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BÎRINCI CELSE 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Refet Camtez 
KÂTİBLER : Naşid Uluğ (Kütahya), AU Zırh (Çoruh) 

BAŞKAN — Gelse açılmıştır. 
3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYEYE MARUZATI 

1 — Manisa mebusu Refik tncenim Mîllî Mü
dafaa vekâletinde (Zat isleri son tedkik mercii 
encümeni) teşküi hakkındaki 2515 sayılt kanu
nun tefsirine dair olan takririnin geri verümesi 
hakkında takriri 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek 
Reisliğine 

2515 numaralı kanunun tefsirine müteallik 
olmak üzere makamınıza verdiğim ve Dahiliye 
encümenine havale edilen takririn ihtiva ettiği 
maksad, ahiren kabul edilen (Askerlerin zat iş
leri hakkındaki davalarının mercii hakkındaki 
kanun) ile halledilmiş bulunduğundan mezkûr 
takririmin muamele mevkiinden kaldırılmasını 
hürmetlerimle ricalarım. 

8 -VI -1938 Manisa mebusu 
Refik İnce 

i — İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 yı
lı bilançosu ve murakib raporlarının gönderildiği 
hakkında Başvekâlet tezkeresüe İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine aid mu
tabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1934 yılı hesabı katğİsi hakkında ka
nun lâyihası ve Divanı muhasebat encümeni maz
batası (3/258, 492, 1/504) [1] 

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

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malî yln 
hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1934 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelin
de gösterildiği üzere 7 380 979 İira 89 kuruştur. 

[1] 247 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

BAŞKAN — Alelusul iade ediyoruz. 
2 — Yüksek ziraat enstitüsü muallimlerinin 

müderrislik kayamdan istifade edıb etmiyecek-
lerinin tefsiri hakkındaki tezkerenin geri veril
mesine dair Başvekâlet tezkeresi 

Büyük illet Meclisi Yüksek Reisliğine 
31 - V - 1937 tarih ve 6/1918 sayüı tezkere

ye ektir: 
Ziraat vekilliğinin 8 - VI - 1938 tarih ve 

957 sayılı tezkeresüe geri almması istenilen 
Yüksek ziraat enstitüleri muallimlerinin müder
rislik kaydmdan istifade edib etmeyecekleri 
hakkındaki tefsir talebinin iadesine yüksek mü
saadelerini dilerim. 

Başvekil 
O. Bayar 

BAŞKAN — Usulen iade olunacaktn. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde göste
rildiği üzere 39 572 902 lira 29 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi cetvelle beraber re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Nâzmı fasla aid olub bitişik 
(A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 
272 582 lira 90 kuruşluk varidat ve tahsisat ba
kiyesi 1935 yılma devredilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — 1934 malî ydı içinde sarf olun
mayan ve bitişik (A) cetvelinde ayn bir sütun
da göstterilen 640 055 lira 98 kuruşluk tahsisat 
bakiyesi ibtal olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 
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Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Umum müdürlüğün bitişik (O) 
cetvelinde gösterilen 1934 yılı bilançosu ile kâr 
ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi merbutu cetvelle bir
likte reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Et
meyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunu icraya Gümrük ve 
inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

2 — Tütün, tuz ve müskirat inkisarı idarele
ri 1933 malî yılma aid bilançoların gönderildi
ğine dair Başvekâlet tezkeresüe İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1933 malî yılı hesabı katğisine aid 
mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Di
vanı muhasebat riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar 
umum mdürlüğü 1933 yılı hesabı katğisi hakkın
da kanun lâyihası ve Divanı muhasebat encüme
ni mazbatası (3/192, 491, 1/277) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1933 malî yılı 
hesabı katği kanunu 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1933 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelin
de gösterildiği üzere 6 833 950* lira 5 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi merbut cetvelle bir
likte reyinize arzediyorum. Kabul edenler. Et
miyenler.., Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde göste
rildiği üzere 37 285 339 lira 67 kuruştur. 

BAŞKAN — Maddeyi merbutu cetvelle bir
likte reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Nâzım fasla aid olub bitişik 
(A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 
401 687 lira 73 kuruşluk varidat ve tahsisat ba
kiyesi 1934 ylna devrolunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

[1] 246 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

MADDE 4 — 1933 malî yılı içinde sarfolun-
mayan ve bitişik (A) cetvelinde ayrıca gösteri
len 1 031 648 lira 1 kuruşluk tahsisat bakiyesi 
iptal olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmitşir. 

MADDE 5 — Umum müdürlüğün bitişik (C) 
cetvelinde gösterilen 1933 yılı bilançosu ile kâr 
ve zarar hesabı tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Maddeyi merbutu cetvelle bir
likte reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun icrasına Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyinize 
arzediyorum. 

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

BAŞKAN — Bu lâyiha için, müzakeresine 
lüzum kalmadığı yolunda Dahiliye encümeninin 
mazbatası vardır, okutuyorum. 

Dahiliye encümeni mazbatası 
Yüksek Reisliğe 

Maarif daireleri mümeyyiz, başkâtib ve kâ
tiblerile debboy, levazım, sevk memurları ve le
vazım kâtiblerinin hususî idarelere verilmesi ve 
ilