Dahiliye, îktısad, Maarif, Sıh
hat ve İçtimaî muavenet vekil
leri memurdur. 

Bş. V. Y. 
Dr. R. Saydam 

M. M. V. 
K. Özalp 
Ha. V. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 

S. Arıkan 
Ik. V. 

C. Bayar 
G. I. V. 

Kana Tarkan 

13-V-1937 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Ma. V. 

F. Ağralı 
Na. V. 

S. I. M. V. 
Dr. R. Saydam 

Zr. V. 
Muhlis Erkmen 

— 14 — 
Ik. E. 

MADDE 10 — Bu kanunun 
tatbikma İcra Vekilleri Heyeti 
memurdur. 

Mf, E. 

MAPDE 10 — îktısad encü
meninin onuncu maddesi aynen. 
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MADDE 10 — İktısad encü
meninin 10 ncu maddesi aynen 

— 15 — 
S. î. M. E. 

MADDE 10 — Millî Müdafaa 
encümeninin 10 ncu maddesi 
aynen 

Ad. E. 

MADDE 9 — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen. 

> 
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S. Sayısı :238 
Müze ve rasathane teşkilat kanununun 10 ncu maddesinin 
2 nci fıkrasının kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve 

Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1056) 

T. C. 
Başvekâlet 18 -V -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2132 

Büyük Millet Mecli si Yüksek Reisliğine 

253Û sayılı kanunun 10 neu maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması hakkında Maliye vekilliğin
ce hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 16 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlik te sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

2530 saydı kanunun 10 ncu maddesinin 1 nci fıkrasile müze ve rasathane teşkilâtı dahilindeki 
ihtisas vazifelerine tayin olunanların, 6, 7, ve 8 nci maddelerdeki esaslar dairesinde terfi etmeleri ve 
maaşlarını kadrolarına göre değil, kıdem ve sınıflarına göre almaları kabul edilmiş olduğundan, bu 
husus için her sene muvazenei umumiye kanununa bir madde ilâvesi cihetine gidilmesi için 10 ncu 
maddenin 2 nci fıkrasının kaldırılmasına lüzum sâsıl olmuş ve bu maksadla ilişik kanun lâyihası tan
zim edilerek takdim kılınmıştır. 

Maarif encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Maarif encümeni 23 -V -1938 
Esas No. 1/1056 
Karar No, İS 

Yüksek Reisliğe 

2530 sayılı müze ve rasadhane teşkilât kanu- Müze ve rasathanede ehliyet ve liyakatleri 
nunun 10 ncu maddesinin ikinci fıkrasının kal- görülenlerin 2530 numaralı kanun dairesinde 
dırılması hakkında Maliye vekâletince tanzim Devletin diğer dairelerinde olduğu gibi vaktin-
olunub Başvekletin 6/2132 sayılı ve 18 - V -1938 de terfi edebilmeleri için her sene mahsus cet-
tarihli tezkeresile encümenimize havale buyuru- velin değiştirilmesi bir külfet olduğundan bu
lan kanun lâyihası vekil Saffet Ankan ve Yük- nu tahmil eden fıkranın kaldırılması muvafık 
sek Tedrisat nurm™ müdürü Cevad oldukları görülmüş ve lâyiha aynen kabul edilerek müs-
halde tedkik ve müzakere edildi. tacelen müzakeresi dileğile Yüksek Meclise su>? 



nulmu t̂ıiu*. 
Maarif Eti. Reisi M. M. 

Kars Afyon K. 
F. Köprülü H. Çerçel 

Antalya AfyonK. Diyarbakır 
Kâtib T. örs îzzet ü. Ayhurd Tevfik Bilge 

Trabzon Giresun Ordu Trabzon 
Seniha Hızal T. Onay AU Canib Yöntem Halil N* BozUpe 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 155 
Esas No. 1/1056 

7 -VI- 1938 

Yüksek Reisliğe 

Müze ve rasadhane teşkilât kanununun 10 ncu 
maddesinin ikinci fıkrasının kaldırılması hakkın
da olub Başvekâletin 18 mayıs 1938 tarih ve 
6/2132 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası Maarif encümeni mazbatasile 
birlikte Encümenimize verilmiş olmakla Maarif 
vekili hazır olduğu halde okundu ve konuşuldu : 

Lâyiha ; müze ve rasadhane teşkilâtına dahil 
ihtisas vazifelerini görenlerden terfi edeceklerin 
maaş farkları ve bu farklara göre teşkilât kad
rosunda vukua gelecek olan değişikliğin her 
sene bütçesile teklif olunması hakkındaki mez
kûr kanu&un 10 ncu maddesinin ikinci fıkrası 
hükmünü kaldırmak maksadile sevkedilmiştir; 

Müze ve rasadhane teşkilât kadrosunda ihtisas 
mevkii olarak gösterilen memuriyetleri ifa eden
lerin ne suretle terfi edecekleri 2530 sayılı ka
nunun 6, 7 ve 8 nci maddelerinde gösterilmiş ve 
icabında kadro ile tesbit edilen maaşm yükse -
ğinde de maaş alabilecekleri yine bu kanunun 
10 ncu maddesinin birinci fıkrasile kabul edil
miştir. Bu suretle kadro fevkinde maaş vermek 
prensibi esas itibarile kabul edilmiş olduğuna 

göre kadroda yapılacak değişikliği» her yıl büt
çesinde teklif olunması maaş farkının istikam 
eylediği tahsisatın teminine matuf bir hüküm 
olduğundan bu farkın maaş tasarruf atından kar
şılanacağına dair maddeye bir kayid ilâvesi su-
retile mezkûr hükmün kanundan çıkarılmasında 
Encümenimizee de mahzur görülmemiştir. Bu 
suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

Reis 
Burdur 

t. Şeref Özkan 
Katîb 

İstanbul 
E. Öymen 

Mardin 
B. Erten 

Sürd 
M. Mayakon 

Yozğâd 
8. îçöz 

ReisV. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 

Kırklareli 
ş.öm 

Ordu 
H. Yatman 

Srvas 
Remzi Çiner 

M. M. 
Trabzon 

H. Karadeniz 

Maraş 
A. Tütâoğİu 

Öeyîİan 
N. Eldeniz 

Trabzon 
SırrtDay 
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titeÜMETİN TEKLİFİ 

2530 sayılı kanunun 10 ncu maddesinin ikinci 
fıkrasının kaldırılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2530 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesinin ikinci fıkrası kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Maarif vekilleri memurdur. 

16 - V -1938 

Bş. V. 
C. Boyar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arıkan 
S. î . M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. B, Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

Q.Î.V. 
Bana Tarhan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTlRİŞİ 

Müze ve rasadhane teşkilât kanununda değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Müze ve rasadhane teşkilâtı 
hakkındaki 23 haziran 1934 tarih ve 2530 sayılı 
kanunun 10 ncu maddesi aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir: 

(Bu kanuna bağlı (A) cetvelile derece ve ma
aş mikdarlarz tayin edilmiş olan ihtisas vazifele
rine tayin olunanlar kadroya göre değil kıdem 
ve sınıflarına göre maaş alırlar ve bu kanuna 
göre terfi ederler. 

Bu terfilerin istilzam eylediği maaş farkları 
Maarif vekâleti bütçesinin maaş tertibi tasarru-
fatmdan karşılanır). 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 

'(3. Sayın : 888), 





S. Sayısı: 239 
Oyun aletlerinden belediyelerce ve köy idarelerince alına
cak resim hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (l/IOOİ) 

T. c. 
Başvekâlet 16 - 7 7 - 1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1550 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Oyun aletlerinden belediyelerce ve köy idarelerince alınacak resim hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 7 - IV -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe 

33 numaralı ve 30 eylül 1336 tarihli kanunla ihdas ve 1340 senesi muvazenei umumiye kanunu
nun 11 nci maddesile tahsil şekli tayin edilmiş olan oyun aletleri resmi kahve, gazino ve emsali ma
hallerdeki bilardoların beherinden beş ve tavla, dama, satranç tahtalarının beherinden üçer lira 
olarak alınmaktadır. Bu resmin senelik hasılatı otuz bin lira tutmaktadır. 

Devlet bütçesinde hasılatı mühim bir yekûn teşkil etmeyen bu resmin, belediyelerle köy idare
leri için az çok faydalı bir varidat membaı olacağı ve belediyelerce bu neviden diğer resimler de 
alınmakta olduğu cihetle, resmin belediye varidatı arasında bulunması daha münasib düşeceği dü
şünülerek bu resmin belediye ve köylere terkedilmesi muvafık görülmüştür. 

Muvazenei umumiye kanununa bağlı H cetvelinin tasfiyesi dolayısile müstakil bir kanun halin
de ve tahakkuk ve tahsil esasları, diğer vergilerle ahenkli olarak tanzim edilmiş ve Yüksek Meclis
çe de kabul buyurulmuş olan 3330 numaralı ve 17 -1 -1938 tarihli oyun aletleri resmi hakkındaki 
kanunda yazılı esaslar bu lâyihada aynen muhafaza edilmiş ve resmin belediye ve köylere terkinden 
dolayı varidat dairelerine verilmiş olan vazifeleri belediye ve köy idarelerince ifa edecek olan me
murlarla itiraz ve temyiz tedkikatını yapacak merciler tayini noktasından yapılması icab eden deği
şiklikler yapılmak suretile vücude getirilmiştir. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. ; 
Dahiliye encümeni 2 -VI - 1938 
Esas No. 1/1001 

Karar No. 30 

Yüksek Eeisliğe 

Oyun aletlerinden belediyelerce ve köy idare- ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
lerince alınacak resim hakkında Maliye vekilli- 7 - IV -1938 tarihli toplantısında Yüksek Mecli-



— 2 
se arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı 
mucibesile birlikte gönderildiğini bildiren Baş
vekâletin 16 nisan 1938 tarih ve 6/1550 sayılı 
tezkere Encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
Maliye ve Dahiliye vekâletleri mümessillerinin 
de hazır bulundukları 31 - V - 1938 tarihindeki 
toplantımızda okundu ve lâyiha tedkik edildi. 

Şimdiye kadar Hazineye aid olmak üzere ciba-
yet olunan oyun aletlerinden alınan resmin bun
dan böyle belediyekrdn ve köy idarelerinin malî 
vaziyetlerinin takviyesine medar olmak üzere bu 
idarelerce alınmasını temin eden lâyiha kabule 
şayan görülmüştür. Birinci maddeye, panayır 
yerlerinin ilâvesi ve oyun vasıtalarınadn domino 
ve tombala takımlarının da tavlalar ve dama ve 
satranç tahtaları gibi resme tâbi tutulmasına 
dair hüküm»: konması muvafık görülmüştür. 

Beşinci maddenin ikinci fıkrası, yapılması 
için kanunî hükme ihtiyaç olmayan teftiş işine 
mütedair bulunmasına binaen fazla görülerek kal
dırılmıştır. 

Bu tadilâtla lâyihanın, Ulu Heyete sunulmak 
üzere, Yüksek Reisliğe takdimine karar veril
miştir. 

M. M. Kâtib 
Çanakkale Tokad 
Ş. Yaşın Hurrem Ergun 
Burdur Bursa 

H. Onaran F. Güvendiren 
Çoruh Çorum 
Atıf Tüzün Kemal Alpsar 
Erzurum Kars 

Zeki Soydemir E. özoğuz 
Malatya Mardin 

Emrullah Barkan Edİb Ergin 
Samsun Sivas 

Z. Durukan Mitat Ş. Bleda 
Tokad Urfa 

Galîb Pekel M. Dinçsoy 

Dahiliye E. Reisi 
Tekirdağ 

C. Uybadın 
Antalya 

R. Kaplan 
Çanakkale 

H. Ergeneli 
Erzurum 

N. Elgün 
Kütahya 
M. Sonıer 
Samsun 

M. Ali Türüker 
Srvas 

S. Görkey 
Zonguldak 

Rıfat Vardar 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 156 

Esas No. 1/1001 

Yüksek Reisliğe 

r-VI - 1938 

Oyun aletlerinden belediyelerce ve köy ida
relerince alınacak resim hakkında €İub Başvekâ
letin 16 nisan 1938 tarih ve 6/1550 sayılı tezkere-
sile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Da
hiliye encümeni mazbatasile birlikte Encümeni
mize verilmiş olmakla Dahiliye vekâleti mümes
sili huzurile okundu ve konuşuldu. 

Oyun aletlerinden Hazinece şimdiye kadar 
alınmakta olan bu resmin tutarı 30 bin lira ka
dardır. Bu resmin mahiyeti itibarile belodiye ve 
köylere bırakılması münasib görülerek bunu te
min içiı. sevkedildiği anlaşılan lâyiha encümeni-
mizce de esas itibarile kabul olunmuştur. Dahili
ye encümenince tesbit edilen şekil üzerinde ted-
kikat yapan Encümenimiz maddelerin mütalea-

sından anlaşılacağı üzere mezkûr Encümence ka

bul edilmiş olan hükümleri bozmamış, ancak bu hü
kümlere daha ziyade vuzuh vermek maksadile ba
zı maddelerin yeniden yazılmasına lüzum gör
müştür. Bu suretle yeniden hazırlanan kanun 
lâyihası Umumî heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulur. 

R. V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. öymen 
Çorum Kırklareli Maraş 

E. Sabri Akg'öl Ş. ödül A. Tiridoğlu 
Mardin Ordu Seyhan Siird 

R. Erten H. Yalman N. Eldeniz M. Mayakon 
Sivas Trabzon Yozgad 

Remzi Çiner Sim Day S. lçöz 

( S. Sayısı : 239 ) 





HÜKMETÎN TEKLİFİ 

Oyun aletlerinden belediyelerce ve köy idarele
rince alınacak resim hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Belediye ve köy hududları da
hilindeki kulüb, kahvehane ve gazinolarla, kır 
bahçelerinde ve emsali eğlence mahallerinde bu
lunan beher bilardodan senevi beş lira ve tavla, 
dama, satranç tahtalarının beherinden senevi 
üç lira resim alınır. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazılı yerleri 
işletenler her sene belediye ve köy idarelerinin 
malî yıllarının birinci ayı içinde bu yerlerde 
mevcud resme tâbi oyun aletlerinin cins ve mik-
darmı gösterir bir beyannameyi makbuz muka
bilinde, belediye tahakkuk ve tahsil şubesi teş
kilâtı olan yerlerde bağlı bulundukları şube me
murluğuna ve bulunmayan yerlerde belediye re
islerine köylerde köy muhtarlarına vermeğe ve 
tahakkuk ettirilecek rüsumu yatırarak her oyun 
aleti için alacağı levhaları oyun aletinin müna-
sib bir yerine vazeylemeğe mecburdurlar. 

MADDE 3 — Belediye ve köy idarelerinin 
malî yıllarının ikinci ayı içinde yapılacak yok
lamada levhasız görülecek oyun aletlerinin res
mi iki kat olarak almır. 

MADDE 4 — Birinci maddede yazılı yerle
ri işletenler sene içinde yeniden satm alacak
ları oyun aletlerini, aldıkları tarihten itibaren 
on gün içinde bir beyanname ile ikinci maddede 
yazılı yerlere bildirmeğe ve aynı maddede ya
zılı şekilde resim ve levha muamelesini yapma
ğa mecburdurlar. 

MADDE 5 — Belediye ve köy memurları 3 n-
cü maddede yazılı aylar içinde mmtakalarında 
bulunan birinci maddedeki yerleri dolaşarak 
buralarda bulunan oyun aletlerinin resmi öden
miş olub olmadığını tedkik etmeğe ve bu kont
rolü senenin gayrimuayyen zamanlarında tek
rar etmeğe mecburdurlar. 

Vali ve kaymakamlarla tevkil edecekleri me
murlar belediye reisi ve muhasebecileri ve bu
lunan yerlerde belediye varidat müdürleri, be
lediye müfettişleri, köylerde köy muhtarları ve 
kâtibleri ve mülkiye müfettişleri de bu mahal
lerde kontrol yapmağa salahiyetlidirler. 

(S. Saj 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRİŞİ 

Oyun alet ve vasıtalarından belediyelerce ve köy 
idarelerince alınacak resim hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Belediye ve köy hududları 
içindeki kulüb, kahvehane ve gazinolarla umu
ma mahsus kır bahçelerinde ve panayır yerle
rinde bulunan her bir bilardodan senevî beş, ve 
tavlaların, dama, satranç tahtalarının ve domino 
ve tombala takımlarının her birinden senevî üç 
lira resim almır 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 5 — Belediye ve köy memurları 
üçüncü maddede yazılı aylar içinde mmtakala-
rmda bulunan birinci maddedeki yerleri dola
şarak buralarda bulunan oyun aletlerinin resmi 
ödenmiş olub olmadığım tedkik etmeğe ve bu 
kontrolü senenin gayri muayyen zamanlarında 
tekrar etmeğe mecburdurlar. 

: 239 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ I 

Oyun alet ve vasıtalarından belediyelerce ve köy 
iddreUrince alınacak resim hakkında kanun lâ

yihası 

MADDE 1—Belediyeler ve köylerce kendi 
hududlan içindeki kulüb, kahvehane ve gazino
larla umuma mahsus kır bahçelerinde ve pana
yır yerlerinde bulunan her bir bilardodan se
nevi beş ve tavlaların, dama, satranç tahtaları
nın ve domino ve tombala takımlarının her bi
rinden senevi üç lira resim alınır. 

MADDE 2 — Birinci maddede yazdı yerleri 
işleteniör her sene belediye ve köy idarelerinin 
malî yrllannın bilinci ayı içinde bu- yerlerde 
mevcud reame tâbi oyun aletlerinin cins ve mik-
darnu gösterir bir beyannameyi makbuz muka-
bilinde,. belediye tahakkuk şubesi teşkilâtı olan 
yerlerde bağlı bulundukları şube memurluğu- | 
na ve bulunmıyan yerlerde belediye reislerine 
köylerde köjr muhtarlarına vermeğe ve tahak
kuk ettirilecek rüsumu yatırarak her oyun ale
ti için alaeağı levhaları oyun aletinin münasib 
bir yerine vazeylemeğe veya bunları damgalat-
tırmaya mecburdurlar. 

MADDE 3 — Belediye ve köy idarelerinin 
malî yıllarmm ikinci ayı içinde yapılacak yok
lamada levhasız veya damgasız görülecek oyun 
aletlerinin resmi iki kat olarak almrr. 

MADDE 4—Birinci maddede yazık yerleri 
işletenler sene içinde yeniden satm alacakları 
oyun aletlerini, aldıkları tarihten itibaren on 
gün içinde bir beyanname ile ikinci maddede 
yazalı yerlere bildirmeğe ve ayni maddede ya
zılı.'şekilde resmini vererek damgalattırmama 
ve levha muamelesini yapmağa mecburdurlar. 

MA33BBS — Demliye encümeninin 5 nci 
maddesiaynen 

( S. Sayısı: 239) 
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MADDE 6 — Yoklamalarda resmi ödenme
miş olarak görülecek oyun aletleri zabıt varaka-
sile tesbit olunarak ikinci ve üçüncü madde hük
müne göre resim ve cezası tarh ve en çok bir 
hafta içinde mükellefe ihbarname ile tebliğ olu
nur. Mükellef bu tarhiyata, tebellüğ tarihini 
takib eden günden itibaren 10 gün içinde bele
diye encümeni veya köy ihtiyar heyeti nezdin-
de itiraz hakkını haizdir. Belediye encümenleri 
ve köy ihtiyar heyetleri bu itirazları 15 gün 
içinde karara bağlamağa mecburdurlar. 

MADDE 7 — Belediye encümenlerile ihtiyar 
heyetleri kararlarına mükellef tarafından, kara
rın kendisine tebliği, belediyece ve köy idaresin
ce kararm belediye reisliğine veya muhtara tev
dii gününü takib eden günden itibaren (5) gün 
içinde bağlı bulundukları kaza idare heyeti nez
dinde temyizen itiraz olunabilir. 

Belediye namına temyizen tedkikat talebinde 
bulunmak salâhiyeti, belediye tahakkuk ve tah
sil şube teşkilâtı olan yerlerde bu şubelerin şef
lerine ve olmayan yerlerde belediye reislerine 
aiddir. Köylerde bu salâhiyeti muhtarlar istimal 
eder. 

MADDE 8 — Yukarıki madde mucibince tar-
hedilen cezalı resimler, itiraz müddetinin itiraz
sız geçmesi veya itiraz halinde belediye encüme
ni veya köy ihtiyar heyeti kararile tahakkuk 
etmesini müteakib 15 gün içinde tahsil olunur. 

Temyiz talebi, tahsile mâni değildir. Ancak 
idare heyeti kararile fazla almdığı tebeyyün 
eden resim ve ceza red ve iade edilir. Tahak
kuk eden resim ve ceza, müddeti içinde ödenme
diği takdirde % 10 zamla belediye idarelerince 
tahsili emval kanunu hükümlerine, köy idare
lerince köy kanununun 66 ncı maddesi hükmü
ne göre tahsil olunur. 

• 

MADDE 9 — Yoklamalarda levhasız görülen 
oyun aletlerinin yoklamadan evvel beyannamesi 
verilmiş ve resmi de ödenmiş olduğu anlaşılırsa 
levha talik edilmemiş olmasından dolayı cezaen 
resimlerinin yüzde yirmisi 6,7 ve 8 nci mad
delerde yazılı şekil dairesinde tahakkuk ettirile
rek tahsil olunur. 

Da. E. 

MADDE 6 — Yoklamalarda resmi ödenme
miş olarak görülecek oyun aletleri zabıt varaka-
sile tesbit olunarak ikinci ve üçüncü madde 
hükmüne göre resim ve cezası tarh ve en çok 
bir hafta içinde mükellefe ihbarname ile tebliğ 
olunur. Mükellef bu tarhiyata, tebellüğ tarihini 
takib eden günden itibaren on gün içinde bele
diye encümeni veya köy ihtiyar meclisi nezdinde 
itiraz hakkmı haizdir. Belediye encümenleri 
ve köy ihtiyar meclisleri bu itirazları on beş gün 
içinde karara bağlamağa mecburdurlar. 

MADDE 7 — Belediye encümenlerile ihtiyar 
meclisleri kararlarma mükellef tarafından, ka
rarm kendisine tebliği, belediyece ve köy ida
resince kararrn belediye reisliğine veya muh
tara tevdii gününü takib eden günden itibaren 
(10) gün içinde bağlı bulundukları kaza idare 
heyeti nezdinde temyizen itiraz olunabilir. 

Belediye namma temyizen tedkikat talebin
de bulunmak salâhiyeti, belediye tahakkuk ve 
tahsil şube teşkilâtı olan yerlerde bu şubelerin 
şeflerine ve olmayan yerlerde belediye reisle
rine aiddir. Köylerde bu salâhiyeti muhtarlar 
istimal eder. ; 

MADDE 8 — Yukarıki madde mucibince tar-
hedilen cezalı resimler, itiraz müddetinin iti
razsız geçmesi veya itiraz halinde belediye encü
meni veya köy ihtiyar meclisi kararile tahakkuk 
etmesini müteakib on beş gün içinde tahsil olu
nur. 

Temyiz talebi, tahsile mâni değildir. An
cak idare heyeti kararile fazla almdığı tebeyyün 
eden resim ve ceza red ve iade edilir. Tahak
kuk eden resim ve ceza, müddeti içinde öden
mediği takdirde yüzde on zamla belediye idare
lerince tahsili emval kanunu hükümlerine, köy 
idarelerince köy kanununun 66 ncı maddesi hük
müne göre tahsil olunur. 

MADDE 9 
desi aynen 

Hükümetin dokuzuncu mad-
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— 7 — 
B. E. 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin 6 ncı 
maddesi aynen 

MADDE 7 — Belediye encümenlerile ihtiyar 
meclisleri tarafından verilen kararlara karşı ge
rek mükellef gerekse belediye reisleri veya köy 
muhtarları tarafından bağlı bulundukları kaza 
idare heyeti nezdinde kararm kendilerine tebliğ 
veya tevdiini takib eden günden itibaren on gün 
içinde temyiz suretile itirazda bulunulabilir. 

Belediye namma temyizen tedkikat talebinde 
bulunmak salâhiyeti, belediye tahakkuk şube 
teşkilâtı olan yerlerde bu şubelerin şeflerine ve 
olmayan yerlerde belediye reislerine aiddir. 
Köylerde bu salâhiyeti muhtarlar istimal eder. 

MADDE 8 — Yukarıki madde mucibince 
tarhedilen cezalı resimler itiraz müddetinin iti
razsız geçmesi veya itiraz halinde belediye en
cümeni veya köy ihtiyar meclisi tarafından ka
rara bağlanmasını müteakib nihayet on beş gün 
içinde tahsil olunur. 

Temyiz talebi tahsile mâni değildir. Ancak 
idare heyeti kararile fazla almdığı tebeyyün 
eden resim ve ceza red ve iade edilir. Tahakkuk 
eden resim ve ceza müddeti içinde ödenmediği 
takdirde yüzde on zamla belediye idarelerince 
tahsili emval kanunu hükümlerine, koy idarele
rince köy kanununun 66 ncı maddesi hükmüne 
göre tahsil olunur. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu mdadesi ay
nen , i ' ;>'= !•* 
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MADDE 10 — Taallûk ettiği bütçe yılı için
de tarhedilmeyen ve tarhedilib de katgileştiği 
y!lı takib eden (5) yıl içinde tahsil olunmayan 
resim ve cezalar müruru zamana uğrar. 

MADDE 11 — Bir malî yıl içinde resmi öde
nerek levhası konulmuş oyun aletleri bulunduk
ları yerden başka bir belediye veya köy hududu 
içindeki yerlere nakledilmesi halinde orada da o 
sene için başkaca resme tâbi tutulmaz. 

MADDE 12 — Oyun aletlerine konulacak 
levhavalar, Maliye ve Dahiliye vekâletlerince 
tayin olunacak şekil dairesinde Darphanece ha
zırlanır. 

MADDE 13 — 3330 numaralı ve 17 -1 -1938 
tarihli kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 14 — Bu kanun, 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Dahiliye vekilleri memurdur. 

7-IV-1938 
Baş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Bayar Ş. Saraco.Vu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 
Mf. V. Na. V. Ik. V. V. 

S. Afıkan A. Çetinkaya C. Bayar 
S. î. M.V. G. I. V. ve Zr. V. V. 

Dr. H. Alataş Bana Tarkan 

Da. E. 

MADDE 10 — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen 

MADDE 11 — Hükümetin on birinci madde
si aynen 

MADDE 12 — Oyun aletlerine konulacak 
levhalar, ve soğuk damgalar Maliye ve Dahiliye 
vekâletlerince tayin olunacak şekil dairesinde 
darbhanece hazırlanır. 

MADDE 13 — Hükümetin on flcimcü mad
desi aynen , 

MADDE 14 — Hükümetin on dördüncü mad
desi aynen 

MADDE 15 — Hft%ûmetm *m besteci mad
desi aynen 
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MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen 

MADDE 12 — Dahiliye encümeninin 12 nci 
maddesi aynen 

MADDE 13 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen J 

MADDE 14 — Hükümetin 14 ncü maddesi 
aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen 

M *m* ı ı 
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S. Sayısı: 240 
Türk - İsveç ticaret ve kliring anlaşmalarına merbut pro-i 
tokolde icra edilecek değişiklik hakkında kanun lâyihası 
ve Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/1003) 

T. a 
Başvekâlet 16-IV-İ938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1557 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

31 birinci kânun 1937 tarihli Türkiye - isveç ticaret ve kliring anlaşmalarına merbut protokolde 
yapılacak değişiklik hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 7 - IV -
1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile bir
likte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe mazbatası 

isveçlilerle akdedilen 31 birinci kânun 1937 tarihli ticaret ve glearing anlaşmalarının meriyete 
girdiği 1 ikincikânun 1938 tarihinden önce Isveçden memleketimize müteveccihen yola çıkarılmış 
olan pamuk ve yün, iplik ve mensucat ve jit mensucat bedellerinin clearing bedellerinin clearing yo-
lile ödenmesini teminen Anlaşmaya bağlı 31 birinci kânun 1937 tarihli protokolde « diğer emtia » 
plaf onundan 60 bin türk liralık bir plâfon tefrik edilmiş olduğu Yüksek Kamutayın malûmlarıdır. 

Ancak 1 ikinci kânun 1938 tarihinden evvel îsveçten memleketimize idhal edilmek üzere yola çı
karılan mallarm ehemmiyetli bir mikdara baliğ olduğu bu babdaki isveç sefaretinin müracaatından 
anlaşılmış ve yukarıda zikredilen protokol ile kabul olunan 60 bin türk liralık plafonun bahsedilen 
miallar bedelini tesviyeye kifayet edemeyeceği anlaşılmıştır. 

Bu vaziyet karşısında bahsedilen protokol hükmünün tadili hususunda Hariciye ve iktısad vekâ
letleri arasında hâsıl olan mutabakat neticesinde, yola çıkarılan bu mallarm memleketimize idhalini 
temin etmek üzere anılan fıkranın kaldırılarak yerine « 31 birinci kânun 1937 tarihli Türki -
ye - isveç ticaret ve clearing anlaşmasının meriyete girdiği 1 ikinci kânun 1938 tarihinden önce Is
veçten Türkiyeye müteveccihen sevkedilmiş olan isveç menşeli emtia bu cihetin Gümrük ve inhisar
lar vekâletine ibraz olunacak vesaikle tevsiki şartile protokole bağlı listede tesbit edilen clearing 
pjafonları haricinde Türkiyeye idhal olunur » hükmünün konulmasını 14 mart 1938 tarihli ve 
2/8270 sayılı kararname ile icra Vekilleri Heyetikabul etmiştir. 

Bu bapta isveç sefaretile Haraciye vekâleti arasında Ankarada teati olunan 18 mart 1938 tarihli 
notalar kanun kuvveti kazanmak üzere Yüksek Kamutayın tasvibine arzolunur. 
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Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 1/1003 

Sarar No. M 

30 - F - 1938 

Yüksek Reisliğe 

31 birinci kânun 1937 tarihli Türkiye - isveç 
ticaret ve kiliring anlaşmalarına merbut proto-
kolla yapılacak değişiklik hakkında tanzim olu
narak Başvekâletin 16 nisan 1938 tarihli ve 
6/1557 numaralı tezkeresile Yüksek katınıza su-
nulub ahiren encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası esbabı mucibeşile birlikte ve 
Hariciye vekili Dr. T. Rüştü Araş hazır olduğu 
Halde tedkik ve müzakere edildi. 

işbu lâyihanın metninde tafsilen zikredilen 
esbab encümenimizce kabul olunmuş bulunmak

la Iktısad encümenine havale buyurulmak üzere 
Yüksek katınıza sunulmuştur. 
Hariciye En. Reisi M. M. Na 

Trabzon 
Hasan Saka 
Niğde 

Kâmil îrdelp 
Antalya 

Dr. C. Tunca 
Kocaeli 

Süreyya Yiğit 

Kastamonu 
Şerif tiden 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

Erzurum 
P. Demirhan 

Elâzığ 
Fazıl Aykaç 

Kâtib 
Kastamonu 
Şerif tiden 

Izmİr 
Halil 

Kars 
31. Akyüz 

Tokad 
N. Poroy 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
tkUsad encümeni 

Es<k No. î/1003 
Karar No. 56 

Yüksek Reisliğe 

7 - Yi - 1938 

31 birinci kânun 1937 tarihli Türkiye - isveç 
ticaret ve kliring anlaşmalarına bağlı protokolde 
yapılacak değişiklik hakkında Hariciye vekilli
ğince hazırlanıb icra Vekilleri Heyetinin 7-IY-
1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı ka
rarlaştırılan ve Encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Encümenimiz • 
de müzakere edildi, 

Lâyihada ismi geçen ticaret ve kliring anlaşı-
maşınm meriyete girdiği 1 ikinci kânun 1938 ta
rihinden evvel îsveçten memleketimize gelmek 
üzere yola çıkarılan isveç menşeli bazı emtianın 
türk. giimrüğüne ibraz edilecek vesikalarla tev
sik edilmesi şartile ismi geçen anlaşmada tesbit 
edilen kliring plafonları haricinde olmak üzere 
memlekete idhalini tazammun ettiği anlaşılan iş

bu kanun lâyihası Encümenimizce kabul edil
miştir. 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere yüksek katınıza sunulur. 

Iktısad E. Reisi 
izmir 

R. Köken Dr. 
Afyon K. 

Berç Türker 
Ankara 

A. Wlus 
Seyhan 

Esma Nayman 
Eskişehir 

Emin Sazak 

M. M. N. 
Niğde 

Kâtib 
Niğde 

R. Fevid Talay Dr. R. Ferid Talay 
Kdeaeli 

1. Diblan 
tzmir 

Benai Anman 
Gfümüşane 
Edib Tor 

Konya 
H. Dikmen 

CJ-azi Anteb 
B. Kaleli 
Samsun 

Ali Tiınalt 

( S . Sayısı: 240) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1 — 31 birinci kânun 1937 tarihli 
Türkiye - İsveç ticaret ve clearing anlaşmala
rının meriyete girdiği 1 ikinci kânun 1938 tari
hinden evvel isveçten memleketimize mütevec
cihen yola çıkarılmış olan pamuk ve yün iplik 
ve mensucat ve jüt mensucat bedellerinin clea
ring yolile ödenmesini teminen anlaşmaya bağlı 
protokolde (Diğer emtia) plâfonundan 60 bin 
türk liralık plâfona mütedair muvakkat hüküm 
kaldırılarak yerine, (31 birinci kânun 1937 
tarihli Türkiye - İsveç ticaret ve clearing anlaş
masının meriyete girdiği 1 ikinci kânun 1938 
tarihinden önce İsveçten Türkiyeye mütevecci-
hem sevkedilmiş olan İsveç menşeli emtia, bu 
cihetin Gümrük ve inhisarlar vekâletine ibraz 
olunacak vesaikle tevsiki şartile, protokole bağlı 
listede tesbit edilen clearing plafonlan haricin

di birinci kânun 1937 tarihli Türkiye - İsveç 
ticaret ve clearing anlaşmalarına merbut pro
tokolde icra edilecek değişiklik hakkında kanun 

lâyihası 
de Türkiyeye idhal olunur) hükmünün ilâvesi 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

7 - IV -1938 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
M1V. 

S. Arikan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na.V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. ve 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 
îk. V. V. 
C. Bayar 

Zr. V. V. 
Bana Tarhan 

(S. Sayıgı:240) 





S. Sayısı: 241 
Türk - Sovyet ticaret muahedesinin 15 nci maddesine 
mütedair Stftfyet Hükümeti ile teati olunan notaların mer
iyete konulmasına dair İcra vekilleri Heyetince ittihaz 
olunan kararın tasdiki hakkinda kanun lâyihası ve Hariciye 

ve İktısad encümenleri mazbataları (1/1021) 

T.C. 
Başvekâlet 3-V-1938 

Kararlar müdürlüğü ' ~ 
Sayı 6/1849 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

8 ilkteşrin 1937 tarihinde Ankarada akid ve im za olunan Türk - Sovyet muahedesinin 15 nci 
maddesinde yazılı Sovyet Ticaret mümessilliği şubelerinin yalnız İstanbul ve Kars şehirlerine in
hisar ettirilmesi maksadile teati edilen notaların meriyete konulması hakkındaki kararnamenin tas
dikine dair olarak Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 21 - IV -1938 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

8 ilk jfceşrin 1937 tarihli Türk - Sovyet Ticaret muahedesinin 15 nci maddesi ile Rus Ticaret 
mümessilliğine, memleketimizde şubeler açmak hususunda verilen hak ve salâhiyetlerin yalnız İstan
bul ve Kars şehirleri olmak üzere iki yere inhisar ettirilmesi hususunda Hükümetimizle Sovyet 
Hükümeti arasında mutabakat hâsıl olmakla keyfiyet 31 mart 1938 tarihinde nota teatisi suretile 

tahakkuk ettirilmiştir. Mevcud yeni şeraite daha uygun görülen işbu tadilâtın kanunıyet kesbetmesi 
için, Hükümet, bağlı olarak sunulan kanun projesinin kabulünü Büyük Millet Meclisinin tasvibine 
arzeyler. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 30 -V -1938 

Esas No. 1/1021 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

8 birinci teşrin 1937 tarihinde Ankarada akid 
ve imza olunan Türk Sovyet muahedesinin 15 nci 
maddesinde yazılı Sovyet ticaret mümessilliği 

şubelerinin yalnız İstanbul ve Kars şehirlerine 
inhisar ettirilmesi maksadile teati edilen notala
rın meriyete konulması hakkındaki kararname-
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nin tasdikma dair Hariciye vekilliğince hazırla-
nıb İcra Vekilleri Heyetinin 21 - IV - 1938 ta
rihli kararile ve Başvekâletin 3 mayıs 1938 ta
rih ve 6/1849 sayılı tezkeresile Büyük Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize havale 
ibuyurulmakla Hariciye vekili Dr. Tevfik Küstü 
Araş hazır olduğu halde tedkik ve müzakere edil
miş ve aynen kabul olunmuştur. 

Havalesi mucibince îktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek katınıza sunulur. 

8 ilk teşrin 1937 tarihinde Ankarada akid ve 
imza olunan Türk - Sovyet muahedesinin 15 nci 
maddesinde yazılı Sovyet Ticaret mümessilliği 
şubelerinin yalnız İstanbul ve Kars şehirlerine 
inhisar ettirilmesi maksadile teati edilen notaların 
merİ7^ete konulması hakkındaki kararnamenin 
tasdikma dair olarak Hariciye vekilliğince ha-
zırlanıb İcra Vekilleri Heyetinin 21 - IV -1938 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Encümenimize havale buyurulan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Encümenimiz
de müzakere ve tedkik olundu. 

8 ilk teşrin 1937 tarihinde Hükümetimizle 
Sovyet Hükümeti arasında akid ve imza edilen 
Ticaret muahedesinin 15 nci maddesinin tadilini 

Hariciye E. Reisi M. M. N. Kâtib 
Trabzon Kastamonu Kastamonu 

E. Saka Ş. İlden Ş. İlden 
Kocaeli tzmir Niğde 

S. Yiğit H. Menteşe K. İrdelp 
Diyarbakır Antalya Erzurum 

Z. M. Alsan Dr. G. Tunca P. Demirhan 
Kars Elâzığ Tokad 

M. Akyüz F. A. Aykaç N. Poroy 

tazammıın ettiğini bildiren işbu kanun lâyihası 
Encümen imizce kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek katınıza sunulur. 

Ik. En. Reisi M. M. N. Kâ. 
îzmir Niğde Niğde 

R. Köken Dr. R. F. Talay Dr. R. F. Talay 
Afyon Gazi Anteb Konya 

Berç Türker B. Kaleli H. Dikmen 
Ankara İzmir Seyhan 
A. Ulus B. Anman Esma Nayman 
Kocaeli Gümüşane Samsun 

/ . Dıblan E. S. Tör A. Tunah 
Eskişehir 

Emin Sazak 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 7 -VI -1938 

Esas No. 1/1021 
Karar No. 57 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı : 241 ) 



HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

8 ilk teşrin 1937 tarihli Türk - Sovyet ticaret 
muahedesinin 15 nci maddesine mütedair Sovyet 
Hükümeti ile teati olunan notaların meriyete ko
nulmasına mütedair îcra Vekilleri heyetince itti

haz olunan kararın tasdiki hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — 8 ilk teşrin 1937 tarihli Türk 
- Sovyet ticaret muahedesinin 15 nci maddesine 
mütedair Sovyet Hükümeti ile teati olunan 31 
mart 1938 tarihli notalar hakkmda 2294 numa
ralı kanun hükümlerine istinaden ittihaz olunan 
21 - IV -1938 tarih ve 2/8612 numaralı icra Ve
killeri heyeti karan kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — 
itibaren meridir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra

ya, icra Vekilleri heyeti memurdur. 
21 - IV -1938 

Bş. V. 
G. Bayar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. I. M. V. 

Ad. V. 
S. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 

M. Mi. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Ş. Keseoir 

Zr. V. 
Dr. H. Alataş Bana Tarhan F. Kurdoğlu 

21 - IV - 1938 tarih ve 2/8612 sayılı kararname 
suretidir 

22 - XII - 1937 tarih ve 2/7894 sayılı karar
nameye ektir; 

8 ilk teşrin 1937 tarihinde Ankarada akid 
ve imza olunan Türk - Sovyet muahedesinin 
15 nci maddesinde yazılı Sovyet ticaret mümes
silliği şubelerinin yalnız İstanbul ve Kars şehir
lerine inhisar ettirilmesini temin etmek maksa-
dile teati edilen ilişik notaların 31/938 tarihin

den itibaren meriyete girmek üzere tasdiki; 
Hariciye vekilliğinin 19 - IV - 1938 tarih ve 

8308/192 sayılı teklifi üzerine 2294 sayılı kanu
nun verdiği salâhiyete istinaden icra Vekilleri 
heyetinin 21 IV - 1938 tarihli toplantısında 
onanmıştır. 

21 - IV - 1938 

(S. Sayısı: 241) 
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Tercüme 

Moskova, 31 mfrrt 1938 

Bay Maslahatgüzar, 

Ankarada 8 ilkteşrin 1937 tarihinde memleketlerimiz arasında akid ve imza olunan ticaret ve 
Seyrisefain muahedesinin. 15 nci maddesi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler. İttihadı Tiöafet 'mü
messilliğine Türkiyede şubeler açmak hususunda bahsolunan hakkın istanbul ve Kars olmak üzere 
yalnız iki şehirde istimal olunmasını Hükümetimin kabul eylediğini bilgilerine arz ile şeref kaza
nıma. _;w, Jj, AVJh_ . V SZ& -^ -r *-''" ' '' ''"'"'' 

Yu^arıd$ arzoluMn «muahedenin bteöeüzd mütemmimini teşkil edecek olan bu mektub muhtevi
yatının gjikûmetinizin -îitılânıa arzını riea ©derim. 

Bilvesile yüksek saygılarımın kaıbulünü rica ederim Bay Maslahatgüzar. > , ^ --a' \ 

fi «r •-''•'• -•*•* B. Stommonıakoff 
^üyk^ye Cumhuriyeti Maslahatgüzarı 

Bay Zeki Karabuda, 
Moskova 

Tercüme 

Moskova, 31 mart 1938 

Bay Millet Komiser Muavini, , ı 

Aşağıda yazılı bu günkü tarihli notanızı aldığımı teyid ile şeref kazanınm: . ! 

«^nkar^da $ ilkteşrin 1937ı tarihinde memleketlerimiz arasında 'akid5 veı'imzâ olunan Tiöaret ve Seyri
sefain muahedesinin 15 nci maddesi ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri İttihadı Ticâret mümessil
liğine Türkiyede şubeler açmak hususunda bahsolunan hakkin; istanbul ve Kars olmak üzere yalnız 
iki şehirde istimal olunmasını, Hükümetimin kabul eylediğini bilgilerine arz ile şeref kazanırım. 

Yukarıda arzolunan muahedenin bir cüzü mütemmimini teşkil edecek olan bu mektub muhteviya
tının Hükümetinizin ıttılaına arzını rica ederim. 

Bilvesile yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay Maslahatgüzar.» 
Hükümetim namına bu tebliği sened ittihaz ederve yüksek saygılarımın kabulünü rica ederim Bay 

Milletler Komiser Muavini. i 

Zeki Karabuda 
Bay B. Stomoniakoff 

Milletler Komiser Muavini 
Moskova 

M « • » 

(S . Sayısı: 241), 
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S. Sayısı: 242 
[ Katği ticaret muahedeleri akdi için müzakereye başlanmrş 
veya başlanacak Devletlerle muvakkat ticarî itilâflar akdi 
hakkındaki 27591 sayılı kanunla verilen salâhiyet müddetinin 
iki sene uzatılmasına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve 

İktısad encümenleri mazbataları (1/1049) 

T. a 
'Başvekâlet ~ 14 - 7 -1938 

Kararlat Müdürlüğü 
Sayı : 6/2072 _ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Katği1 ticaret muahedeleri akdi için kendilerile müzakereye başlanmış veya başlanacak Devletlerle 
muvakkat ticarî itilâflar akdi hakkındaki 8 hazi ran 1935 tarihli ve 2759 numaralı kanunla verilen 
salâhiyet müddetinin iki sene uzatılmasına dair Hariciye vekilliğince hazırlana ve icra Vekilleri Hey
etince 12 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Müstaceliyet kararı ile müzakeresine müsaadelerini dilerim. 
Başvekil vekili 

Ş. Kaya 

Esbabı mucibe mazbatası ! 

Ecnebi Devletlerle katği ticaret muahedeleri akdine kadar bu Devletlerle îîbarî munaseDatiinızı mu
vakkat ticaret itilâflarile tanzim etmek üzere Hükümet 10 haziran 1930 tarihli ve 1679 numaralı ka
nunla Yüksek Büyük Millet Meclisinden salâhiyet almıştı, iktisadî menafiimizî korumak ve bunun 
için ticaret politikamızı iktisadî menafiimizin icablarına uygun bir şekilde tânzim etmek maksadile ' 
işbu kanunda derpiş edilen müddet bir kaç defa temdid edilmiş idi. Son defa 8 haziran 1935 ta
rihli ve 2759 numaralı kanunla temdid edilen azamî müddet 1 temmuz 1938 tarihinde münkazi ola
caktır. Dünya iktisadî vaziyettinde mevcud olan normal halde henüz bir salâh görülmediği gıtîi 
bu güne kadar ticarî ve iktisadî rejimimizin istinad ettiği esaslarda da bir değişiklik vücude getir
mek zamanı hülûl etmediğinden- Hükümetin mevzubahs salâhiyetten istifadeye devam etmesinde bir 
zaruret* mütâlea olunmaktadır. 

Bu mülâhazalara binaehdir -ki muvakkat ticaret muahedeleri akdi için tayin edilmiş olub 1 tem
muz 1938 de inkıza edecek olan azamî müddetin iki sene daha yani 1 temmuz 1940 a kadar temdidi 
yüksek tasvib ve takdirlerine arzolunur. 



Hariciye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Hariciye encümeni 
Esas No. 111049 

Karar No. 27 

30. V. 1938 

Yüksek Eeisliğe 

Katği ticaret muahedeleri akdi için kendile-
rile müzakereye başlanmış veya başlanacak Dev
letlerle muvakkat ticarî itilâflar akdi hakkında 
8 haziran 1935 tarih ve 2759 numaralı kanunla 
verilen salâhiyet müddetinin iki sene uzatılması
na dair Hariciye vekilliğince hazırlanıb Başve
kâletin 14 mayıs 1938 tarih ve 6/2072 sayılı tez-
keresile Büyük Meclise sunulan ve Encümenimi
ze havale buyurulan kanun lâyihası Hariciye ve
kili Dr. Tevfik Rüştü Araş hazır olduğu halde 
tedkik ve müzakere edildi. 

Evvelki kanunlarla verilmiş olan salâhiyetin 
temdidinden ibaret olduğu görülen işbu kanun 
lâyihası aynen kabul olunmuştur. Ancak 2795 
sayılı kanunla son defa olarak temdid edilen aza

mî müddet yakında inkızaya uğrayacağı görüldü
ğünden lâyihanın müstaceliyetle müzakere ve ka
bulü hakkındaki Hükümetin temennisine Encü-
menimizce de iştirak edilmiştir. 

Havalesi mucibince Iktısad encümenine tevdi 
buyurulmak üzere yüksek katınıza sunulur. 
Hariciye E. Reisi M. M. N. 

Trabzon 
Hasan Saka 

Kocaeli 
Süreyya Yiğit 

Diyarbakır 
Zeki M. Alsan 

Kars 
M. Akyüz 

Kastamonu 
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Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 
Esas No. 1/1049 
Karar No. 59 

Yüksek Reisliğe 

7-Yi-1938 

Katği ticaret muahedeleri akdi için kendi-
lerile müzakereye başlanmış veya başlanacak 
devletlerle muvakkat ticarî itilâflar akdi hak
kındaki 8 haziran 1935 tarihli ve 2759 numa
ralı kanunla verilen salâhiyet müddetinin iki 
sene uzatılmasına dair Hariciye vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 12 - V -1938 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
ve Encümenimize havale buyurulan kanun lâ
yihası ve esbabı mucibesi Encümenimizde müza
kere olundu. 

1930 senesinde ticaret politikamızı iktisadî 
menfaatlarımızın icablarma uygun bir şekilde 
tanzim etmek maksadile Hükümete 10 haziran 
1930 tarih ve 1679 sayılı kanunla bazı salâhi
yetler verilmiş ve bu salâhiyet bilâhara 8 haziran 
1935 tarihli ve 2719 sayılı kanunla 1 temmuz 

1938 tarihine kadar temdid edilmiş idi. 
Ayni salâhiyetlerin 1 temmuz 1940 tarihine 

kadar temdidini istihdaf eden işbu kanun lâ
yihası Encüınenimizce aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin Yüksek tasvibine arzedil-
mek üzere Yüksek katınıza sunulur. 
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HÜKÛMTÎN TEKLÎFÎ 

Katği ticaret muahedeleri akdi için kendilerile 
müzakereye başlanmış veya başlanacak Devlet
lerle muvakkat ticarî itilâflar ahdi hakkında
ki 8 haziran 1935 tarihli ve 2759 numaralı 
kanunla verilen salahiyet müddetinin iki lsene 

uzatılmamla dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Katği ticaret muahedeleri akdi 
için kendilerile müzakereye başlanmış veya baş
lanacak Devletlerle muvakkat ticarî itilâflar 
akdine dair 10 haziran 1930 tarih ve 1679 nu
maralı kanunla verilen salâhiyete binaen Hü
kümetçe aktedilecek muvakkat ticarî itilâflar 
için tayin ve 8 haziran 1935 tarihli ve 2759 nu
maralı kanunla temdid edilen azamî müddet 
1 temmuz 1940 tarihine kadar uzatılmıştır. 

MADDE 2 — Bn kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

12 - V -1938 
Bş. V. V. Ad. V. M. M. V. 
Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. V. Mal. V. 

Ş. Kaya Ş. Saraçoğlu F. Ağralı 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S. Ankan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. î. V. Zr. V. 

Dr. H. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 
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S. Sayısı: 243 
Cümrük tarifesinin 552/B pozisyonundan Yugoslavyaya 
verilen 100 ve 400 tonluk munzam kontenjanların Türkiye 
Yugoslavya anlaşmasına ilâvesine dair kanun lâyihası ve 

Hariciye ve İktısad encümenleri mazbataları (1/973) 

T. C. 
Başvekâlet 28-III-1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Sayı: 6/1152 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îcra Vekilleri Heyetinin 15 - II -1937 tarih ve 2/6037 sayılı ve 28 - VII -1937 tarih ve 2/7181 
sayılı karar lan ile 552/B. tarife pozisyonundan Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 tonluk konten
janların 28 birinci teşrin 1936 tarihli Türkiye - Yugoslavya anlaşmasına ilâvesine dair Hariciye ve
killiğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 21 - III -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise ar
zı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Esbabı mucibe mazbatası . . 

Türkiye ile Yugoslavya arasında ticarî mübadelâtın inkişafı hususunda ötedenberi sarfedilen 
gayretlere zamimeten icra Vekilleri Heyetinin 15 şubat 1937 tarih ve 2/6037 numaralı ve 
28 temmuz 1937 tarih ve 2/7181 numaralı kararları ile Yugoslavyaya verilen, 
gümrük tarifesinin 552/B pozisyonundan 100 ve 400 tonluk kontenjanların, gerek 15 
temmuz 1937 tarihinde meriyete giren 7005 numaralı kararname ile umumî idhalât reji
mimizden istifade edemeyib ancak Türk - Yugoslav anlaşmasına bağlı listelerde tadad edilen 
eşyaya münhasır kalan Yugoslav idhalâtı ile darlaşan iki memleket ticaretinin binnisbe inkişafına 
yardım etmek, gerek küçük demir eşyanın memleketimize idhali hususunda, Türkiyenin bu madde
ler müstahsili bulunmaması hasebile, tesadüf olunan müşkülleri bertaraf etmek gayesile, 28 birinci 
teşrin 1936 tarihli ve Yüksek Kamutayca 10 şubat 1937 tarihinde tasdik olunan Türk - Yugoslav 
ticaret anlaşmasına ilâvesini, Hükümet, Yüksek Kamutayın tasdikma arzeder. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Hariciye encümeni 30 - V- 1938 

Esas No. 1/973 
Karar No. 22 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Yugoslavya arasmda ticaret mü- Heyetinin 15 şubat 1937 tarih ve 2/6037 sayılı 
badelâtınm inkişafı hususunda ötedenberi sar- ve 28 temmuz 1937 tarih ve 2/7181 sayılı karar-
fedilen gayretlere zamimeten îcra Vekilleri larile Yugoslavyaya verilen, gümrük tarifesinin 



552 B. pozisyonundan yüz ve dörd yüz tonluk menimizce aynen kabul edilmiş ve havalesi muci-
kontenjanlarm 28 birinci teşrin 1936 tarihli Tür- binee Iktısad encümenine tevdi buyurulmak üzere 
kiye - Yugoslavya anlaşmama ilâvesine dair Ha- yüksek katınıza sunulmuştur. 
riciye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 28 Hariciye E. Reisi M. M. N. Kâtib 
mart 1938 tarihli ve 6/1152 sayılı tezkeresile Trabzon Kastamonu Kastamonu 
Büyük Meclise sunulan ve Encümenimize havale H. Saka Ş. İlden Ş. İlden 
buyurulan kanun lâyihası esbabı mueibesile bir- Kocaeli izmir Niğde 
Tikte ve Hariciye vekili Dr. Tevfik -Büstü Araş S. Yiğit İT. Menteşe K. İrdelp 
hazır oİiuğu halde tedMk ve müzakere edildi. Erzurum Kars Diyarbakır 

iki Hükümet arasında meveud ticaret müna- P. Demirhan M. Akyüz Z. M. Alsan 
sebatının inkişafına yardım edeceği tabiî bulunan Elâzığ Tokad 
işbu anlaşmaya müteallik kanun lâyihası Encü- A. Aykaç N. Poroy 

Iktısad encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Iktısad encümeni 7 -VI - 1938 
Esas No. İ/973 \ ' 
Karar No. 58 

Yüksek Reisliğe 

icra Vekilleri Heyetinin 15 - II - 1937 tarih 
ve 2/6637 sayılı ve 28 - VII - 1937 ve 2/7181 
sayılı kararlarile 512 B tarife pozisyonundan Yu-
goslavyaya verilen 100 ve 400 tonluk kontenjan
ların 28 birinci teşrin 1936 tarihli Türkiye -
Yugoslavya anlaşmasına ilâvesine dair Hariciye 
vekilliğince hazırlanıb tcra Vekilleri Heyetinin 
21 - III -1938 tarihli toplantısında Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan ve Encümenimize havale 
buyurulan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi En
cümenimizde müzakere olundu. 

Türkiye ile Yugoslavya arasında ticarî müba
delelerin inkişafı yolunda ötedengeri sarf edilen 
gayretlere bir zamime mahiyetinde olan bir kav

rarın tasdikini istihdaf eden işbu kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin yüksek tasvibine arzedilmek 
üzere yüksek katınıza sunulur. 

Iktısad E. Reisi M. M. N. Kâtib 
izmir Niğde Niğde 

R. Köken Dr. R. Ferid Talay Dr. R. Ferid Talay 
Afyon K. Konya Ankara 

Berç Türker H. Dikmen A. Ulus 
Gazi Anteb Kocaeli izmir 
B. Kaleli 1 .Dıblan Benal Anman 

Grümüşane Eskişehir Samsun 
Edib Tör Emin Sazak Ali Tunalt 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

îcra Vekilleri heyetinin 15 şubat 1937 tarih ve 
2/6037 numaralı ve 28 temmuz 1937 tarih ve 
2/7181 numaralı kararlan ile 552/B tarife po
zisyonundan Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 
tonluk munzam kontenjanların 28 birinci teşrin 
1936 tarihli Türk - Yugoslav anlaşmasına ilâve

sine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 552/B tarife pozisyonundan 
Yugoslavyaya verilen 100 ve 400 tonluk mun
zam kontenjanların 28 birinci teşrin 1936 tarihli 
Türk - Yugoslav ticaret anlaşmasına ilâvesi tas
dik olunur. 

MADDE 2 
muteberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 

îcra Vekilleri heyeti memurdur. 

Bş. V. 
0. Bayar 
Da. V. 
Ş. kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

21 
Ad. V. 

8. Saraçoğlu 
Ha. V. 

Dr. T. B. Araş 
Na. V. îk. 

A. Çetinkaya 
G. î. V. 

Bana Tarhan 

- III - 1938 
M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağralı 

V. ve Zr. V. V 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 

1 mart 1938 Bay Elçi, 

Ekselansınızla aramızda husul bulan anlaşmaya atfen, Hükümetimin 28 birinciteşrin 1936 tarihli 
Ticaret ve Seyrisefain anlaşmasına bağlı B listesine, Türkiyenin 552 B posizyonundan verdiği 100 
tonluk kontenjanın idhali hususundaki muvafakatini size bildirmekle mübahiyim. 

Mezkûr anlaşmanın aslî cüzünü teşkil edecek olan işbu nota muhteviyatına Hükümetinizin mu
vafakatini bildirmesini Ekselansınızdan rica ederim. 

En Yüksek saygım teminatını lütfen kabul ediniz Bay Elçi 
Hariciye vekâleti umumî kâtibi 

Ekselans, N. Menemencioğlu 
Bay Branko Azemoviç 

Yugoslavya Elçisi 
Ankara 

No. 111 1 mart 1938 
Bay Büyükelçi, 

Ekselansınız ile aramızda husul bulan anlaşmaya atfen , Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 
28 birinci teşrin 1936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Anlaşmasına bağlı (B) listesine Türkiyenin 552 
(B) pozisyonundan verdiği 100 tonluk kontenjanın idhaline muvafat ettiğini bildirmek lûtfunda 
bulunduğunuz bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size beyan ederken Hükümetimin mezkûr An
laşılmanın aslî cüzünü teşkil edecek olan işbu nota muhteviyatı üzerindeki muvafakatini ittilamıza 

arz ile mübahiyim. 
En yüksek saygı teminatımı lütfen kabul ediniz Bay Büyükelçi. 

Ekselans B. Azemoviç 
Numan R. Menemencioğlu 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekâleti 
Umumî Kâtibi 

(S. Sayısı : 243) 
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1 mart 1938 

Bay Elçi, 

Eksalansınızla aramızda husul bulan anlaşmaya atfen, Hükümetimin 28 birinci teşrin 1936 ta
rihli Ticaret ve Seyrisefain Anlaşmasına bağlı (B) listesine, Türkiyenin 552 (B) pozisyonundan 
verdiği 400 tonluk kontenjanın idhali hususundaki muvafakatini size bildirmekle mübahiyim. 

Mezkûr Anlaşmanın aslî cüzünü teşkil edecek olan işbu nota muhteviyatına Hükümetinizin mu
vafakatini bildirmesini Ekselansınızdan rica ederim. 

En yüksek saygım teminatını lütfen kabul ediniz Bay Elçi. 

Ekselans 
Bay Branko Azemoviç 

Yugoslavya Elçisi 
ANKARA 

No. 111 1 mart 1938 

Bay Büyükelçi, 

Ekselansınız ile aramızda husul bulan anlaşmaya atfen, Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin 28 
birinci teşrin 1936 tarihli Ticaret ve Seyri sefain Anlaşmasına bağlı (B) listesine Türkiyenin 
552 (B) pozisyonundan verdiği 400 tonluk kontenjanın idhaline muvafakat ettiğini bildirmek lut-
funda bulunduğunuz bugünkü tarihli mektubunuzu aldığımı size beyan ederken Hükümetimin mez
kûr Anlaşmanın aslî cüzünü teşkil edecek olan işbu nota muhteviyatı üzerindeki muvafakatini 

ittilaınıza arz ile mübahiyim. 
En yüksek saygım teminatını lütfen kabul ediniz Bay Büyükelçi. 

Ekselans B. Azemoviç 
Numan R. Menemencioğlu 

Türkiye Cumhuriyeti Hariciye vekâleti 
Umumî Kâtibi 

> • • < ' 

Hariciye vekâleti 
Umumî Kâtibi 

İV. Menemencioğlu 

( S . Sayısı : 243 X 
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T.C. 

Başvekâlet 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı : 2/7181 
KARARNAME 

15 - I I - 1937 tarih ve 2/6037 sayılı kararnameye ektir : 
Gümrük tarifesinin 552/B pozisyonundan Yugoslavyaya verilen 100 tonluk kontenjanın ihtiyacı 

karşılamadığı anlaşıldığından mezkûr pozisyondan daha 400 tonluk munzam kontenjan verilmesi 
Iktısad vekilliğinin muvafakatine atfen Hariciye vekilliğinin 27 - VII - 1937 tarih ve 16288/463 
sayılı tezkeresile yapılan teklifi üzerine icra Vekilleri Heyetince 28 - VII - 1937 d^ onanmıştır. 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 2/6038 

KARARNAME 

2/5605 sayılı Genel idhalât rejimi kararnamesinin A listesinde münderiç 552 B. pozisyonuna da
hil mallar için Yugoslavyaya 100 tonluk senelik kontenjan verilmesi; ve bu kontenjanın Genel id
halât rejimi kararnamesinin ibeşinci maddesine göre, Türk - Yugoslav ticaret anlaşmasına bağlı lis
teye konulmak üzere nota teatisi için Hariciye vekâletine salâhiyet verilmesi, Iktısad Vekilliğinin iş
arına atfen Hariciye vekilinin 11 - I I - 1937 tarih ve 2846/105 sayılı tezkeresi üzerine icra Vekilleri 
Heyetince 15 - I I - 1937 de onanmıştır. 

15 - I I - 1937 
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S. Sayısı: 244 
Sermayesinin tamam» Devlet tarafından verilmek suretile 
kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve mura
kabeleri hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 

mazbatası (1/1037) 

T. a 
Başvekâlet 10 - T -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1954 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşki

lâtı ile idare ve murakabeleri hakkında îktısad vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri heyeti
nin 5 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
eibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
G. Bayar 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtı 
ile idare ve murakabeleri hakkındaki kanun lâyihasının esbabı mucibe mazbatası 

Büyük sanayi hareketi neticelerinden birisinin de, sanayileşmiş olsun, henüz sanayii eşmemiş bu
lunsun, veya sanayileşme yolunda olsun, bütün dünyada Devletlerin vazife ve mesuliyet hududla-
rını genişletmek şeklinde tecelli etmiş bulunduğu malûmdur. Millî varlık ve millî kurulma ve ko
runma mülâhazaları bu hudud içine heman daima bir çok ekonomik karekterli işleri de almış 

e dolayisile bu işlerin icabat ve tekniğini de beraberce benimsemek zaruretini doğurmuştur. 
Şef 8 son teşrin 1937 tarihinde, Büyük Millet Meclisi kürsüsünden irad buyurdukları nutuk

larda : 
«Ekonomik kalkmma, Türkiyenin, hür, müstakil, daima daha kudretli, daima daha refahlı 

Türkiye idealinin bel kemiğidir.» 
Sözlerile, bu bakımlardan Cumhuriyet Hükümetine düşen vazifelerin ehemmiyetini de en kesin 

bir surette ifade etmiş bulunuyorlar. 
Cumhuriyet Hükümeti, ferdî sermaye ve kudretin yetmediği veya şimdilik gitmediği veya millî 

kurulma ve korunma ihtiyaçlarının kesin zaruret gösterdiği sahalarda millî varlık davnmîzm gerek-
lendirdiği bir çok vazifelerin ifasına koyulmuş bulunuyor. 

Bu vazifelerinde muvaffak olabilmesi için bütün dünyada olduğu gibi her birine aid teknik icabları 
da beraber almak zaruretile karşılaşmakta ve bu bakımdan mevzuatımızda bazı tadiller ve bazı yeni 
ilâveler ihtiycını duymaktadır. İlişik olarak sunulmakta olan lâyiha, bu ihtiyacın, Devlet idarî ve ca
ri işleri bakımından tanzim edilmiş olan mevcud Divanı muhasebat ve malî kontrol usullerinden, 
Devlet iktisadî teşekkülleri teknik icabları bakımından lüzumlu görülmüş uzaklaşmayı ihtiva etmekte
dir. Tabiri diğerle kontrolden kaçınılmamakta ve fakat kontrolün daha müsbet ve daha müsmir ol
ması derpiş edilmiş bulunmaktadır. 

Şef, 8 son teşrin 1937 tarihli nutuklarında : 
« Sermayesinin tamamı veya büyük kısmı Devlete aid ticarî sanayi kurumların malî kontrol şek-
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Tini, bu kurumların bünyelerine ve kendilerinden istediğimiz ve istiyeeeğimiz tiearî usul ve rihinyet-
le çalışma icablarına süratle tevfik etmek ». 

Buyurmuş oldukları gibi, yine kendilerinin işaret ve ilhamı olan Parti programımızın 15 nei mad
desinde de aşağıdaki direktifi vardır: 

«Kapitalinin çoğu veya tamamı Devletin olan endüstîriyel kurumların finansal kontrolleri, tecime! 
olan özlükleri gereğine uygun surette düzenlenecektir.» 

Lâyihanın ihzarı için, muhtelif memleketlerde meveud mevzuatı ve bu memleketlerde yapılmış 
tecrübeleri, millî vaziyet, mevzuat ve ihtiyaçla birlikte ayrı, ayrı tedkik için Divanı muha
sebat reisinin başkanlık yaptığı bir komisyon teşkil edilmiş ve Lâyihanın metni bu komisyon 
tarafından vücude getirilmiştir. 

Kanun lâyihası, sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek suretile kurulan iktisadî 
teşekküllerin müşterek ve umumî hükümlerini, bîr arada toplamaktadır. Şimdiye kadar iktisadî sınaî 
ve ticarî sahalarda girişilen teşebbüsleri idare hususunda kumlan teşekküllere «Bank» adı verilmiş 
olduğu halde bu kanun lâyihasında umumî surette, «iktisadî teşekküller» tabirinin kullanılması, 
«Bank» adı dışında, kurul veya herhangi bîr nam ile sermayesinin tamamı Devlet tarafından veril
mek suretile kurulacak bütün iktisadî, sınaî ve ziraî, ticarî teşekkülleri de, lâyihanın bükümle
rine tâbi tutulabilmek düşüncesinden ileri gelmiştir. Bu kanun lâyihası, sermayesi Devlet tarafından 

verilmek suretile kurulan teşekküllerin teşkilâtı île idare ve murakıblerine aîd uzuvları, mu
rakabe uzuvlarının vazife ve salâhiyetleri ve birde bu teşekküller tarafından vücude getirilecek 
müesseseler hakkında hükümleri ihtiva eder. 

Lâyihanın ilk maddesinde, kanun hükmünetâbî olacak teşekküllerin tesbîtî, Tcra Vekilleri 
Heyeti tarafından tesbit edileceği yazıldıktan sonra ikinci ve üçüncü maddelerinde, bu teşekküllerin 
tâbi olacakları ve olmayacakları kanunlar, umumî tabirler île gösterilmiştir. İktisadî, smaî ve 
ticarî sahalarda girişilen herhangi bir işin başarılabilmcsi, sırf bu eeşit işlere aîd esasların daima 
gözönünde tutulması ve bu esaslara uyulma sile kabil olur. Ferd veya Devlet, giriştiği bu n^vi te
şebbüslerde, bunlara aid esaslardan uzaklaşığıt takdirde muvaffak olabilmek neticesini elde et
mekten mahrum kalır. Bazı hizmetlerin ifası bakımından, bütün Devlet teşkilâtına, tatbik edilen 
ve bu teşkilâtta esaslı favdalar temin eden kanunî hükümleri, iktisadî Devlet teşekküllerine de tat
bik etmek, bu gibi teşekküllerin iktisadî, sınaî vetiearî bünyeleri ve gaveleri icabından bulunan 
bütün muamelelerindekî sürat, suhulet ve seyvaliyete mâni olur. Sn Tudde Devlet tarafından girişi
lecek iktisadî, sınaî ve ticarî teşebbüslerin idaresini bu eesîd islerin kendi hususiyetlerine uygun esas
lara bağlamak ve Devlet teşkilâtının tâbi tutulacağı hükümlere bırakmamak zarureti meydana 
gelir. Bu itibar ile, kanun lâyihasının ikinci maddesinde, Devlet tarafından kurulan iktisadî teşek
küllerin hususî hukuk kanunlarına e-öre idare edileceği ve üeüneü maddesinde de, umumî mülhak 
ve hususi bütçeler ile idare edilen daire vevn sermayesinin en az yarısı Devlet tarafından verilmiş 
müesseselerin tâbi olacakları kanunlar ile Divanı muhasebatın murakabesi bu teşekküllerde carî ol
mayacağı hükümleri tesbit edilmiştir. 

Dördüncü, besinci ve altıncı maddelerde, iktisadî Devlet teşekküllerinin idare uzuvları ile bu uzuv
lardan, umumî heyetin teşekkül tarzı ve vazifeleri gösterilmiş bulunuyor. Burada göze çarpan ci
het, umumî heyetin terekküb ve teşekkül tarzındaki yeniliktir: Bu heyeti, Başvekilin reisliği altında, 
Maliye, îktrsad ve Ziraat vekilleri!e Şûrayı devlet ve Divanı muhasebat birinci reislerinden ve Tür
kiye Büyük Mîllet Meclisi Bütçe, Divanı muhasebat, Malîye, Tktısad ve Ziraat encümenleri reis. reis 
vekillerile mazbata muharrirleri ve kâtiblerinden ve bu encümenlerin her teşrîî esene için araların
dan seçecekleri beser zattan ve umumî murakabe heyeti reisi ile millî bankaların idare meclisi reis 
ve umum müdürlerinden ibaret olmak üzere meydana gelir. 

Başvekil ile diğer vekiller, Türkiye Büyük Millet Meclisinin azasından oldukları gibi Şûrayı" dev
let birinci reisi, en büyük idarî kaza ve istişare mercinin ve Divanı muhasebat birinci reisi de en 
büyük malî kaza ve murakabe mercinin basında bulunur. Bundan başka, umumî heyet, her hangi hır 
iktisadî Devlet teşekkülünün umumî faaliyet/ini tertib ve tanzim etmek vazife ve salâhiyetine de ma
lik olduğu cihetle her bir teşekkülün faaliyetinden mesul bulunan vekile de bu faaliyetin tertib ve tam 
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zımi müzakerelerinde yer vermek zarureti talıas^ül eder. Bu teşekküllerden her birini murakabe ede
cek heyetin başında bulunan zat ile milli bankalarımızın bağında bulunan zatieriıı de, umumî heyette 
yer almaları faydasız sayılamaz. 'Umumi heyet tarafından verilecek kararların tabettirilmesinden son
ra bütün mebuslara dağıtılması kanuna konulmuş hükümlerden bulunması hasebile kendileri butun 
iktıstadi İJevlet teşekküllerinin faaliyetlerini, yakından takıb edebileceklerdir. Bu itibar iie,umumi he
yetin beşinci maddede yazılı şekilde tesbit edilmesi muvafık görülmüştür. 

Batışımıza mevzu olan teşekküller, muayyen iktisadi, sınai ve ticari gayelerin temini uğrunda, Dev
let tarafından verilmiş sermayeler ile kurulmaktadır. Böyle iktisadi Devlet teşekküllerinde, yapılan 
her hangi bir tasarruf veya muameleyi esaslı bir surette tedkik ile varılması istenen muayyen gaye
lere nazaran, her bir teşekkülün tasarruf veya muamelelerinden alman iyi ve fena neticeleri tesbit etmek 
ve elde edilen bu iyi veya fena neticelere göre, bu teşekküllerin bünyelerine uygun faaliyetlerini 
veya icabında ıslaklarım tertıb ve tanzim eylemek zarureti her an göz ününde bulundurulmalıdır. 
Bu zaruretin karşılanabilmesi iktisadi Devlet tuşekküllerinin daimî ve musteımr bir şekilde, bu teşek
küllerin yaplıkiarı işlerde hakkile vukuf ve ihtisas salıibi şahısıar tarafından yapılacak murakabenin 
YÜcubunu gösterir. Murakabe, idare, muhasebe ve teknik bakımından, iktisadî, sınaî ve ticari bünye 
ve gayelerine uygun bir surette, iktisadî Devlet teşekküllerinin bütün muamelelerine sâri ve şamil 
bir tarzda yapıldığı ııisbetto, kendisinden beklenen fayda büyük olur. Bu itibar ile, murakabenin çok 
esaslı yapılması ve teşekküllerin bünye ve gayelerine uygun bulunması lâzımdır. 

Murakabenin vücub ve lüzumüe hududuı bu suretle anlaşıldıktan sonra bunu yapacak salahi
yetli uzvu tayin etmek icab eder. ilkönce iktisadi Devlet teşekküllerinde, sermayelerim veren şahsa naza
ran, murakabeyi Devlet mallarına aid tasarruflarda murakabe vazife ve salâhiyetini haiz makama 
bırakmak hatıra gelebilir. Muayyen Devlet hizmetlerinin ifası bakımından, malı lasarruliarda çok 
iyi neticeler veren bu murakabe şekli, bahsımıza mevzii edilen teşekkiierde, hemen hemen imkânsız 
görülmektedir, iktisadî, sınai ve ticari sahaiarua girişilen bir işin idare ve tanzimini, bütün şahıs
ların tâbi oldukları usullere ve hükümlere bırakmak zarureti kabul olunmuş bulunduğu gibi bu 
sahalarda Devlet tarafından vücude geurıieeek teşebbüslerin murakabesini de, aynı surette, bu teşeb
büslerin bünye ve gayelerine uygun bir tarzda ayrı bir teşkilâta vermek, Devlet mallarında tatbik 
edilen murakabe usulünden, burada uzaklaşmak icab eder. Bu sebebim ile, «iktisadî Devlet te
şekkülleri iyin bir umumî murakabe heyetin m teşkiline, vazife ve salâhiyetlerine dair hükümler, 
lâyihaya konulmuştur. Bundan başka, iktisad vekâletinin ve teşekkülle alâkalı diğer herhangi bir ve
kâletin teftiş ve murakabe yapabilmesini teinin edecek esaslar da, lâyihada yer almıştır. Yedinci 
maddeden on dördüncü maddeye kadar olan maddeler, bu arzediien esaslardan mülhem olmak üzere, 
iktisadî Devlet teşekküllerde bunların meydana getirecekleri müesseselerin murakabesine müteallik 
hükümleri üıtiva eder. 

Lâyihanın on dördüncü maddesinden itibaren, iktisadî Devlet teşekküllerinin idare meclislerde 
umum müdürlüğüne, bunların bütçelerde bilanço ve kâr ve zarar hesablarma aid hükümler bulun
makta ve yirmi dördüncü madde ile birlikte bunlar, bitir ilmektedir. 

Yirmi beşuıei maddesile lâyihanın belli başlı, en esaslı kaidelerinden birine geçilmiş bulunuyor. Bu 
madde, her hangi bir iktisadî Devlet teşekkülü tarafından, elinde bulunan teşebbüsleri, hususî hu
kuk kanuniaıma göre idare edilmek, kendisine bağıl olmak ve hükmî şahsiyeti haiz bulunmak üzere, 
kurulacak mahduu ınesuliyelli müesseselere devredilmek hükmünü koyar. Lüzum ve zaruret halinde 
her hangi bir teşebbüsün böyle müessese haline gel irilmesinden, İcra Vekilleri Heyeti kararile sarfı
nazar edilebileceği gibi mahiyetleri ve bulundukları mahaller itibarile, idarenin birleştirilmesinde 
fayda mülâhaza edilecek teşebbüsler bir müessese elinde toplanabilir. 

Burada yeni bir hükmî şahsiyet teiâkkisiie karşılaşılmış oluyor. Filhakika, Etibank ve Deııizbank 
kanunlarında, hükmî şahsiyeti haiz müesseseler kurulması esasîun derpiş edilmesine nazaran, kanun 
vazıımiz tarafından, bu yeni hükmî şahsıyı 1, telâkkisinin çoktan kabul edilmiş bulunduğu neti
cesine varılabilir. Ancak hususî hukuk sahasında, hakikî veya hükmî bir şalısın mamelekinden, 
ehliyet sahibi müstakil bir şahsiyet halinde, muayyen bir kısmını ayırmak ve bu kısım ile girişilen 
işlerden yalnız ayrılmış olan mamelek parçasını mesul tutmak suretile vücude gelecek teşebbüs ve 
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teşekküller bulıınmamaktıdır. Bu itibarla, hükmi şahsiyeti haiz olmak üzere kurulacak «Müessese» İe!r, 
hususî hukuk sahasında, kendilerinden beklenen faydaları temin etmekten geri kalmak endişesini 
uyandırabilir. Bu hususa en büyük ve başlıca amil olmak üzere, ticaret kanunlarında şimdiye kadar 
derpiş edilmekte bulunan ticarî şirketlerden hiç; birine, bu müesseselerin benzemeıııiş oldukları gös
terilebilir. 

Gaye, şu veya bu şekilden herhangi birine uymaktan ziyade, girişilen muayyen işleri yapabilecek 
hukukî ehliyete malik bir şahsiyet yaratmaktır. Hakikî şahısların haricinde, herhangi bir teşebbüs 
veya teşekkülün hukukî ehliyete sahil) olabilmesi, bu teşebbüs veya teşekküle hükmî şahsiyet veril
mesine bağlıdır. Kendisine böyle bir hükmî şahsiyet tanınmış olan teşekküllerden herbiri, hukukî 
ehliyete malik oJur. Şu halde, ticarî şirketlerden herhangi birile bu kanuna göre, hükmî şahsiyeti 
haiz bulunmak Üzere kurulacak müesseseler arasında, hukukî ehliyet bakını nidan hiçbir fark görü
lemez. 

İktisadî Devlet teşekkülleri tarafından kurulacak hükmî şahsiyetlerden herbirinin bütün ser
mayesine, bu hükmî şahsiyeti kuracak teşekkülün tamaınile malik ve sahib olması, esası görülmekle
dir. Böyle bütün sermayesine yalnız bir tek şahsrn malik ve sahil» olacağı bir hükmî şahsiyeti, şirket 
halinde meydana getirmeğe imkan görülemez. Herhangi bir şirkette, muayyen bir ticarî gaye etra
fında, en aşağı iki şahsın toplanmış olması Jâzımgelir. Bahse mevzu edilen hükmî şahsiyetlerin 
bütün sermayesi, bir tek şahsa aid olacağına nazaran, burada, şirket tarzının kabul edilmesi, kuru 
lacak hükmî şahsiyetlerin farazi olmasını intaç eder. Bu itibarla, böyle farazi şirketlere yer ve
rilmesinden ziyade «müessese» namı altında, yeni bir hükmî şahsiyet vücude getirilmesi daha uru 
vat'ık olacağı neticesine varıldığından lâyiha, bu suretle tertib ve tanzim edilmiştir. 

İktisadî bir Devlet teşekkülü kurulduktan sonra, bu teşekkülün cimdeki teşebbüsleri, Böyle mües
seselere devretmeğe mecbur tutulması, girişilen herhangi bir işin seyrini, yalnız başına ta.lcib ile 
bunun iyi ve fena cihetlerini yakından iedkık ve muvaffak olan ve olmayan teşebbüslerden her bi 
rini vuzuh ve sarahatla, hakikî vaziyetlerde müşahede edebilmek zaruretindim ileri gelir. 

Lâyihanın yirmi altıncı maddesinden itibaren, yirmi beşinci maddesinde bahse mevzu edilen mües
seselerin teşekkül tarzı, idare uzuvları ve bunların vazife ve salâhiyetleri, İş programlarının taunum 
sureti, bu müesseselerin kendilerini kuran iktisadî Devlet teşekküllerde münasebetleri ve bu teşekkül 
ler ile İktısad vekâleti veya alâkadar vekâlet tarafından teftiş ve murakabeleri, umumî murakabe 
heyeti reis ve âzasile iktisadî Devlet teşekkülü idare meclisi reis ve azasına ve bunların diğer memur 
larına aid esaslar ve muvakkat hükümler tesbit edilmiş bulunmaktadır. 

Lâyihaya kanuniyet verilmesi, yüksek tasviplerinize arzolunur. 
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Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 

Esas No. 1/1037 
Karar No. 2 

7 -VI -1938 

Yüksek Reisliğe 

Sermayesinin tamamı Devlet .tarafından ve
rilmek sur etile kurulan iktisadî teşekküllerin teş
kilâtı ile idare ve murakabeleri hakkında İktısad 
vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 1Û-V-1938 
tarih ve 6/1954 sayılı tezkeresile Büyük Meclise 
sunulan kanun lâyihası Umumî heyeteçe ittihaz 
buyurulan karar üzerine teşkil .kılınan Bütçe, 
Adliye, Maliye ve İktısad encümenlerinden seçi
len üçer azadan terekküb eden Muvakkat encü
mene tevdi edilmekle İktısad vekili ve bu vekâ
let hukuk müşaviri huzurlarile tedkik ve muza 
kere olundu. 

Mucib sebebler lâyihasile İktısad vekilinin şi
fahî izahından anlaşıldığına göre ekonomik, kal
kınmanın icabından olarak Türkiye Cumhuriye
ti Hükümetinin memleketin yüksek menfaatleri
nin zarurî ihtiyaçlarını karşılamak ve ferdî ser
maye ve kudretlerin yetmediği işleri başarmak 

için giriştiği büyük teşebbüslerin Devlet idarî iş
lerinde ticarî usullerle tesis ve teşkil ve idare ve 
murakabesinin mevzuatımızın umumî hükümleri 
dairesinde ifası beklenilen verimli ve başarılı ne
ticeleri temin edemediği ve bu teşebbüslerin sınaî, 
ticarî, ziraî sahalarda teknik usullere ve sürat ve 
seyyaliyete mâni kayidleri bertaraf edecek ted
birlere uydurulması lâzımgeldiği cihetle kurula
cak iktisadî teşekküllerin hususî hukuk hüküm
lerine göre tesis ve idare ve murakabesi için de 
ayrı hükümler konması lüzumu derpiş edilerek 
bu lâyiha hazırlanmıştır. Encümenimizcc de fil
hakika Parti ve Hükümet programlarında da 
söylenmiş olduğu üzere büyük Devlet sanayiinin 
ve iktisadî sair teşekküllerin kurulması, idaresi 
ve memleket için beklenilen faydaların en verimli 
şekilde istihsali ve hususiyetleri göz önünde 
bulundurularak formalitelerden âri esaslı 
surette kontrolünün temin edilmesi lüzumunda 
Hükümetin düşüncelerini tamamile muvafık 
bulmuş ve iyi bir tedkik neticesinde vücude 
getirilmiş olduğu görülen bu lâyiha esas itîba-
rile kabule şayan görülmüş ve maddeler üzerin
de yapılan tedkik ve görüşmeler üzerine sebeb-

lcri aşağıda izah edildiği veçhile bir takım tadil
ler yapılmıştır. 

Lâyihanın ilk dört maddesi umumî hüküm 
mahiyetinde olub birinci maddede teşkilât, ida
re ve murakabeleri bu kanuna göre tanzim ve 
icra edilecek teşekküllerin, sermayesinin tama
mı Devlet tarafından verilmek suretile kurul
muş olanlarla kendi kanunlarında bu suretle 
yazılmış bulunanlar olduğu uınumî surette ifade 
edilmiş ve başkaca (bankalar veya kurumlar gibi) 
suretinde bir cümlenin metinde gösterilmesine 
ve icra Vekilleri Heyeti kararile bu kanuna tâbi 
olabilmek kaydına lüzum görülmemiştir. 

İkinci maddede bu kanun hükümlerine tâbi 
olan teşekküllerin hükmî şahsiyeti haiz ve malî 
ve idarî muhtariyete malik olmak ve mesuli
yetleri sermayelerile mahdud bulunmak üzere hu
susî hukuk hükümlerine göre idare olunacağı 
tesbit edilmiştir. Bununla hukukî şahsiyetleri 
ve idarî malî vaziyetlerindeki muhtariyeti göste
rilmekle beraber mesuliyet bahsinde konulan ser
mayelerile tahdid edilmiş olduğu da bu kanu
nun istihdaf ettiği hususiyetleri ifade maksadile 
tebarüz ettirilmiştir. 

İktisadî teşekküller Devlet idaresinde cari 
usullerle yürütülmesinin müşkül ve maksad ve 
gayeyi temin edemeyeceği tabiî bulunduğundan 
üçüncü maddede bu teşekküllerle bu teşekküller 
tarafından kurulacak müesseselerde tatbik edil
meyecek olan idare, murakabe ve inşaata dair ka
nunlar tasrih kılınmıştır. 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin 
idare ve murakabe organları dördüncü maddede 
sayılmıştır. 

Bu organlardan sayılış sırasına göre umumî 
heyetin teşekkül tarzı ve içtima ve müzakere 
ve karar ittihazı için tâbi olacağı hükümlerle 
vazife ve salâhiyeti lâyihanın beşinci ve altıncı 
maddelerinde gösterilmiştir. 

Bu maddelerde encümen tarafından yapılan 
ilâve ve değişiklik; umumî heyete dahil olacak 
Büyük Millet Meclisi encümenleri arasına Adli-
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ye encümeninin de idhali ve Başvekilin davet île 
toplanacak bu heyetin toplanacağı günün bir 
hafta evvel ilânile umumî murakabe heyetinin 
mesaisinin tedkik edilmesinin de vazife ve salâ
hiyeti meyanma konmasıdır. 

Hukukî mesailin tedkik edilecek işler arasın
da her halde bulunacağı ve bu lâyihanın müza
keresi için İktısad vekili tarafından sebkeden 
taleb üzerine Adliye encümeninin de iştiraki
ne Büyük Meclis Umumî Heyetince karar veril
mesi Umumî Heyete, bu encümenin idhali hak
kında başkaca sebeb ve lüzum beyanına hacet 
bırakmadığı gibi umumî murakabe heyetinin 
çok mühim olan vazifesinin maksad dairesinde 
ifa edilib edilmediği ve faaliyet ve mesaisi 
hakkında en yüksek organ olan Umumî Heyetin 
salahiyetli olmasının isabetli bir hüküm olduğu 
da aşikârdır. 

Lâyihanın yedi maddesi umumî murakabe 
heyetinin salâhiyeti ve bu Heyetin teşkilâtı ve 
heyeti teşkil edecek zevatın haiz olmaları lâzım 
gelen vasıf ve şartlarla vazifeleri tesbit etmek
tedir. 

Devlet tarafından karalan iktisadi teşekkül
lerde Divanı muhasebat kontrolü gibi umumî 
hükümlerin tatbikmdaki mahzar meydanda ol 
makla beraber bu teşekküllerle müesseselerin 
idari, malî ve teknik bakımından murakabe 
altında bulunması ve bu murakabe usulünün 
İktisadî ve ticarî ieabların kabul ettiği sürat 
ve kolaylığa engel olmayacak tarzda ve fakat 
maksad ve gayenin ihmal ve israf ve sair tec
viz edilmeyecek sebeblerle istihsalini akim bi-
rakacak veya geciktirecek ve güçleştirecek bir 
vaziyete düşmelerini temin için büyük bir ehem
miyetle tatbik ve icrası lâzımgeleceği göz önün
de bulundurularak murakabe heyetine girebi
lecek zevatın haiz olmaları lâzımgelen vasıflan 
tesbit edilmiş ve vukuf ve ihtisaslarından isti
fade edilmek için ecnebilerin dahi murakabe 
heyetine girebileceği hükmü encümence de tas-
vib ve kabul olunmuştur. 

Umumî murakabe heyetinin vazifesini gös
teren 10 ncu madde metninde emsali müessese
lerle mukayeseli maliyet hesablarım tedkik ve 
tahlil etmeleri hakkmda encümence konulan bir 
kayid ile Devlet tarafından kurulan her hangi 
bir iktisadî teşekkülün memleket içinde ve dı
şında mümasil müesseselerle istihsalât ve imalâ
tın maliyet hesablarmı mukayeseli surette ted-
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kik etmenin o teşekkülden beldenen neticeyi 
anlamak bakımından lüzum ve faydasının ehem
miyeti tebarüz ettirilmiştir. 

On ikinci maddede umumî murakabe heyeti
nin vazifesinin yalnız yapılmakta olan işlerin 
kontrolüne münhasır olmayıb iktisadî teşekkül
lerle müesseselerin ve İktısad vekâletile alâka

lı vekâletin bu heyetten mutalea sorabilecekle
rini göstermektedir ki encümen Hükümetin bu 
teklifini pek isabetli görmüş ve maddeyi aynen 
kabul etmibtir. 

Umumî murakabe heyetinden başka İktısad 
vekâleti ile alâkalı vekâletin iktisadî teşckkiille-
le müesseselerin muamele ve hesablarmı kemlile
rinin memur edecekleri müfettişler marifet ile 
murakabe ettirmeğe salâhiyettar olduklarına dair 
on üçüncü maddenin lüzumlu olub olmadığı hak
kında encümence münakaşa edilmiş ve derme-
yarı edilen mütalealar üzerine bu suretle yapıla
cak bir kontrolün faydası olacağı neticesine varı
larak maddenin olduğu gibi kabulüne karar ve
rilmiştir. 

İdare meclisine aid 14 ve 15 nci maddeler 
hakkında Encümence iki celse süren uzun müza
kere ve münakaşalarda Devlet tarafından kuru
lan iktisadî teşekküllerde idare meclisine lüzum 
olmadığı ve çünkü ticarî şirketler gibi bu mec
liste bulunacakların teşekküle maddî bir alâka
lan olmadığı ve mevcud teşekküllerin ekserisin
de bu kabîl meclislerin göze çarpacak surette 
müfid olmadıkları delâîlle isbat olunabileceği ve 
bu düşüncelerle ilga edilen inhisarlar idaresi ve 
Devlet demiryollarındaki meclisi idarelerin yok
lukları kendilerini aratmadığı hakkında serdedi-
len mütalealara karşı dermeyan edilen nok-
tai nazarlara göre; idare meclislerinin bulunacak
ları teşekkülde maddî alâkaları bulunmaları mut
lak bir lüzum olarak mütalea edilemeyeceği ve 
ticaret şirketlerinde bile idare meclisinde reyle
rinden ve bilgilerinden istifade edile
cek azanın kanunî formaliteyi yerine ge
tirmek üzere muvazaa suret il e namına 
verilen hisse senedlere sahib imiş gibi gös
terildiğine pek çok tesadüf edildiği ve lâyiha
da yazılı evsafı hakkile haiz zevattan teşkil kı
lınacak idare meclisinin çalışacağı teşekkülde o 
teşekkülün yapacağı işleri bir arada görüşerek 
ve ihtisasları hasebile faideli mütalealarla iyi 
bir neticeye vararak tesbit ve tayin edecekleri gi
bi cereyan eden muamelelerden dolayı direk-

: 244) ) 



— ? 
tif vermekle beraber murakabe hakkını da 
kullanarak salim bir tarzda işi yürütmek 
esbabını temin edecekleri cihetle bu mec
lislerin ilgasının mahzurlu olacağı tebarüz 
ettirilmiş ve îktısad vekili de ilganın muva
fık olamayacağını ve iktisadî teşekküllerin ça
lışmalarında idare meclislerinin mühim vazife ve 
salâhiyetlerinden başka teminat ve itminan veren 
bir uzuv olduklarını beyan eylemiş ve neticede 
idare meclislerinin bu teşekküllerde idare ve 
murakabe uzvu olarak kalmaları ekseriyetle ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın 14 ncü maddesine encümence mev-
cud teşekküllerde kendi kanunlarında, umumî he
yetler tarafından seçileceği yazılı olan idare mec
lisleri azasının da Hükümetçe tayini hükmü 
konmuştur. Encümen, bu kanun hükümlerine 
tâbi teşekküllerle bu teşekküller tarafından, ku
rulacak müesseselerin imza salâhiyetini haiz me-
murlarile bu derecedeki diğer memurlavnırn idare 
meclisi tarafından tesbiti hakkındaki TTükfımet 
teklifinde. 18 nci maddenin son fıkrası olarak 
konmuş olan hüküm idare meclisi kısmına müs
takil bir madde olarak yazmıştır. 

Lâyihanın 17 den 20 ne iye kadar olan dört 
maddesi umum müdürlük başlığı altında iktisadî 
teşekküllerdeki bu organın salâhiyetini tayin et
mektedir. 

Umum müdürlüğün 18 nci maddede tasrih edil
diğine göre umum müdürle hususî kanuni arın M 
göre muayyen olan bir veya daha fazla muavin
lerinden terekküb ettiği yazılıdı;'. Encümen Hü
kümet teklifinin 17 nci maddesinde (Lüzumu 
kadar muavinden) diye rnevcud ciimieyi. talİti
katta idare masraflarını çoğaltacak teşkilâta yol 
açması ihtimalini derpiş ile iktisadî teşekküllerin 
iştigal mevzularına göre ihtiyaç görülen mun
dardaki umum müdür muavinleri kendi kanun
larında yazdı olacağından tayyederek onun yerine 
(Hususî kanunlarında muayyen) cümlesini koy
muştur. 

Bu kısmın diğer maddeleri teklif gibi kabul 
ve tasvib kdinmiştir. 

Lâyihanın 21 nci maddesi bütçe hazırlanma
sına ve kabul ve tasdikile tekemmülüne ve bütçede 
değişiklikler yapılması usul ve tarzına aid hüküm
leri ihtiva etmektedir. 

Bu madde encümen tarafından tadillerle ter-
lib edilmiştir. Bütçenin idare ve işletme masraf
larını muhtevi olması nazara alınarak bunlardan 

idare masraflarile kadroya aid kısmın idare mec
lisleri tarafından kabulünden sonra îktısad vekâ
letince tasdik edilerek tekemmül etmesi tensib 
edilmiştir. 

işletme masraflarına müteallik kısmın da ida
re meclislerinin tasdikile tamamlanması kabul 
olunmuştur. 

Bütçede düşünülen bu ayırma keyfiyeti, büt
çenin tatbikında idareye aid bir masraf için iş
letme kısmından sarfiyat yapılmasına vermemek 
düşüncesile yapılmıştır. 

Bu maddenin müzakeresinde tesisat masraf
larının bu bütçe ile alâkalı olmadığı tabiî ol
makla beraber içtimaî ihtiyacı karşılamak üzere 
yapılacak bir takım tesisatın idarî masraflar ara
sında olması lâzımgeleceğî neticesine varılmış ve 
bunlardan bir kısmının iş kanunu, hıfzıssıhhai 
umumiye kanunu ve meslekî kurslar açılması mec
buriyeti hakkındaki kanun gibi yapılması zarurî 
olan tesisat olduğu gibi yüzme havuzu, spor sa
hası ve tenis kordu lüzumu teşekküllerin muhtelif 
bakımdan vaziyetlerine göre israf sayılmıyacak 
şekilde takdiri mahiyette tesisat olabileceğinden 
bunlar hakkında icab edecek sarfiyatın bütçenin 
masraf kısmında yer alması doğru olduğunun bu 
mazbatada işaret olunması: kararlaştırılmıştır. 

Lâyihanın 22, 23, 24, 25 nci maddeleri bilan
ço île kâr ve zarar hesablarma müteallik hü
kümlerden bahis bulunmaktadır. 

Encümenimiz 22 nci maddeye, teşekküller ta
rafından kurulacak müesseselerin bilanço ve kâr 
ve zarar hesablarının bu müesseselerin idare ko
miteleri tarafından hazırlanması hakkında bir 
fıkra ilâve edilmiştir. 

23 ncü maddesi bilanço ve kâr ve zarar hesab 
larınm Îktısad vekâletince hazırlanacak tipe gö
re tanzimi lâzım geleceğine dairdir. Bu tipin 
hazırlanması için îktısad vekâletinin umumî mu -

rakabe heyeti ile alâkalıların mütalealarmı 
alması maddenin ilk fıkrasında kaydolunmuş 
ve ikinci fıkrada da bu muta 1 en lan ihtiva ede
cek raporlarla onlara bağlı olması tabiî ve zaru
rî olan cetvellerde ne gibi hususların nazara alı
nacağı işaret olunmuştur. 

Bilanço ve kâr ve zarar hesablarmın hakikat 
ifade etmeleri için iktisadî kaidelere p;'öre amor
tisman payları ve stok mamul eşya ve ibtidaî 
maddelerin envanter kıymetleri ve ekonomik 
olmayan bir yerde her hangi bir yüksek menfa : 
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at düşüncesilo kurulan müesseselerin ihtiyar 
ettikleri fazla masraflarla amele ücretlerinin 
leh veya aleyhteki tesirleri ve gümrük tenzili 
gibi Devletçe yapılacak himaye tedbir
lerinin normal isletme üzerinde müsbet 
veya menfi tesiratının bu rapor ve cetvellerde 
izahı iktiza edeceğini encümen maddenin ikinci 
fıkrasile tesbit etmiştir. 

Bilanço ve kâr ve zarar hesablarını teşekkül 
ve müesseselerin muamele ve hesablarile karşı
laştırarak umumî murakabe heyetinin müdellel 
bir rapor hazırlamasını âmil bulunan lâyihanın 
24 ncü maddesi bu rapor üzerine teşekküllerin 
de noktai nazarları ve umumî murakabe heyeti
nin tenkid ve mütaleasına karşı diyeceklerini 
ihtiva eden idare meclislerinin diğer bir raporu 
îktısad vekâleti île alâkalı vekâletin müta-
leasile birlikte Umumî Heyete verilmek üzere 
Başvekâlete gönderileceğini tesbit etmektedir. 
Bütün bu raporlarla blnnço ve kâr ve zarar he
sabi arının haziran ihtidasında Umumî Heyet 
azasına tevzi edilmesi de Umumî Heyetin vazi
fesini lâyıkile görebilmek için azamî bir müd
detle takyid etmek suretile bu maddede göste
rilmiştir. 

Umumî Heyetin toplanması için bir vakit ta
yin edilmemişse de en geç ikinci teşrin sonuna 
kadar toplanıb tedkikata başlaması için yine bu 
maddeye bir hüküm konmuştur. 

Ehemmiyeti haiz bir nokta da; Umumî Heye
tin tedkikat neticesinde bir karar vermesi yolunda 
maddede bir hüküm bulunmamasıdır. Çünkü U-
mumî Heyet en geç tedkike başlamak için kanu
nun hükmüne riayet etmekle mükellef ise de ya
pacağı tedkik, karara varabilecek bir neticeyi 
vermeyib işin daha fazla incelenmesini ve başka 
zamana bırakılmasını dahi ieab ettirebileceğin
den Umumî Heyeti bu müddet zarfında karar 
vermekle takyid etmekte hiç, bir sebeb görmemiş 
tir. ' '""'"''"*' 

Bilançolarla kâr ve zarar hesabi arının Umumî 
Heyetçe tasdikinin o sene için idare meclisleri
nin ibrasını tazammun edeceği tabiî bir netice 
olub bu cihet maddede tasrih kılınmıştır. 

Lâyihanın teşekküller tarafından kurulacak 
müesseselere aid hükümleri 26 nerdan başlayan 
15 maddede tesbit edilmektedir. 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin el
lerinde bulunan teşebbüsleri hususî hukuk hüküm

lerine göre lâyihada teşekkül tarzları ve hukukî 
mahiyetleri tayin edilen müesseselere devretmele
ri mecburî tutulmuştur. 

Lüzum ve zaruret halinde bir teşekkül elinde 
bulunan her hangi bir teşebbüsün bu mecburiyet
ten istisnasına icra Vekilleri Heyetinin karar 
verebileceği 26 ncı maddede gösterilmiş ve müte-
addid teşebbüslerin mahiyetçe ve bulundukları 
yer itibarile bir idare altında bulundurulmaların
da fayda görülecek olanların da bir müessese ha
linde birleştirilerek toplanmasına da ayni mad
dede cevaz verilmiştir. 

27 nci maddede müesseselere devredilecek te
şebbüsler hakkında devriçin teeşkkül idare mec
lislerinin karar vereceği ,ve bu kararın îktısad 
vekâletince tasdik olunduktan sonra icra oluna
cağı gösterilmiş ve bu kabîl kararların ihtiva 
edeceği hususlar beş bend olarak maddede tesbit 
edilmiştir. Ticaret sicilline kayid ve ilân edile
rek hükmî şahsiyet vücud bulacak olan müesse
selerde devir kararında zikri lâzımgelen idare 
merkezi ve ticaret unvanı ve meşgul olacakları 
mevzularla beraber mesuliyetin mahdud olduğu 
ve itibarî ve ödenmiş sermaye mikdarile serma
yenin nakid ve ayın mikdarlarının tasrihi key
fiyeti bilhassa üçüncü şahıslara karşı hukukî va 
ziyetlerinin bilinmesi ve ona göre yapılacak mua
melelerde selâmetin temini bakımından lüzumlu 
olduğu aşikârdır. 

Mütcakib maddede sermayenin tezyid ve ten
kisinin de müessesenin teşkili ve teşekkül tarafın
dan teşebbüsün devri hakkındaki usullere göre 
yapılacağı beyan olunmaktadır. Burada serma
yenin tenkis kararının ticaret sicilline kayid ve 
ilândan bir sene sonra tatbik edilebileceği hükmü 
üçüncü şahısların haklarını korumak bakımın
dan ilmî ve hukukî prensiblere lâyihada ehem
miyet verildiğini göstermektedir. 29, 30, 31, 32. 
33 tıcü maddeler müesseselerin idare uzuvlarını 
tayin ve müessese müdürünün mesuliyeti ve 
temsil salâhiyetini ve idare komitesinin müdürün 
reisliği altında varsa muavinlerile müessesenin 
servis şeflerinden teşekkülün idare meclisinin se
çeceği en az üç zattan terekküb edeceğini ve ida- -
re komitesinin vazifesini ve müessese müdür ve 
müdür muavinlerile servis şeflerinin ve sair me
mur ve müstahdemlerin kimler tarafından tayin 
edileceğini tavzih ve tasrih etmektedir. 

Müesseselerin ertesi seneye aid iş programı
nın idare komitesi tarafından hazırlanarak men-
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sub olduğu taşeldnilün umum müdürlüğüne veri
leceği ve teeşkkül idare meclisinee tedk&k oluna
rak katonle İktiran edecek şeklinin bu suretle te
kemmül ettirileceği 34 ncü maddede beyan otam-
maktadır. 

Müesseselerin faaliyetlerinde mühim bir esas 
olan programın sene içinde de değişebileceği ve 
değişmenin ayni usullerle yapdabüeceği de mad
dede kaydedilmiştir. 

Hükümet teklifindeki 34 ncü maddenin birin
ci fıkrası Encümence 35 nei madde olarak ayrıl
mış ve burada müesseseler . üzerinde kendilerini 
teram teşekküllerin daimî murakabe ve teftiş hak
ları Mnnduğo. tesbit olunmaştur. 

Bahsi geçen maddenin hesab mizanlarını ve 
faaliyet neticelerini gösteren ve îktısad vekâleti 
ile alakalı vekâlet tarafından teesebit edilecek for
müllere göre tanzim edilecek cetvellerin alâkalı 
teşekkül tarafından Îktısad vekâletine ve alâka
lı vekâlete ve umumî murakabe heyetine gönderi-
Hıeeeğkıi natık olan ikinci fıkrası ayrı bir hüküm 
olduğundan encümen- taraf mdan bu hususlar 36 
aeı madde olarak lâyihaya konmuştur. 

Müesseselerin borçlarından dolayı alâkalı te
şekküller aleyhine takibat yapılabileceği lâyiha
mın 37 nci maddesinde gösterilmiştir. Ancak bu 
«takibin müessesenin acze düşmesi halinde olabi-
leeegi ve teşekkülün mesuliyeti hududunun da 
müessesenin tediye edilmemiş sermayeleri haddi 
içinde olduğu maddede tasrih kılınmıştır. 

Takyidi bir şart olan maddedeki acze düşmek 
tabiri müessesenin borcunu vâdesinde ödememesi 
demek ohıb yoksa İcra ve iflâs kanununda yazılı 
borçlniarm vaziyetlerine göre alacaklıların istih
sal edecekleri aeiz vesikası mahiyetinde bir hal bu 
madde ite fcasdedilmiş değildir. 

Teşekküllerin müesseselere kefil oldukları tak
dirde ayn bir aktölan bu kefaletten doğan borç
lar hakkında maddenin ilk fıkrasındaki kayid ve 
şartlar aranılmayarak umumî hükümler dairesin
de teşekkül aleyhinde her türlü kanunî takib ya
pılacağı maddenin son fıkrasında yazılmak sure-
tile ifeadbdkatta müessese ile muamele yapacakların 
her hangi bir müşküle düşmemeleri temin edil
miştir, 

38 nei madde müessesenin &a£î kârlarından 
aynla«ak ihtiyat sermayeleri mikdarı ve haddi 
ile geri kalanın hangi hesaba yatırdaeağı hakkın
daki hükümleri tesbit etmektedir. 

İktisadî teşekküller tarafından kurulacak mü-

( S . Say 

esseselerin Hükûmetan teklifi ve Umumî Heyetin 
kararile hissedarları Türk ve hisse senedleri nama 
muharrer olmak şartile limtet veya anonim şir
ket haline konulabileceği lâyihanın 39 neu mad
desinde beyan olunmaktadır. Bu madde hük
mü Devlet sermayesile işledilen bir teşebbüsün 
bu yolda faaliyete devam etmesine lüzum görül-
miyerek ferdî ve hususî sermayeleiie terkedlebil-
mesine rmeydan vermektedir. Böylece Hüküme
tin müesseseyi şirket haline ifrağ ederek istSasal 
edeceği sermaye ile memleket için daha zamiri 
görülen veya ferdlerin yapamayacakları disha 
büyük teşebbüslere girmesini kolayteştımHş «İte. 

Şirisei haline konulan müesseselerin hisse *e-
nedlerinin İcra Vekilleri Heyeti kaısarüe "lir 
kısmamı veya tamamının haamiılAae add oJiabate-
eeğine dair maddenin son fıkrası hükmü <le -ya
karıda izah edilen maksadı daha müsaid şekilde 
temine yarayan bir tedtodrdir.( 

41 nei maddeden başlayan (Müteferrik hü
kümler) başlığı altındaki hükümlerin başlfeâları, 
bu lâyiha ile tesbit edilmiş olan nsıü ve kaidele
rin her bakımdan müeyyedelerina teşkil etmekte
dir. ' 

Sermayesinin yarîfiı bu -kanan -hükümierkie 
tâbi ieşekküüefe aM ; buhs&an ^şirketlerin blân-
'çolarının tanzimi ve murakabesinin bîi kanun<kÂ-
kümleri dairesinde icra edileceği 41 imi maddede 
gösterilmiş ve bu «taretle .yarı nisfoetinde ;bir had 
tayin olunmak suretile Devletin alâkalı ^ d ± ^ u 
şirketlerde de bu kanundan kabnl ettiği murakabe 
usulünün tatbik edilmesini Devlet hufcmköaiun 
korunması bakamından iyi bir -tedbir sayan • 
Encümen, maddeye murakabe hükümlerimden 
başka blânçonım tanzimi hakkındaki usûllerin de 
cari olmasını kayid ve ilâve etmiştir. 

İktisadî teşekküllerde tafî kârlardan idanermec-
lisi reisi veazalarile umum müdür ve ına^vmleriııe 
ve diğer memur ve müstahdemlere' ikramiye ve
rilmesi vazifelerini fazla çalışkanlıkla yapmaya 
ter,gife ve «teşvik bakımından mutad ve makbul 
bir kaide olduğundan maksad ve -gayesi Mbarile 
bu kanunun derpiş ettiği teşekkül ve müesseseler
de yeknasak bir usulün kabulünü muvafık ^önen 
Encümen bu yolda kaleme aldığı 42 nci maddeyi 
lâyihaya koymuştur. 

Hukukî ve eezaî hükümler lâyihanın 43 iâdü 
ımadkiesjaıde üç fıkra' olarak tesbit olunmüstua'. 

Bu maddenin birinci fıkrasında umumî .mu
rakabe heyetile teşekküllerin ve müesseselerin 
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idare mteclisi ve idare komitesi reis ve azaları ve 
umum inüdür ve muavinlerile sair memur ve 
müstahdemlerin uhdelerine tevdi olunan va
zifeyi nlüdebbirane ve basiretkârane bir tacir 
gibi ifaya mecburiyetleri kaydolunduktan sonra 
buna aykırı hareketlerinden hukukî mesuliyetleri 
olduğu tasrih kılınmıştır. 

ikinci fıkrada teşekküllerle müesseselere aid 
para ve envai sayılan evrak ve senedler ve sair 
kâğıdlar ve vesikalar üzerinde suç sayılacak 
her hâıigi bir fiil işleyen yukariki fıkrada ya
zılı teşejkjdil ve müessesenin heyet, meclis komi
te reis ire azalarile müdür ve memur ve müstah
demlerinin Devlet memurları hakkmda tatbik 
edilen fezayı görecekleri yazılı bulunmaktadır. 
Bu fıkrada kanunî takib ve tahkik işlerinde me
murlar I hakkındaki usulü hükümlerin tatbiki 
maksud olmayıb takib ve tahkik muameleleri 
umumî [hükümler dairesinde cereyan edeceği ve 
yalnız Memurlar için tayin olunan cezanın hük-
moluna&ağı gösterilmiştir. 

Madjdenin üçüncü fıkrasında vazife icabı if
şasında zarar melhuz olan vazifeleri ifa sırasın
da- vâkrf oldukları bir sırrın ifşası halinde veri
lecek ceza gösterilmektedir. 

Devlet sermayesile işletilen iktisadî teşekkül
lerin faaliyetlerine mevzu olan işlerin mahiyeti 
itibarile sır sayılacak bir şeyi vazife yaparken 
öğrenib de zarar vermesi melhuz surette ifşa et
menin mahzuru pek bariz olmakla bu husus için 
ağırca bir cazaî müeyyede konması musib ve 
muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın 45 nci maddesi bu kanun hüküm
lerine tâbi teşekkül ve müesseselerin organla
rında çjalışanlarm başka bir işi yapamıyacakla-
rma dair kayidleri tesbit etmektedir. 

Maddenin birinci fıkrası umumî murakabe 
heyeti ye teşekküllerin umum müdür ve mua
vinlerile idare komitesi reis, azası ve sair memur 
ve müstahdemlerin daimî ve faal vazife sahibi 
olmaları has ebile mutlak olarak hiç bir işle meş
gul olmayacaklarını göstermektedir. 

İkinci fıkrada daimî vazife sahibi olmayan 
idare meclisi reis ve azasının yalnız sermayesi
nin tamamı Devlet tarafından verilmiş veya 
sermayesine Devletin iştirak etmiş bulunduğu 
bütün teşekkül ve müesseselerle bulundukları 
teşekküllerin mümasili iş yapan teşekküllerde 

hiç bir vazife alamıyacakları ve mensub olduk
ları teşekkülün iştigal ettiği maddelerin imali 
ve ticareti işlerini de yapamıyacaklarını tesbit 
etmektedir. 

Maddenin son fıkrası yüksek mekteblerle te
şekkül ve müesseselerde açılacak meslekî kurs
larda profesörlük ve öğretmenliğin her iki fık
rada yazılı memnuiyet hükmünden istisna et
mekte ve bununla kendilerinin bilgi ve ihtisas-, 
larından istifade imkânını temin eylemektedir. 

Lâyihanın 46 ve 47 nci maddeleri kazanç 
vergisine müteallik ve beyanname vermek ve 
verginin nisbetine aid hükümlerden bahis bulun
maktadır. 48 nci madde ile kazanç vergisine mü
tedair olub bu kanun hükümlerine tâbi teşek
küllerle şubelerine ve kurulacak müesseselere 
karşı taahhüdatta bulunanlar için tatbik oluna
cak muamele gösterilmektedir. 

49 ncu madde bu kanunun tatbik suretine ve 
teşekküllerin kurdukları müesseselerle münase
betlerine ve müesseselerin teftiş ve murakabesi
ne müteallik nizamnameler yapılacağı ve 50 nci 
madde ile de filhal mevcud ve hususî kanunla
rına göre idare edilmekte lan Sümerbank, Eti-
bank, Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası ve 
Denizbank ile Devlet ziraat işletmeleri kuru
munun bu kanun hükmüne tâbi olacağı ve 51 nci 
maddede dahi bu bankalarla kurunum hususî 
kanunlarından bu kanuna aykırı hükümlerinin 
mülga olduğu tasrih olunmaktadır. 

Bu kanunun meriyet mevkiine girmesile hu
susî kanunlarla müteşekkil bankalarla kurumun 
bu kanun hükümlerine intibakı için tabiatile bir 
intikal devresi kabul edilmek lâzım geleceğinden 
bu mülâhaza ile işleri sarsıntıdan koruyacak 
tedbirleri muhtevi olmak üzere bir muvakkat 
madde tertib olunmuştur. 

Muvakkat encümence sebebleri arzedilen de
ğişiklik ve ilâvelerle tanzim edilen bu lâyiha, 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulur. 
Muvakkat E. Reisi M. M. Kâtib 

İzmir Kocaeli Maraş 
R. Köken Salâh Yargı A. Tiridoğlu 

Bursa Erzurum 
Dr. G. Kahraman Fuad Sirmen 

îzmir Konya Trabzon 
Kâmü Dursun A. B. Türel Sırrı Day 
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— 11 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtı ile 
idare ve murakabeleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretile kurulan iktisadî 
teşekküller (Bankalar veya kurumlar gibi) den 
bu kanun hükümlerine göre idare edilmesi hak
kında, İcra Vekilleri Heyeti tarafından karar 
verilen teşekküllerin teşkilâtı ile idare ve mura
kabeleri bu kanun hükümlerine tâbidir. 

Bu teşekküllerin dahilî murakabe teşkilâtı 
ile bu teşkilâtın vazife ve salâhiyetlerine, faali
yet tarzlarına aid hükümler mahfuzdur. 

MADDE 2 — Bu kanun hükümlerine tâbi te
şekküller, hükmî şahsiyeti haiz ve bu kanunla 
kendi hususî kanunları dairesinde malî ve idarî 
muhtariyete malik olmak ve mesuliyetleri serma-
yelerile mahdud bulunmak üzere tesis ve hususî 
hukuk kanunlarına göre idare olunurkr. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller ile yirmi beşinci madde mucibince 
bunlar tarafından kurulacak müesseseler, umumî 
mülhak ve hususî bütçeler ile idare edilen 
dairelere veya sermayesinin en az yansı Devlet 
tarafından verilmiş müesseselere aid kanunların 
hükümlerine ve Divanı muhasebatın murakabe
sine tâbi tutulmazlar. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerine tâbi te
şekküllerin salahiyetli idare ve murakabe uzuv
ları şunlardır: 

1) Umumî Heyet, 
2) Umumî murakabe heyeti, 
3) idare meclisi, 
4) Umum müdürlük, 

Umumî Heyet 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin Umumî Heyeti, Başvekilin Reisliği 
altmda, Maliye, İktısad ve Ziraat vekillerile 
Şûrayı devlet ve Divanı muhasebat birinci reis
lerinden ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçe, 
Divanı muhasebat, Maliye, İktısad ve Ziraat 
encümenleri reisi ve reis vekillerile mazbata mu
harrirleri ve kâtiblerinden ve bu encümenlerin 
her teşriî sene için kendi azası arasından seçe
cekleri beşer zattan ve umumî murakabe heyeti 

MUVAKKAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Sermayesinin tamamı Devlet tarafından verilmek 
suretile kurulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtile 
idare ve murakabeleri hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Sermayesinin tamamı Devlet 
tarafından verilmek suretile kurulan ve kendi 
kanunlarında bu kanun hükümlerine tâbi tutul
ması yazılı iktisadî Devlet teşekküllerinin teşki
lâtile idare ve murakabeleri bu kanuna göre 
tanzim ve icra olunur. 

MADDE 2 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller, hükmî şahsiyeti haiz ve bu kanunla 
kendi hususî kanunları dairesinde malî ve idarî 
muhtariyete malik olmak ve mesuliyetleri ser--
mayelerile mahdud bulunmak üzere hususî hu
kuk hükümlerine göre idare olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller ile 26 ncı madde mucibince kurula

cak müesseseler muhasebei umumiye, arttırma 
ve eksiltme ve ihale kanunlarının hükümlerine, 
Divanı muhasebatın murakabesine ve inşaat ba
kmamdan 2443 ve 2799 sayılı kanunların hüküm
lerine tâbi değildir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin salahiyetli idare ve murakabe 
uzuvları şunlardır 

I) Umumî Heyet, 
II) Umumî murakabe heyeti, 
III) İdare meclisi, 
IV) Umum müdürlük, 

Umumî Heyet 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin umumî heyeti; Başvekilin veya 
vekillerden tevkil edeceği bir zatm reisliği al-

j tmda Maliye, iktısad ve Ziraat vekillerile Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Bütçe, Adliye, Diva
nı muhasebat, Maliye, iktısad ve Ziraat encü
menleri reisi ve reis vekillerile mazbata muhar-

; rirleri ve kâtiblerinden ve bu encümenlerin her 
! teşriî yıl için kendi azası arasından seçecekleri 
: beşer zattan ve Divanı muhasebat birinci reisin-
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reisi ile millî bankaların idare meclisi reisi ve 
umum müdüründen terekküb ve teşekkül eder. 

Bu heyetin içtima nisabı; müretteb adedin 
mutlak ekseriyetidir ve kararlar, içtima nisabı
nın mutlak ekseriyetile verilir. 

MADDE 6 — Umumî Heyet, bu kanun hü
kümlerine taM her bir teşekküle aid umumî fa
aliyeti tertib ve tanzim, her bir teşekkülün bilan
çosu ile kâr ve zarar hesabl&mı tedkik ve teşek
küller tarafımdan kurulmuş müesseselerin Hükü
met taralından vaki teklif üzerine şirket ha
line getirilmesine dair mukarrerat ittihaz etmek 
ve bu hususlarda icab eden kararları vermekle 
mükelleftir. 

Bu heyet tarafından verilmiş olan kararlar, 
tabettirildikten sonra bütün mebuslara dağıtılır. 

Umumî murakabe heyeti 
MADDE 7 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

teşekküllerle bunlar tarafından yirmi beşinci 
madde mucibince kurulacak müesseseler, idare, 
muhasebe ve hususile teknik bakımından, umu
mî murakabe heyetinin daimî nezaret ve mura
kabesi altmda bulunurlar. 

Umumî murakabe heyeti, Başvekâlete bağUdir 

MADDE 8 — Umumî murakabe heyeti aza
sının adedini ve aylık ücretlerinin mikdarmı 
icra Vekilleri heyeti tesbit eder. Heyetin, bir 
bürosu bulunur. 

Beis ve azasile diğer memurlarının ücretle-. 
ri de dahil olmak üzere umumî murakabe heye
tine aid bütün masraflar, bu kanun hükümleri
ne tâbi teşekküller tarafında^ tediye edilmiş 
sermayelerile mütenasib olara E, îktısad veka
leti tarafından mikdan tesbit olunacak ve Ma

den ve umumî murakabe heyeti reisüe bu kanun 
hülriimlerine tâbi teşekküllerle sermayeleri bir 
milyon Türk lirasından fazla olan millî banka
ların idare meclisi reisi ve umum müdürlerin
den terekküb eder. 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin 
idare meclisi reis ve umum müdürleri mensub 
oldukları teşekkülleri alâkalandıran işler de rey 
veremezler. 

Umumî heyet Başvekilin davetile toplanır. 
Toplanılacak gün bir hafta evvel üân olunur. 

Umumî heyetin içtima nisabı müretteb ade
din mutlak ekseriyetidir. Kararlar mevcudun 
ekseriyetile verilir. 

MADDE 6 — Umumî heyet, bu kanun hü
kümlerine tâbi her teşekküle aid umumî faali
yeti tertib ve tanzim ve umumî murakabe he
yetinin mesaisini ve her teşekkülün blânçosile 
kâr ve zarar hesablarmı tedkik ve teşekküller 
tarafından kurulmuş müesseselerin Hükümetçe 
vukubulacak teklif üzerine şirket haline getiril
mesine dair mukarrerat ittihaz etmek ve bu 
hususlarda icab eden kararları vermek vazife ve 
salâhiyeti haizdir. 

Bu heyet tarafından verilmiş olan kararlar 
esbabı mucibelerile birlikte bastırılarak Büyük 
Millet Meclisi azasına dağıtılır. 

Umumî murakabe heyeti 

MADDE 7 — Bu kanan hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 nez madde mucibince kurulacak 
müesseseler idarî, malî ve teknik bakımından, 
umumî murakabe heyetinin daimî nezaret ve mu
rakabesi altmda bulunurlar. 

Umumî murakabe heyeti Başvekâlete bağlı
dır. 

MADDE 8 — Umumî murakabe heyeti aza
sının adedini ve aylık ücretlerinin mikdarmı 
îcra Vekilleri heyeti tesbit eder. 

Heyetin bir bürosu bulunur. Bu heyetle bü
ronun kadro ve bütçesi îera Vekilleri heyeti ta
rafından tanzim olunur 

Beis ve azasile diğer memurlarmm ücret
leri de dahil olmak üzere umumî murakabe h&-
yetine aid bütün masraflar bu kanun hükümle
rine tâbi teşekküller tarafından tediye edilmiş 
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liye vekâleti emrine verilecek paradan tesviye 
olunur. 

Bu heyet ile büronun kadro ve bütçesi, îcra 
Vekilleri heyeti tarafından tesbit olunur. 

MADDE 9 — Umumî Murakabe heyetinin 
reis ve azası, yüksek tahsil görmüş, smaî ve 
ticarî işlerle banka tekniğinde mütehassıs ve 
bu kanunun kendilerine yüklediği vazifeleri 
hakkile başarmağa muktedir kimselerden olmak 
üzere, Maliye ve îktısad vekâletlerinin göste
receği müsavi adette namzetler arasından İcra 
Vekilleri Heyeti tarafından tayin olunur. Bun
lar, ecnebi de olabilirler. Ecnebilerin istihdam 
müddetleri ve kendilerine verilecek ücretler mu
kavelelerine tâbidir. 

MADDE 10 — Umumî murakabe heyetinin 
vazifesi, her hesab senesi içinde en az bir defa, 
bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerle yirmi 
beşinci madde mucibince kurulacak müessese
lerin idare tarzlarını ve gayelerine, iktisadî, 
smaî ve ticarî icablara uygun ve verimli ve ras
yonel bir şekilde işleyib işlemediklerini tedkik 
ve murakabe etmek ve bu husustaki raporlarını, 
îktısad vekâleti ile alâkadar vekâlete ve teşek-

efcüla vermektir. 

MADDE 11 — Umumî murakabe heyetinin 
vazife ve salâhiyetlerinin icrası sureti, bir ni
zamname ile tesbit olunur. 

MADDE 12 — îktısad vekâleti ile alâkadar 
vekâlet, bu kanun hükümlerine tâbi herhangi 
bir teşekkül ile yirmi beşinci madde mucibince 
kurulacak müesseselere aid muayyen işlere dair 
umumî murakabe heyetinden, mütalea sorabi
leceği gibi lüzum göreceği hususların tedkikini 
de her zaman istiyebilir. 

MADDE 13 — îktısad vekâleti ile alâkadar 
vekâlet, lüzum gördükçe bu kanun hüküm
lerine tâbi teşekküllerle yirmi beşinci madkle 
mucibince kurulacak müesseselerin muamele ve 
hesablsrmf ve idare tarzları ile ekonomik vazi
yetlerini, tayin edeceği memurlar marifetile ted
kik, teftiş ve murakabe edebilir. 

sermayelerile mütenasib olarak îktısad vekâ
letince mikdarı tesbit olunarak Maliye vekâleti 
emrine verilecek paradan tesviye olunur. 

MADDE 9— Umumî murakabe heyetinin reis 
ve azası yüksek tahsil görmüş smaî veya tiearî 
işlerde veya banka tekniğinde mütehassıs ve 
bu kanunun kendilerine yüklediği vazifeleri 
hakkile başarmaya muktedir kimselerden ol
mak üzere Maliye ve îktısad vekâletlerinin gös
tereceği müsavi adedde namzedler arasmda 
îcra Vekilleri Heyetince tayin olunur. 

Umumî murakabe heyeti azalığma ecnebi tayin 
olunabilir. Ecnebilerin istihdam müddetleri ve 
kendilerine verilecek ücretler mukavelelerine 
tâbidir. 

MADDE 10 — Umumî murakabe heyetinin 
vazifesi; bu kanun hükümlerine tâbi teşekkül
lerle 26 ncı madde mucibince kurulacak müesse-
lerin idare şekil ve tarzlarını ve gayelerine ve 
iktisadî, ticarî ve sınaî esas ve icablara uygun 
ve verimli ve rasyonel bir şekilde işleyüb işle
mediklerini ve hususile mevcud şartlara göre 
emsali müesseselerle mukayeseli maliyet hesab-
larmı her hesab yılı içinde en az bir defa ted
kik, tahlil ve murakabe etmek ve buna dair 
raporlarını îktısad vekâletile alâkalı vekâlete 
ve teşekküle vermektir. 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 12 — Hükümetin 12 nci raaddssi 
aynen. 

MADDE 13 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 
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îdare meclisi 
— 14 — 

MADDE 14 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
herbir teşekkül, kendi hususî kanununa göre, 
bir idare meclisi tarafından idare olunur. Umum 
müdür, idare meclisinin tabiî azasıdır, reye iş
tirak eder. 

idare meclisleri reis ve azasının adetlerile 
tayinleri suretleri ve müddetleri teşekküllerin 
hususî kanunlarında gösterilir. Kendilerine ve
rilecek aylık ücret mikdarı İcra Vekilleri He
yeti tarafından tesbit olunur. 

MADDE 15 — îdare meclisleri reis ve azası, 
vazifelerini muvaffakiyetle başarmak için muk-
tazi meslekî, fennî teknik, malî iktisadî ve hu-
hukukî bilgi ve tecrübe sahibi ve yüksek tahsil 
görmüş kimseler arasından seçilmek şarttır. 

Rakib müesseselerden maddî menfaat rabı
taları bulunan kimseler, idare meclisi azası ola
mazlar. 

Umum müdürlük 
MADDE 16 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

her bir teşekkülün büünt muameleleri, kendi 
hususî kanunlarındaki salâhiyet dairesinde, ida
re meclisinin nezareti altmda, umum müdürlük 
tarafından tedvir olunur. Her bir teşekkülü, 

adlî, idarî ve beledî makamlar nezdinde ve üçüncü 
şahıslara karşı umum müdürü temsil eder. 

MADDE 17 — Umum müdürlük, umnm mü
dür ile lüzumu kadar muavinden terekküb eder. 
Bunlar, bu kanun hükümlerine tâbi toşekkül 
ile alâkadar vekâletin teklifi ve icra Vskilleri 
heyetinin kararı ve Reisicumhurun tasvibi ile 
tayin ve azledilirler. Tayin kararnamelerinde 
kendilerine verilecek aylık ücret mikdarı tesbit 
olunur. 

MADDE 14 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller kendi hususî kanunlarına göre birer 
idare meclisi tarafından idare olunurlar. 

Umum müdürler, idare meclislerinin tabiî aza
sıdır. Reye iştirak ederler. 

idare meclisleri reis ve azasmın adedlerile 
tayinleri suretleri ve müddetleri teşekküllerin 
hususî kanunlarında gösterilir. Ancak; hususî 
kanunlarında umumî heyet tarafından seçile
ceği gösterilen idare meclîsleri azası Hükümetçe 
tayin olunur. 

îdare meclisleri reis ve azalarına verilecek 
aylık ücret mikdarı îcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tesbit olunur. 

MADDE 15 — idare meclisleri reis ve azası
nın teşekküllerin hususî kanunlarında yazılı va
sıflarından başka yüksek tahsil görmüş ve va
zifelerini muvaffakiyetle başarmak için muk-
tazi meslekî, hukukî, malî, iktisadî ve teknik 
bilgiyi haiz ve tecrübe sahibi olmaları şarttır. 

Rakib müesseselerde maddî menfaat rabıta
ları bulunanlar idare meclisi reisi ve azası ola
mazlar. 

MADDE 16 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 ncı madde mucibince kurulacak 
müesseselerin imza salâhiyetini haiz memurlari-
le bu derecedeki diğer memurları idare meclisi 
tarafmdan tesbit olunur. 

Umum müdürlük 

MADDE 17 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin bütün muameleleri, kendi hu
susî kanunlarındaki salâhiyet dairesinde idare 
meclisinin nezareti altmda umum müdürlük ta
rafından tedvir olunur. 

Her bir teşekkülü; adlî, kazaî ve idarî ma
kamlar nezdinde ve üçüncü şahıslara karşı 
umum müdür temsil eder. 

MADDE 18 — Umum müdürlük, umum mü
dürle teşekküllerin hususî kanunlarında muay
yen muavinlerinden terekküb eder. Bunlar bu 
kanun hükümlerine tâbi teşekkülün alâkalı ol
duğu vekâletin teklifi ve îcra Veilleri Heyeti
nin kararüe tayin ve azledilirler. 

Tayin kararnamelerinde kendilerine verile
cek aylık ücret mikdarı tesbit olunur. 
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— 15 
MADDE 18 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

her bir teşekkülün imza salahiyetini haiz me
murları ile bu derecedeki memurları, umum mü
dürlüğün teklifi üzerine idare meclisi tarafın
dan ve diğer memurları, umum müdürlük tara
fından tayin olunur. Umum müdürlükçe yapılan 
tayin ve azillerden idare meclisi haberdar edilir. 

Bir seneden fazla istihdamları hususunda, 
kendilerile mukavele akdedilen şahıslar hakkın
da idare meclisinin muvafakati al mm ak lazım
dır. 

İmza salâhiyetini haiz memurlar ile bu dere
cedeki memurlar, idare meclisleri tarafından 
tesbit olunur. 

MADDE 19 — Umum müdürlük, başmda bu
lunduğu teşekkülün umumî faaliyeti ve bu faa
liyetin neticeleri hakkında idare meclisine, her 
üç ayda bir rapor vermeğe mecburdur. 

Bütçe 

MADDE 20 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
her bir teşekkülün bütçesini, umum müdürlüğü 
hazırladıktan sonra idare meclisinin tedkik ve 
tasdikma arzeder. Bütçenin idare meclisi tara
fından tasdik edilen şekli, hesab senesi başın
dan evvel umum müdürlüğe gönderilir. 

İhtiyaç hâsü olursa bütçelerde sene içinçle 
de aynı usul ile, değişiklikler yapılabilir. 

Bütçeler veya bunlarda sene içinde yapılacak 
değişiklikler, katği şeklini aldıktan sonra birer 
sureti îktısad vekâleti ile alâkadar vekâlete ve 
umumî murakabe heyetine gönderilir. 

Bütçelerin tanzimi hususunda, îktısad vekâ
leti üe alâkadar vekâlet, her bir teşekküle, lü
zumlu göreceği tavsiyelerde bulunabilir. 

Bilanço ile kâr ve zarar hesabı 
MADDE 21 — Bu kanun hükümlerine tâbi 

her bir teşekkülün senelik bilançosu ile kâr ve 
zarar hesabı, müteakib senenin ilk üç ayı için-

(S . Sa; 

MADDE 19 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin imza salâhiyetini haiz memurlarile 
bu derecedeki memurları umum müdürlüğün 
teklifi üzerine idare meclislerince ve diğer me
murları umum müdürlükçe tayin olunur. 

Umum müdürlükçe yapılan tayin ve aziller
den idare meclisi haberdar edilir. 

Bir seneden fazla istihdamları hususunda 
kendilerile mukavele aktedilen şahıslar hakkın
da idare meclislerinin, muvafakati almmak lâ

zımdır. 

MADDE 20 — Umum müdürlük başmda bu
lunduğu teşekkülün umumî faaliyetin neticeleri 
hakkmda idare meclisine her üç ayda bir rapor 
vermeğe mecburdur. Bu raporun bir sureti 
umumî murakabe heyetine de verilir. 

Bütçe 

MADDE 21 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin idare ve işletme masraflarını ihti
va eden bütçelerile kadroları umum müdürlük
leri tarafından hazırlandıktan sonra idare mec
lislerinin tedkikine arzolunur. 

Bütçenin idare masraflarına ve kadroya aid 
kısmı idare meclislerinin kabulü ve Îktısad ve
kâletinin tasdikile tekemmül eder. 

İşletme masraflarına müteallik kısmı idare 
meclislerinin tasdiki ile tamamlanır. 

Bu suretle katği şeklini alan bütçe hesab se
nesi başmdan evvel umum müdürlüklere gönde
rilir. 

İhtiyaç hâsıl olursa bütçeler ve kadrolarda 
sene içinde de ayni usullerle değişiklikler yapı
labilir. 

Bütçelerle yapılacak değişikliklerin katği 
şeklini aldıktan sonra birer sureti Îktısad vekâ-
letile alâkalı vekâlete ve umumî murakabe he
yetine gönderilir. 

İçtimaî* tesis masrafları bütçenin idare mas
rafları kısmmda gösterilir. 

Bilanço ile kâr ve zarar hesabı 

MADDE 22 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin senelik bilânçolarile kâr ve zarar 
hesabları müteakib senenin ilk üç ayı içinde 
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de ımum mMü^lük tarafmdan tanzİBi re idare 
mteİMİ tarafradaa, tedkik v« tasvip edildikten 
«maca,vmmnî murakabe heysetine verilir. Yirmi 
beşinci madde suıeÜâ&ee kurutacak müessese
lerin bfâaçolara: Me kar ve zarar hesablan da, 
«Mtaddr teşekkülün umufiı müdürlük v« idare 
meclisi taraf mdten tedkik p» tasvib edildikten 
mmm •cşekküröl kendi bilsaıçotfu ile kâr ve za-
4Mr faesitaaa iliştirilerek umumî muraka-be be-
yetü» «riiraek ^şarttır. 

MADDE 22 — Bilançolar, umumî murakabe 
heyeti ile alâkadarların mutaleası alındıktan 
sonra îktısad vekâleti tarafından hazırlanacak 
Mr Üflaaiço tipine ırr-gım olarak tanzim edilmek 

- • * • ' • : 

MADDE 23 — JJmmnâ murakabe heyeti, ken
disine tevdi olunan bilançolar ile kâr ve sarar 
hesablarmı, teşekküller ile müesseselerin bütün 
muameleleri ve hesablan üzerinde yapmış ol
duğu tetkiklerin neticelerile karşılaştırmak su-
retile, bunların tahlilini ihtiva eden üç nüsha
dan mürekkeb müdellel bir rapor hazırlar. 

Bu rapor ve bilançolar ile kâr ve zarar he
sablan, her bir teşekkülün başlıca faaliyet saf
halarını gösterecek şekilde, kendi idare meclisi 
tarafından hazırlanacak diğer bir rapor ile bir
likte îktısad vekâletine ve alâkadar vekâlete 
gönderilir, 
^ îktısad vekâleti veya alâkadar vekâlet, bun
ları kendi mutaleası ile birlikte, Umumî Heyete 
verilmek üzere Başvekâlete takdim eder. 

Bilançolar ile kâr ve zarar hesablarmm en 
§o§ hazûjsaıı ayı iptidasında Umumî Heyete ve
rilmiş ol»ası lâzımda?. 

Bilançolar üe kâr me sarar hesabiarmm ü-
mumî Heyet tarafından tasdiki, idare meclis
lerinin ve umumî murakabe hey*ti«ım o sene 
için ibrasını tazamnwm eder. 

Bilançolar, Umumî Heyet tarafmdan kabul 
ve tasdik edildikten sonra neşir ve üan olunur. 

MAD0E 24 — Bu kanun hükümierme tâbi 
teşekküller ile yirmi beşinci saadde mndibiııee 

umum müdürlükleri taraf mdan tanzim ve idare 
meclislerince tedkik ve tasvib edildikten sonra 
umumî murakabe heyetine verilir. 

26 ncı madde mucibince kurulacak müessese
lerin bflânçolarile kâr ve zarar hesablan da mü
dürleri ile idare komiteleri tarafından tanzim 
ve alâkalı teşekküllerin umum müdürlük ve ida
re meclislerince tedkik ve tasvib edildikten son
ra teşekküllerin kendi bilânçolarile kar ve zarar 
hfisablarma iliştirilerek umumî murakabe heye
tine verilmek şarttır. 

MADDE 23 — Bilançolar kâr ve zarar he
sablarmm îktısad vekâletince umumî murakabe 
heyeti ile alâkalıların mütaleaları alınmak sure-
tile hazırlanacak bir tipe göre tanzim edilmesi 
lâzımdır. 

iktisadî kaidelere göre amortisman payları, 
envanter kıymetleri ve normal işletme üzerinde 
müsbet veya menfî tesirler icra eden âmiller ra
porda ve cetvellerde izah edilir. 

MADDE 24 — Umumî murakabe heyeti, 
kendisine tevdi olunan bilançolarla kâr ve zarar 
hesablarmı teşekküllerle müesseselerin bütün 
muameleleri ve hesablan üzerinde yapmış ol
duğu tedkiklerin neticelerile karşılaştırılmak 
suretîle bunların tahlilini ihtiva eden müded-
lel hir rapor hazırlar. Bu rapor ve bilançolarla 
kâr ve zarar hesablan her teşekkülü başlıca fa
aliyet safhalarmı gösterecek şekilde kendi ida
re meclisi tarafmdan hazırlanacak diğer bir 
raporla birlikte Iktisad vekâletine ve alâkalı 
vekâlete gönderilir. 

Iktisad vekâleti veya alâkalı vekâlet bunları 
kendi mütaleasile birlikte Umumî heyete veril
mek üzere Başveklete gönderir. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesablarmm ve bu 
husustaki bütün raporların en geç haziran ayı 
iptidasında Umumî Heyete verilmiş ve bu hey
etin azasma dağıtılmış olması lâzımdır. 

Umumî Heyet, eh geç ikinci teşrin sonuna 
kadar toplanarak tedkikata başlar. 

Bilançolarla kâr ve zarar hesablarmm Umu
mî Heyet tarafmdan tasdiki idare meclislerinin. 
o sene için ibrasmı tazammun eder. 

Bilançolar, Umumî Heyet tarafmdan kabul 
ve tasdik edildikten* sonra neşir ve ilân olunur. 

HADDE 23 — Bu kanun hükümelrine tâbi 
teşekküllerle 26 neı madde mucibince kurulacak 
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kurulacak müesseselerin hesab senesi, takvim 
senesidir. 

Teşekküller tarafından kurulacak müesseselere 
aid hükümler 

MADDE 25 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller, ellerinde bulunan teşebbüsleri, hu
susî hukuk kanunlarına göre idare edilmek ve 
kendilerine bağlı olmak ve hükmî şahsiyeti haiz 

bulunmak üzere, kurulacak mahdud mesuliyetti 
müesseselere devre mecburdurlar. Ancak lüzum 
ve zaruret halinde, herhangi bir teşebbüsü, icra 
Vekilleri Heyeti, bu hükümden istisna edebilir. 

Müessese haline getirilecek teşebbüslerden, 
mahiyetleri veya bulundukları mahal itibarile 
idarelerinin birleştirilmesi faydalı görülecek o-
lanlarm bir müessese halinde toplanması caizdir. 

MADDE 26 — Yirmi beşinci madde muci
bince müesseselere devir keyfiyeti, alâkalı te
şekkülün idare meclisi tarafmdan ittihaz ve 
Iktisad vekâleti tarafmdan tasdik edilecek ka
rarlarla icra olunur. 

Bu kararlarda müesseselerin : 
a) idare merkezi ile ticaret unvanları, 
b) Mahdud mesuliyetti oldukları, 
c) Meşgul olacakları mevzular, 
d) itibarî ve tediye edilmiş sermayelerinin 

mikdan, 
e) Tediye edilmiş sermayenin ne mikdarmm 

aynı olduğu, tasrih edilir. 
Bu kararların ticaret sicilinde kayid ve ilânı 

ile hükmî şahsiyet vücud bulur. 

MADDE 27 — Yirmi beşinci madde muci
bince kurulan müesseselerin sermayelerinin tez
yidi ve tenkisi muameleleri de, alâkalı teşekkül 
idare meclisi tarafmdan ittihaz, Iktisad vekâleti 
tarafmdan tasdik edilecek kararlarla icra edilir. 
Bu kararların da ticaret sicillinde kayid ve 
ilânı mecbridir. 

Ancak sermayenin tenkisi hakkında ittihaz 
ve tasdik edilen kararlar, ticaret sicillinde kayid 
ve ilândan itibaren bir sene sonra tatbik edile
bilir. 

r 

MADDE 28 — Yirmi beşinci madde mcibince 
kurulan müesseselerin idare unvanları, müdür 
ile idare komitasından ibarettir. 

müesseselerin hesab senesi, takvim ydıdır. 

Teşekküller tarafından kurulacak müesseselere 
aid hükümler 

MADDE 26 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller, ellerinde bulunan teşebbüsleri hu
susî hukuk hükümlerine göre idare edilmek ve 
kendilerine bağlı olmak ve hükmî şahsiyeti haiz 
bulunmak üzere kurulacak mahdud mesuliyetti 
müesseselere devretmeğe mecburdurlar. 

Ancak; lüzum ve zaruret halinde her hangi 
bir teşebbüsü îcra Vekilleri Heyeti bu hüküm
den istisna, edebilir. 

Müessese haline getirilecek teşebbüslerden 
mahiyetleri veya bulundukları yer itibarile ida
relerinin birleştirilmesi f aideli görülecek olan
ların bir müessese halinde toplanması caizdir. 

MADDE 27 — Hükümetin 26 ncı maddesi 
aynen 

MADDE 28 — Hükümetin 27 nci maddesi 
aynen 

MADDE 29 — Hükümetin 28 nci maddesi 
aynen 
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MADDE 29 — Müdür, müessesenin bütün 
idare ve muamelâtından mesul olub müesseseyi 
adlî idarî ve beledî makamlar nezdinde ve üçün
cü şahıslara karşı temsil eder. 

MADDE 30 — tdare komitası, müessese mü
dürünün riyaseti altında müessesenin imza sa
lâhiyetini haiz memurlarından terekküb eder. 

Icabmda bu idare komitası, müessesenin ser
mayesine ve işinin ehemmiyetine nazaran, alâ
kalı teşekkül idare meclisinin kararı ve alâkadar 
vekâletin tasvib ve tasdikile müstemirren mü
essese merkezinde çalışmak ve adedi üçü geç
memek ü^ere, hariçten de tayin edilebilir. Bun
lara verilecek aylık ücret de, ayni şekilde tesbit 
olunur. 

MADDE 31 — tdare komitasının vazifesi, 
müessesenin faaliyetini, iş programına ve alâ
kalı teşekkül tarafından tesbit edilmiş olan esas
lara göre fcsevk ve idare etmektir. 

MADDE 32 — Her müessesenin müdürü ve 
imza salâhiyetini haiz memurları, alâkalı teşek
kül umum müdürünün inhası üzerine, teşekkülün 
idare meclfsi tarafından diğer memur ve müstah
demleri d#, müessese müdürü tarafından tayin 
olunur. l|üdür, tayin ettiği memur ve müstah
demler hakkmda alâkalı teşekkül umum müdür
lüğüne malûmat verir. 

MADDE 33 — Her müessese, alâkalı teşek
kül tarafından tayin edilen zamanda, ertesi 
seneye aidjiş programını hazırlayıb teşekkülün 
umum müdürlüğüne tevdi eder. 

Umum I müdürlük, mütaleasile birlikte, bu 
programı jdare meclisine verir, idare meclisi, 
proğramml tatbiki için geçecek hazırlık müdde
tini de gÖ2j önünde tutarak tatbikatını yapar ve 
kabul edilen şeklini umum müdürlüğe iade eder. 

Gerek teşekkül ve gerek müessese taraf mdan 
görülecek lüzum üzerine iş programı, sene içinde 
de ayni surette tadil edilebilir. 

Yukarıld fıkralar mucibince teşekkül idare 
meclisi tarafından tasdik edilecek iş program
larının birer sureti, tasdiki müteakib Iktisad 
vekâleti ile alâkadar vekâlete ve umumî muraka
be heyetini gönderilir. 

MADDE 34 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller, kurdukları müesseseler üzerinde 

MADDE 30 — Müdür, müessesenin bütün 
idare ve muamelelerinden mesul olub müessese
yi kazaî ve idarî makamlar nezdinde ve üçüncü 
şahıslara karşı temsil eder. 

MADDE 31 — îdare komitesi, müessese mü
dürünün reisliği altmâa varsa muavinlerile mü
essesenin mensub olduğu teşekkülün idare mec
lisi tarafından müessesenin servis şefleri ara
sından seçilecek en az üç zatten terekküb eder. 

MADDE 32 — tdare komitesinin vazifesi, 
müessesenin rasyonel faaliyetini iş programına 
ve alâkalı teşekkül taraf mdan tesbit edilmiş 
olan esaslara göre sevk ve idare etmektir. 

MADDE 33 — Her müessesenin müdürü ve 
ve muavinlerile servis şefleri alâkalı teşekkül 
umum müdürünün inhası üzerine, teşekkülün 
idare Meclisi tarafından diğer memur ve müs
tahdemleri de, müessese müdürü tarafından ta
yin olunur. 

Müdür, tayin ettiği memur ve müstahdemler 
hakkında alâkalı teşekkül umum müdürlüğüne 
malûmat verir. 

MADDE 34 — Her müessesenin idare komi
tesi, alâkalı teşekkül tarafmdan tayin edilen 
zamanda, ertesi seneye aid iş programını hazır
layıb teşekkülün umum müdürlüğüne tevdi eder. 

Umum müdürlük, mütaleasile beraber bu 
programı idare meclisine verir, tdare meclisi; 
programın tatbiki için geçecek hazırlık müdde
tini de göz önünde tutarak tedkikatmı yapar ve 
kabul edilen şeklini umum müdürlüğe iade eder. 

Gerek teşekkül ve gerek müessese tarafmdan 
görülecek lüzum üzerine iş programı sene için
de de ayni suretle değiştirilebilir. 

Yukarıki fıkralar mucibince teşekkül idare 
meclisi tarafmdan tasdik edilecek iş programla
rının birer sureti tasdiki müteakib tktısad vekâ-
letile alâkalı vekâlete ve umumî murakabe heye
tine gönderilir. 

MADDE 35 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller kurdukları müesseseler üzerinde da-
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imî murakabe ve teftiş hakkmı haizdirler. daimî murakabe ve teftiş hakkmı haizdirler. 
Müesseselerin hesab mizanlarını gösteren üçer 
aylık cetveller, alâkalı teşekküller tarafından 
Iktısad vekâleti ile alâkadar vekâlete ve bir sureti 
umumî murakabe heyetine tevdi edilir. Bu cet
vellerin formülleri ve tevdi tarihleri, teşekkülle
rin mütaleası almddrtan sonra îktısad vekâleti ile 
alâkadar vekâlet tarafmdan tesbit olunur. 

MADDE 35 — Müesseselerinin borçlarından 
dolayı alâkalı teşekküller aleyhine, ancak bu 
müesseselerin acze düşmeleri halinde ve yalnız 
tediye edilmemiş sermayeleri haddi dahilinde 
takibat yapdabilir. 

Teşekküllerin müesseselere kefil olmaları gi
bi bir akidle bağlanmalarından doğan borçlar, 
umumî hükümlere tâbi kalır. 

MADDE 36 — Müessesenin safî kârmdan 
% 10 u muhtemel zararlar karşılığı olarak ser
mayenin dörtte birine varıncaya kadar ihtiyat. 
sermayesini teşkil eylemek üzere ayrılır. Ayrı
lan karşılık bilançonun tasdikinden itibaren aza
mî altı ay zarfmda her müessesenin, alâkalı te
şekkül nezdindeki hesabı mahsusuna yatırılır. 
Bu karşılığın ne suretle kullanılacağı, teşekkül 
idare meclisinin kararı ve alâkadar vekâletin 
tasvibi ile tesbit edilir. 

Geri kalan safî kârdan % 5 e kadar alâkalı 
teşekkül idare meclisinin kararile, müessesenin 
hariçten tayin edilmiş idare komitası azası ile 
memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretleri 
nisbetinde ve bir aylık istihkaklarını geçmemek 
üzere ikramiye olarak verilir. Vazifesinde ku
suru tesbit edilenlere bu ikramiye verilemiye-
ceği gibi fevkalâde hizmeti görülenlere verilecek 
ikramiye de İM maaş mikdarma kadar çıkarıla
bilir. Kârm bakiyesi.alâkalı teşekkülün bilan
çosuna idhal edilir. 

MADDE 37 — Yirmi beşinci madde mucibin
ce kurulan müesseseler, Hükümetin teklifi ve 
umumî heyetin kararı ile limited veya anonim 
şirket haline konabilirler. Bu takdirde hissedar
ların Türk olması ve hisse senedlerinin nama 
muharrer bulunması şarttır. Ancak, lüzum ve 
zaruret halinde, İcra Vekilleri heyeti kararile, 

MADDE 36 — 26 ncı madde mucibince ku
rulacak müesseselerin hesab mizanlarım ve 
faaliyet neticelerini gösteren üçer aylık cetveller 
alâkalı teşekküller tarafmdan Iktısad vekâleti 
ile alâkadar vekâlete ve bir sureti umumî mura
kabe heyetine gönderilir. 

Bu cetvellerin formülleri ve gönderilme ta
rihleri teşekküllerin mütaleası alındıktan sonra 
Iktısad vekâleti ile alâkalı vekâlet tarafmdas 
tesbit olunur. 

MADDE 37 — 26 ncı madde mucibince ku
rulacak müesseselerin borçlarından dolayı alâ
kalı teşekküller aleyhine ancak bu müessesele
rin acze düşmeleri halinde ve yalnız tediye edil
memiş sermayeleri haddi dahilinde takibat ya
pılabilir. 

Teşekküllerin müesseselere kefil olmaları gi
bi bir akidle bağlanmalarından doğan borçlar 
umumî hükümlere tâbidir. 

MADDE 38 — 26 ncı madde mucibince kuru
lacak müesseselerin safi kârlarından % 10 nu 
muhtemel zararlar karşılığı olarak sermayeleri
nin dörtte birine varıncaya kadar ihtiyat serma
yelerini teşkil eylemek üzere ayrılır. Ayrılan bu 
karşılıklar bilançonun tasdikmdan itibaren en 
çok altı ay içinde her müessesenin alâkalı te
şekkül nezdindeki hesabı mahsusuna yatırılır. 
Bu karşılığın ne suretle kullanılacağı teşekkül 
idare meclisinin karan ve alâkalı vekâletin tas-
vibile tesbit edilir. Geri kalan safi kârdan 42 
nci madde mucibince verilecek ikramiye çıka
rıldıktan sonra kalan kısmı alâkalı teşekkülün 
bilançosuna idhal edilir. 

MADDE 39 — 26 ncı madde mucibince ku
rulan müesseseler Hükümetin teklifi ve umumî 
heyetin kararile hissedarlarının Türk olması ve 
hisse senedlerinin nama muharrer bulunması 
şartile limited veya anonim şirketi haline konu
labilir. 

Ancak; lüzum ve zaruret halinde meydana 
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meydana gelecek anonim şirketlerinin hisseleri 

* hâmiline aid olabilir. 

MADDE 38 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin kurdukları müesseselerle münase
betleri ve bu müesseselerin alâkalı teşekküller 
tarafından teftiş ve murakabesi şekilleri, bu ka
nunun meriyeti tarihinden itibaren bir sene 
iğinde, îktısad vekâleti ile alâkadar vekâlet ta
raf mdan hazırlanacak ve tcra Vekilleri heyeti 
tarafından tasdik edilecek bir statü ile tesbit 
olunur. 

MADDE 39 — Bu kanun hükümlerine, tâbi 
teşekküllerden müesseselere ve müesseselerden 
limited veya anonim şirketlerine vukubulacak 
devir veiferağ muamelelerile teessüsün istilzam 
edeceği her türlü muameleler hiç bir vergi ve 
resim ve harca tâbi değildir. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 40 — Sermayesinin en az yarısı, bu 
kanuna tâbi teşekküllere aid bulunan şirketle. 
rin murakabesi, bu kanun hükümlerine tâbidir. 

r MADDE 41 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller ile kurdukları müesseselerin idare 
meclisi veya idare komitası reis ve azası ile 
umum müdürleri ve muavinleri ve diğer memur 
ve müstahdemleri gerek halk ile, gerek men-
sub oldukları teşekkül veya müesseselerle mü
nasebetlerinde hususî hukuk kanunlarına tabi
dirler. 

Bu tevekküllerle müesseselerin para ve para 
hükmündeki evrak ve senedleri ve sair mallan 
aleyhine ve bilanço, zabıtname, rapor ve diğer 
her nevii evrak ve defterleri ve vesikaları üze
rinde suç işleyen umumî murakabe heyeti, idare 
meclisi veya idare komitası reis ve azalarile u-
mum müdür ve muavinleri ve sair memur ve 
müsahtdemleri, bu suçlardan dolayı Devlet me
murları gibi ceza görürler. 

gelecek anonim şirketlerinin hisselerinin bir 
kısmı veya tamamı icra Vekilleri Heyeti kara-
rile hâmiline aid olabilir. 

MADDE 40 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerden müesseselere ve müesseselerden 
limited veya anonim şirketlerin vuku bulacak 
devir V3 ferağ muamelelerile teessüsün istilzam 
edeceği her türlü muameleler ve tesciller hiç 
bir resim ve harca tâbi değildir. 

Müteferrik hükümler 

MADDE 41 — Sermayesinin en az yansı 
bu kanuna tâbi teşekküllere aid bulunan şirket
lerin bilançolarının tanzimi ve murakabesi bu 
kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 42 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerin safi kârlarmdan % 5 şi muhtemel 
zararlar karşılığı olarak sermayelerinin dörtte 
birine varıncaya kadar ihtiyat sermayelerini teş
kil etmek üzere ayrıldıktan sonra bakiyesinin 
% 5 sine kadarı Umumî heyet kararile idare 
meclisleri reis ve azalarile umum müdür mua
vinlerine ve diğer memur ve müstahdemlerine 
maaş ve ücretleri nisbetinde ve bir aylık istih
kaklarını geçmemek üzere ikramiye olarak ve
rilir. 

26 ncı madde mucibince kurulacak müessese
lerin safi kârlarmdan 28 nci maddeye göre, ay
rılacak ihtiyat sermaye kısmı çıkarıldıktan 
sonra geri kalan kısmmdan yüzde beşe kadar 
alâkalı teşekkül idare meclisinin kararile mü
essesenin idare komitesi reis ve azasile diğer 
memur ve müstahdemlerine maaş ve ücretleri 
nisbetinde ve bir aylık istihkaklarını geçmemek 
üzere ikramiye olarak verilir. 

Vazifelerinde kusuru tesbit edilenlere bu ik
ramiye verilemiyeceği gibi fevkalâde hizmeti 
görülenlere verilecek ikramiye de iki maaş mik-
darma kadar çıkarılabilir. 
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MADDE 42 — Umum murakabe heyeti reis 
ve azası ile teşekküllerin ve müesseselerin idare 
meclisi veya idare komitası reis ve azası ve umum 
müdür ve muavinleri ve sair memur ve müstah
demler vazifelerinin ifasmda müdebbir ve basi-
retkâr bir tacir gibi harekete mecbur vo bun
dan hukukan mesuldurlar. 

Bunlar, vazifelerini yaptıkları sırada, vazife
leri icabı ifşasında zarar melhuz olan bir sırra 
vakıf olub da makbul bir sebebe müstenid ol
maksızın bu sırrı ifşa ederlerse, bir aydan bir 
seneye kadar hapis ve 200 liradan 1000 liraya 
kadar ağır para cezasına mahkûm edilirler ve 
ayrıca altı aydan iki seneye kadar meslek ve 
sanatlarını icradan mahrumiyet cezasile cezalan
dırılırlar. 

MADDE 43 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküller ile kurdukları müesseselerin memur
larında bulunması lâzım gelen vasıflar bunla
rın kendi hususî kanunları ve dahilî mevzuatile 
tayin olunur. 

MADDE 44 — Umumî murakabe heyeti reis 
ve azası ile bürosunda çalışanların ve teşekkül-
lerile kurdukları müesseselerin memur ve müs
tahdemlerinin istikballerini temine aid esas
lar, ayrı bir kanunla tesbit olunur. 

Teşekküllerin idare meclisleri reis ve aza-
sile umum müdür ve muavinlerinin bu ikrami
yeleri, tktlsad vekilinin tensibile verilir. 

MADDE 43 — Umumî murakabe heyeti reis 
ve azasile teşekküllerin ve müesseselerin idare 
meclisi veya idare komitesi reis ve azası ve 
umum müdür ve muavinleri ve sair memur ve 
müstahdemleri vazifelerinin ifasmda basiretli ve 
tedbirli bir tacir gibi harekete mecbur ve bu
na aykırı hareketlerinden hukukan mesuldür
ler. 

Bu teşekküllerle müesseselerin paraları ve 
para hükmündeki evrak ve senedleri ve sair 
mallan aleyhine ve bilanço, zabıtname, rapor 
ve diğer her nevi evrak ve defterleri ve vesika
ları üzerinde suç işleyen umumî murakabe he
yeti; İdare meclisi veya idare komitesi reis ve 
azalarile umum müdür ve muavinleri ve sair 
memur ve müstahdemleri bu suçlardan dolayı 
Devlet memurları hakkında tatbik edilen cezayı 
görürler. 

Bunlar, vazifeleri icabı ifşasında zarar mel
huz olan bir sırra vazifelerini yaptıkları sırada 
vakıf olupta makbul bir sebebe müstenid olmak
sızın bu sırrı ifşa ederlerse bir aydan bir seneye 
kadar hapis ve iki yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasile cezalandırılırlar. Haklarmda 
ayrıca altı aydan iki seneye kadar bu ka
nun hükmüne tâbi teşekküllerle müesseselerde 
ve Devlet hizmetlerinde çalışmaktan mahru
miyet cezası da hükmolunur. 

MADDE 44 
aynen. 

Hükümetin 43 ncü maddesi 

MADDE 45 — Umumî murakabe heyeti reis 
ve azasile bürosunda çalışanların ve teşekkül
lerle kurdukları müesseselerin umum müdür
leri ve muavinlerile idare komitesi reis ve azası 
ve diğer bütün memur ve müstahdemleri başka 
hiç bir işle meşgul olamazlar. 

Bu kanun hükümlerine tâbi teşekküllerin 
idare meclisleri reis ve azası, sermayesinin ta
mamı Devlet tarafından verilmiş veya serma
yesine Devletçe iştirak edilmiş bütün teşek
kül ve müesseselerde ve mümasil serbest teşek
küllerde hiç bir vazife alamayacakları gibi idare 
meclisinde bulundukları teşekküllerin iştigal 
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ittiği maddelerin imali ve ticareti işlerini de 
yapamazlar. 

Yüksek mekteblerde profesörlük ve teşek
küllerle müesseseler tarafından açılacak kurs
larda öğretmenlik bu maddede yazılı memnuiyet 
hükmünden müstesnadır. 

MADDE 45 — Umumî murakabe heyeti reis 
ve azasile bürosunda çalışanların ve teşekküller
le kurdukları müesseselerin idare meclisi veya 
idare komitası reis ve azasile umum müdürleri 
ve mavilileri ve diğer bütün memur ve müstah
demleri hariçte başka hiç bir işle meşgul ola
mazlar. 

Ancak, bu teşekküllerin umum müdürlerile 
muavinleri ve birinci derecedeki imza salâhi
yetini İıaiz memurları, icra Vekilleri Heyeti 
kararile, bu kanun hükümlerine tâbi diğer bir 
teşekkül idare meclisinde aza olabilirler bu 
takdirde kendilerine verilecek ücret tayin 
edildikleri teşekkül idare meclisi azasına verilen 
aylık ücretin üçte birinden çok olamaz. 

MADDE 46 — Bu kanunun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 25 nci madde mucibince kurulan 
müesseseler, kazanç vergisine aid beyanname
lerini ayrı ayrı, bulundukları mahal varidat 
dairelerine verirler. 25 nci maddede yazılı mü
esseseler haricinde kalan şubelerin hesabları, 
teşekkülün merkezi tarafından verilecek beyan
namede gösterilir. Teşekküllerin verecekleri ka
zanç beyannamesinde 25 nci madde mucibince 
kurulan müesseselerin kazanç ve masraflan da
hil edilmez. 

Teşekkül ve müesseseler beyannamelerini, 
bilançonun Umumî Heyet tarafından tasdikini 
takib eden ay içinde verirler. 

MADDE 47 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 25 nci madde mucibince kurulan 
müesseselerinin kazanç vergileri, bu vergiye 
tâbi kazançlarının % 12 sinden ibarettir. 

MADDE 48 — 2395 sayılı kazanç vergisi ka
nununun 8 nci maddesinin 1 nci bendi ile 33 ncü 

MADDE 46 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşkküllerle 26 nci madde mucibince kurulacak 
müesseseler kazanç vergisine aid beyanname
lerini ayrı, ayrı bulundukları yer varidat daire
lerine verirler. 

26 nci maddede yazılı müesseseler haricinde 
kalan şubelerin hesabları teşekkülün merkezi 
tarafından verilecek beyannamede gösterilir. 

Teşekküllerin verecekleri kazanç beyanna
mesinde 26 nci madde mucibince kurulacak 
müesseselerin kazanç ve masrafları idhal edil
mez. 

Teşekkül ve müesseseler beyannamelerini 
bilançonun Umumî Heyet tarafından tasdikini 
takib"eden ay içinde verilir. 

MADDE 47 — Bu kanun hükümlerine tâbi 
teşekküllerle 26 nci madde mucibince kurulacak 
müesseselerin verecekleri kazanç vergileri bu 
vergiye tâbi kazançlarından Anonim şirketlerine 
aid nisbet dahilinde tahakkuk ettirilir. 

MADDE 48 — 2395 sayılı kazanç vergisi 
kanununun 8 nci maddesinin birinci bendile 
33 ncü maddesile ve 74 ncü maddesinin B fıkra
sı hükümleri bu kanun hükümlerine tâbi teşek
küllerle şubelerine ve 26 nci madde mucibince 
kurulacak müesseselere karşı taahhüdatta bulu
nan müteahhidlerle bu müteahhidlere karşı de
rece derece taahhüdatta bulunanlar hakkmda 
cari değildir. 

Bu taahhüd işleri hakkmda kazanç vergisi 
kanununun umumi hükümleri tatbik olunr. 

MADDE 49 — Bu kanunun tatbik sureti ile 
teşekküllerin kurdukları müesseselerle münase-
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betleri ve bu müesseselerin alakalı teşekküller 
taarfmdan teftiş ve murakabeleri hakkmda 
nizamnameler yapılır. 

maddesi ve 71 nsü maddesinin (B) fıkrası hü
kümleri, bu kanun hükümlerine tâbi teşekkül
lerle şubelerine ve 25 nci madde mucibince ku
rulan müesseselere karşı taahhüdatta bulunan 
müteahhidlerle bu müteahhidlere karşı derece 
derece taahhüdatta bulunanlar hakkmda cari 
değildir. 

Bu taahhüd işleri hakkmda kazanç vergisi 
kanununun mumî hükümleri tatbik olunur. 

MADDE 49 — Bu kanun hükümleine tâbi 
teşekküller ile 25 nci madde mucibince kurulan 
müesseselere mensub idare meclisi ve komitası 
reis ve azası ile diğer bütün memur ve müstah
demlerinin maaş ve ücretlerinden kesilecek ka
zanç ve sair vergiler umumî hükümlere tâbidir. 

MADDE 50 — Sümerbank, Etibank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası ve Denizbank ka-
nunlarile Devlet Ziraat işletmeleri kurumu ka
nunundaki hükümlerden bu kanuna muhalif 
olanlar mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE (A) — Ellinci madde 
de yazılı teşekküller ile müesseselerin salahiyetli 
idare ve murakabe uzuvları, neşri tarihinden iti
baren bir sene içinde, bu kanun hükümlerine 
göre teşkil olunur. 

MUVAKKAT MADDE (B) — Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene içinde, ellinci 
maddede yazılı teşekküller, sermayesinin tama
mı kendilerine aid olan şirketleri, bu kanun 
hükümlerine intibak ettirmeğe mecburdurlar. 
Bu suretle müessese haline kalbi icab eden şir
ketlerin müessese şekline inkilâblarında, ticaret 
kanununun tasfiyeye müteallik hükümleri tat
bik olunmaz. Yapılacak devir ve ferağ mua
meleleri, her türlü ferağ harç ve resimlerinden 
muaftır. 

MUVAKKAT MADDE (C) — Bu kanunun 
maddesi hükmü Sümerbank ve ona bağlı müesse
seler hariç olmak üzere diğer teşekkül ve mües
seselere karşı bu kanunun meriyete girdiği ta
rihten evvel aktedilmiş olan taahhüdlere şamil 
değildir. 

MADDE 50 — Sümerbank, Etibank, Türkiye 
Cumhuriyeti Ziraat bankası ve Denizbank ile 
Devlet ziraat işletmeleri kurumu bu kanun hü
kümlerine tâbidir. 

MADDE 51 — Hükümetin 50 nci maddesi 
aynen. 

MUVTKKAT MADDE — A) 50 nci maddede 
yazılı teşekküllerle müesseselerin salahiyetli 
idare ve murakabe uzuvları, neşri tarihinden iti
baren bir sene içinde bu kanun hükümlerine 
göre teşkil ve tanzim olunur. 

Şu kadar M; yukarıki fıkra hükmü yerine 
getirilinceye kadar bu teşekküllerle müessese
lerin teşekkül, idare ve murakabesi mevcud ah
kâma göre devam eder. 

MUVAKKAT MADDE — B) Bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir sene içinde 50 nci 
maddede yazılı teşekküller sermayesinin tama
mı kendilerine aid şirketleri bu kanun hüküm
lerine intibak ettirmeğe mecburdurlar. Bu su
retle müessese haline kalbi icab eden şirketlerin 
müessese şekline inkilâblarmda ticaret kanunu
nun tesviyeye aid hükümleri tatbik olunmaz. 
Yapılacak devir ve ferağ muameleleri ve tescil
ler her türlü resim ve harçtan muaftır. 

MUVAKKAT MADDE — C) Bu kanunun 
48 nci maddesi hükmü, teşekkül ve müesseselere 
karşı bu kanunun meriyete girdiği tarihten ev
vel aktedilmiş olan taahhüdlere şamil değildir. 
3111 sayılı kanun hükmü mahfuzdur. 
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MADDE 51 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 52 — Bu kanunun hükümlerini ic-
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Arıkan 
S. Î.M.' V. 

Dr. H. Alataş 

5-V-1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Mal. V. 

Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Na. V. Ik. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
G. î. V. ' Zr. V. 

Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

MUVAKKAT MADDE — D) Bu kanun hü
kümlerinin şümulü dairesine giren teşekküller
de en az altı sene idare meclisi reisi ve azalık-
larmda bulunmuş olanların bu teşekküllerde ay
ni vazifeye tayin edilmeleri halinde 15 nci mad
dede yazdı kayıdlerden vareste tutulmalarına 
îcra Vekilleri' heyeti karar verebilir. 

MADDE 52 — Hükümetin 51 nci maddesi 
aynen 

MADDE 53 — Hükümetin 52 nci maddesi 
aynen 

»m<i 
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S. Sayısı: 245 
rAskerî hastaneler için yetiştirilecek hasta bakıcı hemşi
reler hakkmtfa kanun lâyihası ve Sıhhat ve içtimaî muave

net, Millî müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (I 988) 

T.C. 
Başvekâlet 7 -IV -1938 

Kavaklar müdürlüğü 
'Sayı : 6/1360 

3iiyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

'̂ Askerî f 'hastaneler için "yetiştirilecek hasta bakıcı hemşireler hakkmda MiMî ̂ Müdafaa vekilli-
i ğinee* hazırlanan* ve tcta'YeMllerü Heyetinin'21 -i'III - 1938 tarihli" toplantısında Yüksek Meclise 
'arzn:kttî,arla'ştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte snulmuştur. 

Başvekil 
C.Bayar 

Mucib sebeb 
f Her zaman ' çetin ver yorucu- olan askerî hayatta, hastalanmak ihtimalinin arttığı ve hastalığın 

iyi olmasında ilk "önce hatırat g'elen*tabib kadar bakımın da şifada rolü bulunduğu inkâr edile
mez. Tabibin, hastaları için tertib ettiği ilâcm bu işten anlayan şafkatli ve bilgili eller tarafın
dan verilmesi ve tıbbî tavsiyelerinin gereği gibi yapılması şifayı tezleştirir. Tabib ne iyi bir mü
tehassıs olsa, vazifesinden ayrıldıktan sonra verdiği direktife göre hastalarına iyi bakılmazsa alına
cak randıman eksik olur j hastaları' askerî talim vö terbiyelerine" bir̂  ayak evvel yetiştirmek müm
kün olmaz. ; 

Kurulacak bir teşkil ile bu eksik kapatılabilecektir. Çünkü, bu gün asker hastanelerimizde çalış
tırılan hemşireler, meslekî bir talim ve tedris görmeden, nafakalarını temin- etmek için bu-işe^gi-
ren ve istediği zaman vazifesini kolayca terkedebilen serbest kimseler olduklarnidan, hasta bakı
mında aksaklıklar görülmektedir. 

Bu çığırda Kızılay cemiyeti tarafından açılan* hastabakıcı okulundan yetişen hemşirelerden 
Tİfttâladefhâtera.gelirse-,da»bunlarm bağlantıları dolayısile asker hastanelerimizde istifadeye imkân 
^©Mur. Burmahzur ;bertaî?ftfr edilse bile bu okulun kadro ve teşkilâtı» ancak sivil ihtiyaçlarına teka-
^bük ekmektedir * Pratik* ibirhömıek olan- hastabakıcı hemşire okuluna, en aşağı orta^ okul-megunla-
rrmâanjistiekliubayaniar abnmakta, bunlara okulda bedava yemek, üstbaş,-yatak ve ayrıca okuma 
-lAMdetineeâayda 5 liya Idanüeretvverilmektedir. Burada 3 yıl nazarî ve amelî* tedrisata tâbi tutu-
IflanVokuarlar, ekttlu bitirdikleri-zaman Sıhhat ve içtimaî muavenet Bakanlığının, göstereceği yerde 
: .5vyıh < çalışmak meeburifilîdendirler.: Bu * hemşireler bir memurun bütün; haklarından i&tiûfade et-
rm%tetedi»ler. rKend3«rise gerek ©kur iken-ve gerek memur blunduMarr vakit -içeri ve dışan el-
r»basftlerit̂ e< çamaşnâant pmrarsız veriliyor.. tik mezunlar -14 lira aslî- maaş alıyor, beeerikli ve işe 
yarar görülenler üç yılda bû* terfi-eföiıiilerek aslî maaşları 16 - 20 liraya kadar çıkarılıyor.. 25 yıl 

*4waHnet<Hadenler »bir rm^murc gibi tekaüdlüeünü isteyebiliyor ve tekaüd maaşmı almağa, hak kaza
nıyor. Bu hemşireler istihdamları müddetince maaşlarının % 10 nu hastabakıcı hemşireler yur
duna verdiklerinden, geçici bir hastalığa yakalandıkları zaman, veya işten çıkarılıb başka bir işe 
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verilinceye kadar geçen bekleme müddeti esnasında, ve yahud ihtiyarlıklarında bu yurdda kalma
ğa hak kazanmaktadırlar. 

Yukarida arzolunan mucib sebebler dolayısile ve Kızılay hasatabakıcı hemşire okulunun esas
larına uygun olarak, Gülhane tatbikat okulunda (Hastabakıcı hemşireler oklu) açılması zarurî 
görülmüştür. Açılması düşünülen okul 3 smıflı olacaktır Tedrisat ve tatbikat, Gülhane tatbikat 
okulunda görüleceği için bu hususta ayrıca masraf etmeğe hacet kalmayacaktır. Yalntz, bu okur
ların gerek mektebde tahsilde bulundukları müddetçe ve gerekse mektebden çıkıbda Devlet hiz
metinde bulundukları esnada daima hastalar ve mikroplarla temas halinde bulundukları nazarı 
itibare alınarak kuvvetli bir gıda ile beslenmelerini temin için, bunların Tıbbiye okul talebesine 
kıyasen işlerini temin edecek bir kanun lâyihasının kabulü, ileride lüzum görüldüğü zaman 

arttırılmak ve şimdilik ordumuzun 12 yılda hemşire ihtiyacını temin etmek ve mahrut esasma uy
gun olmak üzere beher sınıf 35 şer kişi olarak 10,5 hastabakıcı hemşire okulu okurunun kadroya 
idhali, 357 sayılı kanunda mekteblerin altına (Hastabakıcı hemşire okulu) kaydını koyub hizasına 
birinci smıf 120, ikinci sınıf 130, üçüncü sınif 150 kuruş aslî maaş sözünü yazmak ve 1452 sayılı Dev
let memurları kanununa bağlı cetvelin M. M. Vekâletine aid kısmına da ufak bir ek yaparak bunları 
bir çerçeve içine almak kâfi gelecektir. Bundan başka bunların gerek okulda, gerekse okulu bitir
dikten sonra hizmette bulundukları müddet zarfında giyecekleri çamaşır, elbise vesair teçhizatla
rının Kızılayın açtığı hastabakıcı hemşireler okulunda olduğu gibi, Devlet, tarafnıdan temini ay
rıca bir kanun tanzimi icab etmektedir. Bu okula gireceklerin tâbi olauaklan öbür şartlardan başka, 
en aşağı 5 yıl mecburî hizmet edeceklerini ve (Kızılay hemşireler yurdu) na bağlı kalacaklarına dair 
bağlantıya sokulacaklardır. Bu okul mezunu hemşireler, asker hastanelerimizde çalışmaya başla
yınca sivil teskillerdeki benzerleri gibi memur haklarına malik olmaları ve ilk memuriyetlerinde 14 
lira aslî maaş almaları ve liyakatlarile alacakları sicillere göre 3 yılda bir terfi ettirilerek aslî ma
aşlarının 16 liraya, daha sonra 17,5 ve 20 liraya kadar çıkarılması, hastalıklarında askerî hastane
lerinde tedavi edilmeleri, maluliyetlerinde veya 25 yıllık hizmetlerinin sonunda istekli bulunduk
ları vakit tekaüd edilmeleri, kendilerine tekaüd maaşı bağlanması ve nihayet orduda hasta bakıcı 
hemşireliğin müstakil bir meslek ve memuriyet olarak kabulü, asker hastanelerimizde iyi bakrmm 
temini ve ölüm sayısını azaltması ve fennî çalışma bakımından çok gerekli ve zaruridir.. 

Sıhhat ve içtimaî muavenet encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Sıhhat ve İç. Mu. encümeni 

Esâs No. î/988 
Katar No. 8 

Askerî hastaneler için yetiştirilecek hasta 
bakıcı hemşireler hakkmda Millî Müdafaa ve
kâleti tarafından hazırlanarak îcra Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
ve Başvekâletin 7 nisan 1938 tarih ve 6/1360 sa
yılı tezkeresile Yüksek Reisliğe sumılan kanun 
lâyihası ve mucib sebebleri encümenimize havale 
edilmiş olmakla Millî Müdafaa vekâleti mü
messillerinin de hazır bulunduğu toplantımızda 
okundu ve konuşuldu: 

Tedavi usullerinin tatbikmda ve sıhhî ve 

15-IV-1938 

Yüksek Reisliğe 

idarî bir çok vazifelerin ifasında sıhhî müessese
lerin ve sosyal tababetin en önemli yardımcısı 
olan diplomalı hasta bakıcı hemşirelerin memle
ketimizdeki sayıları henüz genel ihtiyaca teva
fuk edecek mikdarda olmadığından ordu sıhhat 
müesseselerinde hemşire ihtiyaçlarını karşıla
mak üzere Millî Müdafaa vekâleti tarafından 
bir (Hasta bakıcı hemşire mektebi) açılması 
encümenimizce çok muvafık ve şayanı şükran 
görülmüştür. • 

Hasta bakıcı hemşireler isimlerinin gösterdi-

( S. Sayısı : 245 ) 
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ği gibi hastalara bakmakla beraber laboratuar
lar, nekahathaneler, dispanserler, revirler, tat-
hir istasyonlarr ve saire gibi bir çek tıbbî ve 
sıhhî müesseselerde dahi lüzumunda vazife gö
receklerinden bu müesseselerin bazılarının doğ
rudan tedavi yeri olmadan ziyade ordu hıfzıs-
sıhhası ile alâkalı bulunacağı nazara - alınarak 
tatbikatta tereddüde düşülmemek için lâyihanın 
birinci maddesindeki (Ordu tedavi müessesele
ri) yeriae (ordu sıhhat müesseseleri) yazılması. 

Hastabakıcı hemşirelerin lâyıkı veçhile yetiş
tirilmeleri için en az üç senelik tahsil ve tatbi
kata lüzum olduğu gibi sınıf müddetlerinin kı-
salabilmesi de mümkün bulunduğundan ayni mad
dedeki mektebin ihtiva edeceği üç sınıf kaydine 
bu sınıflara tevafuk eden zaman kaydinin de ek
lenmesi muvafık görülmüştür. 

Millî Müdafaa vekâleti mümessillerinin be
yanlarına ve lâyihanın mucib sebeblerine göre 
(leylî) olarak tesisi düşünülen bu müessesede 
talebenin yiyib içme ve giymeleri gibi barınma
ları da meccani olacağından lâyihanın metni bu 
suretle değiştirilmiş ve mecburî hizmeti yapmıyan 
veya meslekten çıkarılan hemşirelerle mektebden 
inzibatî sebeblerle kaydi silinen, talebeler için de 
lüzumlu görülen hükümler ilâve edilmiştir . 

Hastabakıcı hemşirelik, hayatı daima tehlike
ye maruz bırakan yorucu bir meslek olduğundan 
sivil müessesatı sıhhiyede çalışan hemşirelerin 
tekaüdlük müddetleri 3017 sayılı Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâleti teşkilât ve memurin ka

nununun 82 nci maddesile. yirmi sen e. olarak ka-> 
bul edilmiştir. Ordu hemşire mektebinden yeti
şecek hemşirelerin de ayni hakka malik olacakla
rı tabiî görülerek lâyihaya buna aid bir madde 
ilâve olundu. 

Hastabakıcı hemşire mektebi talebesile hem-
şilere verilecek elbise ve diğer malzemenin ted-
kikinde teazı maddelerin ihtiyaca kâfi gelmeyeceği 
anlaşılarak buna aid cetvelde bazı tadilât yapmak 
zarurî görüldü. 

Lâyihanın mucib sebeblerinde yazıldığı veç
hile şimdilik (Ordu hastabakıcı hemşire mekte
binin) îstanıbulda Gülhane müessesesinde açılma
sı malî cihetten daha faydalı olacak ise de ileri de 
bu müessesenin Devlet merkezi olan Ankaraya ge
tirilmesi encümenimizce şayanı temenni görül
müştür. 

İşareti veçhile Millî Müdafaa encümenine ve
rilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

S. t. M. E. R. 
Erzurum 

Dr. A. F. Tuzer 
Balıkesir 

Bu M. M. Kâtib 
Bayazıd Edirne 

Dr. N. Kural Dr. F. Memik 
Bursa 

Dr. S. Vâsıf Somyürek Dr. 8. Konuk 
Çankırı Denzli 

Hatice özgener Dr. H. Berkman 
Kütahya Niğde 

Dr. Şakir E diz A. Vefik Uluçay 
Ordu Sinob 

Dr. Ziya Nuri Yaltırtm H. Okan 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
M. M. encümeni 
Esas No. 1/988 
Karar No. 41 

4-V-1938 

Yüksek Başkanlığa 

Askerî hastaneler için yetiştirilecek hasta ba
kıcı hemşireler hakkında Millî Müdafaa vekil
liğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 
tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönderil
diğine dair olub Sıhhat ve içtimaî muavenet en
cümenince müzakere edilib yapdan mazbata ile 
birlikte encümenimize havale edilen Başvekâle

tin 7 - IV -1938 tarihli ve 6/1360 sayılı tezkeresi 
ve ba'ğlı evrakı Millî Müdafaa vekilliğile Sıh
hat ve içtimaî muavenet vekilliğinden gön
derilen memurları huzurile okunarak ve bu 
okuldan çıkacakların tahsil derecesi hakkında 
malûmat alınmak üzere davet edilen Maarif 
vekilliği Talim ve terbiye dairesi reisinin mü-
taleası alınarak lâzımı görüşüldü: 

( S. Sayısı : 245 ) 
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Askerîr hasta bakıcı yetiştirmek üzere ve 

bunlara hizmetleri müddetmce yapılması icab 
eden muameleye aid Hükümetin esbabı mucibe-
si yerinde görülerek kanun lâyihası esas itrba-
barile kakjul. edilmiş ise de bu meslek mektebi-
leri derslerini takib edebileceklerin ancak orta 
okulu bitifmişolan gençlerin muvaffak olabile
ceği düşüftceşile orta okulu ikmal edenlerin ka
bulü kararlaştırılmış ve orta mekteb5 tahsilini- bi-
tirib de p^ula alınacak bu gibi talebenin hasta 
bakıcı hemşire mektebini ikmalden sonra tahsil 
derecelerimin hiç olmazsa birinci derece orta 
okul dörejcesinde olması için türkçe ve tarih 

. dersleri ilşve edilmesi yolundaki teklif muvafık 
görülerek'birinci madde olsuretle değiştirilmiş 
ve liseyi bltirib de iş bulamamış veya lise tahsi
lini yan ikmal etmiş gençlerin de bu hemşire 
okuluna girebilmesini temin edebilmek üzere 
maddeye yaş haddi konmuştur. 

Kanun lâyihassaı&L raevcud diğer maddeleri 
usuteıgSie tertibleiîdMbniş ve yalnız ?HüMme-
tm^vekSihlıat ve*içtimaî muavenet enaümeuini» 
3017 numaralı kanunun 82 nci maddesi mucibin
ce tekaüde Jstjüıkak müddetim 20 sene olması 
muvaf^, gşrülerek kanuna geçirilmiş ise de 
bunla^ın^fşjticı ve yorucu olan hizmetleri dola-

Aşk^;»hfcstineler için yetiştirilecek hastaba
kıcı hemşireler hakkında olüb Başvekâletin 
7 - IV - 1938 tarih ve 6/1360 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Stbihaii 
ve içtimaî; muavenet ve Millî Müdafaa encümen
leri maşbata&rile birlikte Encümenimize veril
miş olmaîiâ. Itlillî Müdâfaa vekâleti namına-Sıh-
hiyedaireşi reisi hazır olduğu halde okundu ve 
konuşuldu : 

Ordunun sıhhat müesseselerinde hastabakıcı 
hemşire ih$ryaçlarını karşılamak üzere Gülhane 
tatbikat okulunda açılmasına zaruret görülen 
hastabakıcı hemşireler mektebinden yetiştirile-

yısile yaş haddiûin- 551 olarak1 tayini•- mûnasib11» 
görülmüş ve bunlardan maluliyete dü$ar»olan»' 
lann da 1683 sayılı askerî ve mülkî- tekaüd1 

kanununun malûllere müteallik hükümler başlı
ğı altındaki maddelerdeki askerî hükümlere* 
göre tekaüdlük muamelesi yapılması için»bir * 
madde ilâve edilmesi muvafık görülmüştür. 

Umumî talim ve ders programlarının tanzi
minde umumî talim ve terbiye birliğinin-temini 
mülâhazasile Maarif vekîllîğiıiih de alâkası dü^ 
şünülerek hükümler vazma encümeniamzce' ka
rar verilmiş olmakla kanun lâyihâsrBü^çe encü
menin verilmek üzere Yüksek Başkanlığa su* 
nulmuştur. 

M. M. E.t Reisi, M^H. Kâfclb, 
Diyarbakır IJBzujnınju Samsun., 
Ki Sevüktekm Ş, Koçqk 
Balıkesir Bilecik: EJâzi&i 
G. Esmen &$<«$& i A<jSfe OJıhi^v 
Gazi Anteb istanbul IMABIŞ 
Aliühkç DViH/famekt BtmTmlmU 
Muğla SinobJ Tekirdağ^ 

N. Tuna ö." E.' îûeedayı B/ Apak) 
Tökad Çoruh 

H. Konay Asım TM 

cek hemşirelerin gerek mektebdâ. bulundukları 
sırada ve gerek mektebden çatıktan, sonra hak
larında tatbik edilecek hükümleri ihtif a eden 
bu lâyiha Encümenimizce de esas itibarile ka
bul edilmiş ve Hükümetin de mutabık bulundu
ğu Millî Müdafaa encümeni metni müj8akweye 
esas ittihaz edilmiş okıb lâyihada aşağJda*ar»e^ 
dilen bazı değişiklikler yapılmıştiPî 

Bu okulun birinci derece meslek5 orta okulu 
olduğu birinci maddede-zikredilmiş ise de-mek* 
teb derecelerinin tayini Maarif vekâletinin* sa
lâhiyeti cümlesinden* bulunduğu eihietle'ib^-te^4d1 

maddeden çıkarılmıştır.* 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.&.M. 
Bütçe encümeni 7 -VI - 1938 
Mazbata No. 158 
Esas No. 1/988 

Yüksek Reisliğe 

(S. Sayısı-: 24&) 
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M^ktebe-alınacak ialeb«Bİî4»y^lıöddilğ.4;a]abil: 

derecelerinin^» ili^ftf»^ uygutbvolil^çve talib 
mikdawna.>göoe taşt^ve tej&itwıin. serbest bı
rakılmasın t*t l l fe^»^l»yla^»Ciafe4^ bunla
rın da kabul şartlan meyanma ihtiyaca göre idha-
lini- töiiöö^rmkîac^'aö^i'ln»dded«n»4u^»kfc34d-
ldr çıkarılmış*».*' 

KTfz^y-'hhstftbakjCT m«k*«W»H»İGfe©»kıe'seyya*-
nenrayda%fcş4iSa v»il<K|£* anfaşdd^ftıdaB'onlû-. 
ra mütenazır olmak* ve maaş^mahîyetind^colflıay*^ 
mahza bazı ihtiyaçlarını temin etmek üzere 
bu okul talebesine de her ay beşer lira verilmesi 
muvafık görülmüş ve Sıhhiye encümeninin üçün
cü maddesi bu tadil ile dördüncü madde olarak 
kabul edilmiştir. 

Mecburî hizmet müddeti bir çok mesleklerde 
tahsil müddetinin iki misli olarak tesbit edilmiş 
bu1undu^^an'btirhtemşîrelet*iç;in»tUhfeır- esas 
dâiresittdi alt* -sene ̂ ihtaet »mectoiyetiM kabtat* 
edMbf ve- altMcr; madde *ş^şeldM6* tada *ed$a 
mlşfcîıH: 

LtyiBŞRHr 7 ^i-madd^siftâ^^medyEtrî^hizm^ 
yapjnayanMrlâ-; in^nfilftr^^Hrâ^dtîHyı-okui; 
dân veya- ordudan: çıkarılacaklardan yaprtan-
tahsil masraflarmm tazminile birlikte bunlarar 

ruhsatnamelerMlîîi^-^gö^|*atolırıa||4 esası tesbit 
edilmiş ise de tababet ve şuabatı sanatlarının su
reti icrası ha^kmdaki.kanun4a ne .gibi hallerde. 
diploma ve .juhJsatnamjBİerin .geri alınacağı.zikre
dilmiş bulunduğundan bunların gayri- ahvalde 
ruh^tnamû-ist«dûdmajgidiÜîieîi.adalet-.P£*ö»b-
lerile kabilJta4eMîgö^l»a^ye^^ 
bu kayid aaaddeden.'€îkarıküi9.tJ?Bı. 

8 nci ve 9 ncu maddelerde yazıya aid bir 
değişiklik yapılmış ve diğer maddeler aynen ka
bul edilmiştir. Bu esaslar dairesinde yeniden 
hazırlanan kanun lâyihası Umumî Heyetin tasvi
bine konulmak üzere Yüksek HejsHğ£sukuta,, 

K e k m ifölf.. WÜtöiD 
İsparta Tmbmm ÎSta ıM ı 

Mükerrem Unsal B. Karadeniz F. öymen 
Çojum, 5ö:Wate^, QmJwMb" 

Er SaM AJkagl -. Ş. ÖMl. 4.±M*Â#§x4&'m, 

Sürd Ssvtai Yneg^fe 
M. Mayakon Remsi Çiner 8. îçöz 

Sivas 
fi. Basara , 

(&8*y*mv$4&y 
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HÜKtPklETÎN TEKLİFİ 

Asker hastaneleri için yetiştirilecek hastabakıcı 
hemşireler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ordu tedavi müesseseleri has
tabakıcı hemşirelerini yetiştirmek üzere 3 smıflı 
bir hastabakıcı hemşire mektebi açılacaktır. 

MADDE 2 — Bu mektebden yetişecek hem
şireler vekâletin tayin edeceği mahallerde beş 
sene hizmet etmeğe mecburdur. 

MADDE 3 — Bu hemşireler gerek mekfcebte 
ve gerek hizmet esnasında Askerî tıbbiye mek-
teb talebesi gibi iaşe olunur, halen ücretle müs
tahdem olan hemşire ve hastabakıcılar da hiz
met esnasında bu suretle iaşe olunur. 

MADDE 4 — hastabakıcı hemşire mektebi
nin birinci sınıf talebesine 120, ikinci sınıf ta
lebesine 130, üçüncü S. a 150 kuruş aslî maaş 
verilir. 357 numaralı kanunun ikinci maddesine 
göre aslî maaştan başka dört misli fevkalâde 
tahsisat verilir. 

MADDE 5 — Hastabakıcı hemşire mekteb 
talebesile, mektebden mezun hastabakıcı hemşi
relere hizmet esnasında 1 numaralı cetvelde ya
zılı elbise ve teçhizat hizalarındaki miad dahilin
de meccanen verilir. 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET ENCÜ
MENİNİN DEĞİŞTİKÎŞİ 

Askerî hastaneleri için yetiştirilecek hastabakıcı 
hemşireler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — Ordu Sıhhat müesseselerine 
hastabakıcı hemşire yetiştirmek üzere Millî Mü
dafaa vekâleti tarafından bir hastabakıcı hem
şire okulu açılır. Bu okul her biri bir seneye 
tevafuk etmek üzere üç sınıflıdır. 

MADDE 2 — Beşinci maddede yazılı'mec
burî hizmeti taahhüd ederek ordu hastabakıcı 
hemşire okuluna kabul edilen talebe tahsilde 
bulundukları müddetçe Devlet hesabma mecca
nen okutulur, barındırılır. Gerek okulda ve ge
rek okuldan neşetlerinden sonra hizmet esnasın
da Askerî tıbbiye mektebi talebesi gibi iaşe olu
nur. 

Askerî sıhhî müesseselerde ücretle istihdam 
edilen ve edilecek olan hemşirelerle hastabakı
cılar da hizmet esnasında bu suretle iaşe edilir. 

MADDE 3 — Hasta bakıcı hemşire okulu
nun birinci sınıf talebesine 120, ikinci sı
nıf talebesine 130, üçüncü sınıf a. 150 kuruş 
aslî maaş verilir. 357 numaralı kanunun ikinci 
maddesine göre asli maaştan başka dört misli 
fevkalâde tahsisat verilir. 

MADDE 4 — Hastabakıcı hemşire okul tale
besile, okuldan mezun hastabakıcı hemşirelere 
hizmet esnasında 1 numaralı cetvelle yazılı elbi
se ve teçhizat hizalarındaki miad dahilinde mec
canen verilir. 

MADDE 5 — Hastabakıcı hemşire okulun
dan yetişecek hemşireler vekâletin tayin edece
ği mahallerde beş sene müddetle hizmet etmeğe' 
mecburdurlar. Bu mecburiyeti tamamen ifa 
etmeyenlere inzibatî sebeblerden dolayı okuldan 
yahud mecburî hizmetini bitirmeden kanunî se-
beblerle hemşirelik meslekinden çıkarılanlardan 
okulda bulundukları müddetçe kendileri için 
Devletçe yapılmış olan masraflar geri almrr. 

(S. Sayısı: 245) 



MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞİŞ-
TİRİŞÎ 

Askerî hastabakıcı hemşireler hakkında kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Millî Müdafaa vekilliğince 
ordu sıhhat müesseselerine hastabakıcı hemşire 
yetiştirmek üzere bir hastabakıcı hemşire okulu 
açılır. 

Bu okul birinci derece meslek orta okulu 
olub her biri bir seneye tevafuk etmek üzere üç 
sınıflıdır. - . 

MADDE 2 — Ordu hastabakıcı hemşire oku
luna, en aşağı orta okul tahsilini ikmal etmiş ve 
en yukarı 22 yaşma girmiş talebe, M. Müdafaa 
vekilliğince yapılacak kabul şeraitine göre alınır. 

MADDE 3 — Ordu hastabakıcı hemşire oku
luna kabul edilen talebe tahsilde bulundukları 
müddetçe Devlet hesabma meccanen okutulur, 
barındırılır. Gerek okulda ve gerek okuldan 

neşetlerinden sonra hizmet esnasında Askerî 
tıbbiye mektebi talebesi gibi iaşe olunur. 

Askerî sıhhat müesseselerinde ücretle is
tihdam edilen ve edilecek olan hemşirelerle has
tabakıcılar da hizmet müddetince bu suretle 
iaşe olunur. 

MADDE 4 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin üçüncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin dördüncü maddesi aynen. 

MADDE 6 — Ordu hastabakıcı hemşire oku
lundan yetişecek hemşireler Millî Müdafaa vekil
liğinin tayin edeceği hastanelerde beş sene mec
burî hizmete tabidirler. 

7 — 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞÎ 

MADDE 1 —- Ordu sıhhat müesseselerinde 
hasta bakıcı hemşire yetiştirmek üzere Millî 
Müdafaa vekilliğince üç sınıflı bir ordu hasta 
bakıcı hemşire okulu açılır. 

MADDE 2 — Ordu hasta bakıcı hemşire o-
kuluna Millî Müdafaa vekilliğince tesbit edile
cek şartlar dairesinde talebe kabul olunur. 

MADDE 3 — M. M. encümeninin 3 ncü mad
desi aynen 

MADDE 4 — Okul talebesine her ay beş li
ra verilir. 

MADDE 5 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 4 ncü maddesi aynen 

MADDE 6 — Ordu hasta bakıcı hemşire 
okulundan yetişecek hemşireler Millî Müdafaa 
vekilliğinin tayin edeceği ordu sıhhat müessese
lerinde altı yıl mecburî hizmete tâbidir. 
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MADDE 6 — Bu mektebin kabufcşarJlsri've 
tedris programı ve diğer hususatı Millî Müdafaa 
ve Sıhhat ve içtimaî muavenet vekilliklerince 
müştereken tanzim olunacak bir talimatname 
ile tesbit olunur. 

MADDE 7 — 1429 sayılı kanun kaldırıl
mıştır. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

•MADDE9 —-^Bu:kttıumun yüriaülmesine 
Milli Müdafaa, Maliye, Sıhhat ve iştiıaaî mua
venet vekilleri memurdur. 

21 - HI -1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
.Da. V. Ha.V. J£a. V. 
Ş. Kaya Dr.* T. R. Araş ¥. 4-ğrah 
Mf.' V. Na. V. " Ik. V. ve Zr. T : V. 

8. Arikan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. î. M. V. G. î . V. Zr. V. 

Dr. B. Alataş Rana Tarhan F. Kurdoğlu 

" MADDE 6 — Hastab'akıoı hemşire okulun
dan yetişecek hemşirelerin tekaüdlükleri 3017 
numM^kanuntııtf 82-nci'ımaddtete 
gör&yapdır. 

^MADDE 7 - ^ Ha^abakıct hem^e «kuluatun 
kabul^şartlarr ve? tedris-p*o^anırvev(|i|«r,hu-
Büstarı Millî' Mtid*faa- ve-Sıhhat v64s&B»t4Aiı-

s a v l e t ' v e M i ^ e r ^ 
talimatname <ile tesbit olunur. 

MADDE 8 — 1129 sayılı kanun kaldınl-
-mıştır. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tanhindenanu-
teberdir. 

fMADDE Î0 —"Buıckanunun yutrttttömesine 
Millî Müd&fAa^Ma^ye ve; Sıhhat ve iştimat-mu-
avenet vekilleri memurdur. 

' ( ^ Ssrisı ^£İ5) 
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M. M. E. 

MADDE 7 — Bu mecburî hizmeti yapmryan-
larla gerek okulda ve gerek mecburî hizmet es
nasında inzibatî sebeblerden. dolayı okuldan 
veya hemşirelik meslekinden çıkarılanlardan 
ruhsatnameleri almn. Okulda bulundukları 
müddetçe vekâlet tarafından kendileri için yapı. 
lan masraflar da kendilerinden veya kefillerin
den tazmin ettirilir. 

MADDE 8 — Askerî hastabakıcı okulundan 
yetişecek hemşirelerin tekaüde istihkak müddeti 
20 senedir. Bu hemşireler 55 yaşmda sin tahdi
dine uğrarlar. Bunlardan maluliyete duçar olan
lar Î683 saydı askerî ve mülkî tekaüd kanunu
nun askerî malûllere aid olan hükümlerine göre 
tekaüdffBtferi icra olunur. 

MADDE 9 — Hastabakıcı hemşire okulunun 
ve tedris programı ve diğer hususları Millî Mü
dafaa ve;Maarif, ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
vekâletlerince müştereken yapılacak bir talimat
name iletesbit olunur. 

MADDE 10 — S. ve î. M, Encümeninin 8 
nci maddesi aynen 

MADDE 11 — S. ve l.M. Encümeninin 9 
ncu maddesi aynen 

MADDE' 12 — Bu kanunun yürütülmesine 
Milî Müdafaa, Maliye, Maarif ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekilleri memurdur. 

B. E. 

MADDE 7 — Sıhhî sebeblerden gayri bir se-
bebden dolayı okulu ikmal etmiyenlerle okul
dan çıktıktan sonra mecburî hizmeti yapma
yanlara veya inzibatî sebeblerden dolayı okul
dan, veya. mecburî hizmet esnasında ordudan çı
karılanlara okulda bulundukları müddetçe ve
kâlet tarafından yapılan masraflar kendilerine 
veya kefillerine tazmin ettirilir. 

MADDE 8 — Ordu hasta bakıcı hemşire oku
lunda yetişecek hemşirelerden yirmi sene hiz
met iftt edtnler tekaüdlüklerini istiyebilirler. 
Bunlar hakkmda 1683 sayılı askerî ve mülkî 
tekaüd kanununun askerî memurlar hakkındaki 
hükümleri tatbik olunur. 55 yaşını dolduran
lar sin tahdidine tâbi tutulur. 

MADDE 9 — Ordu hasta bakıcı hemşire 
okulunun tedris programı ve diğer hususları 
Millî Müdafaa, Maarif ve Sıhhat ve içtimaî mu
avenet vekâletlerince müştereken tesbit edile
cek esaslara göre tayin olunur. 

MADDE 10 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 8 nci maddesi aynen „ 

MADDE 11 — Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümeninin 9 ncu maddesi aynen 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Milî Müdafaa, Maliye, Maarif ve Sıhhat 
ve içtimaî muavenet vekilleri memurdur. 

(S . Sayısı: 245) 



Hastabakıcı hemşirelere 

— 10 — 
Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Hastabakıcı hemşireler okulu 

talebesine Miad 

1 - Dahilî kıyafet 
Başlık 
Entari 
Çorap (düz beyaz, ipekli değil) 

1 - Dahilî kıyafet 
Başlık 
Entari 
Çorap (gri renkte, ipekli 
değil) 

İskarpin (kahve rengi veya İskarpin (düz beyaz veya 
düz beyaz) siyah) 
Alâmeti mahsusa (hemşirelere Alâmeti mahsusa 
iğneli, başhemşirelere zencirli) 

Senede 1 defa 

» 2 » 

» 4 çift 

» 2 » 
1 defa 

Hemşireliğe ve başhemşireliğe 
nasbında bir defa 

2 

3 

İş gömleği (keten) 
- Haricî kıyafet 

Başlık 
Entari 
Manto 
Çorap (düz siyah, ipekli değil) 

Alâmeti mahsusa (hemşireler 
iğneli, başhemşireler zincirli) 

İskarpin (düz siyah) 

- Yazlık fanila 
Kışlık » 
İç pantalonu 
İç gömleği 
Mendil 

İş gömleği (keten) 
2 - Haricî kıyafet 

Başlık 
Entari ve önlük 
Manto 
Çorap (düz beyaz ve 
ipekli değil) 
Alâmeti mahsusa 

İskarpin (düz beyaz 
siyah) 

3 - Yazlık fanila 
Kışlık » 
İç pantolonu 
İç gömleği 
Mendil 

siyah, 

veya 

Senede 

» 
» 
» 

» 

Hemşireliğe 
nasbında bir 

Senede 
» 
» 
» 
» 
» 

ve 

2 defa 

1 » 
1 » 
1 » 

2 çift 
1 defa 

başhemşireliğe 
defa 

1 çift 
1 » 
1 defa 
2 » 
2 » 
4 » 

(S. Sayısı: 245 ) 



— 11 -
Sıhhat ve içtimai muavenet encümeninin değiştiricine hağh 

CETVEL 

Hastabakıcı hemşirelere 

Hastabakıcı hemşireler okulu 

talebesine Miad 

1 - Dahilî kıyafet 
Başlık 
Entari 
Çorap (düz beyaz, ipekli değil) 

İskarpin (kahve rengi veya 
düz beyaz) 
Alâmeti mahsusa (hemşirelere 
iğneli, başhemşirelere zencirli) 

tş gömleği (keten) 
2 - Haricî kıyafet 

Başlık 
Entari 
Manto 

Çorap (düz siyah, ipekli değil) 

Alâmeti mahsusa (hemşireler 
iğneli, başhemşireler zincirli) 

1 - Dahilî kıyafet 
Başlık 
Entari 
Çorap (gri renkte, ipekli 
değil) 
İskarpin (düz beyaz veya 
siyah) 
Alâmeti mahsusa 

' 

İş gömleği (keten) 
2 - Haricî kıyafet 

Başlık 
Entari ve önlük 
Manto 

Çorap (düz beyaz ve siyah, 
ipekli değil) 
Alâmeti mahsusa 

Senede 
» 

» 

» 

» 
Hemşireliğe ve 
nasbmda 

Senede 

» 
» 

İki sene için 

2 aded 
4 » 

6 çift 

2 » 

1 defa 
başhemşireliğe 

(Yazlık 

Senede 

(Hemşireliğe ve 

4 aded 

1 » 
1 » 
2 » 

ve kışlık) 

2 çift 

1 defa 
başhemşireliğe 

nasbmda bir defa) 
İskarpin (düz siyah) 

. 3 - Yazlık fanila 
Kışlık » 
İç pantalonu 
İç gömleği 
Mendil 

İskarpin (düz beyaz veya 
siyah) Senede bir çift 

3 - Yazlık fanila Senede 4 aded 
Kışlık » » 2 » 
İç pantolonu » 4 > 
İç gömleği » 4 » 
Mendil » 4 » 

» e « 
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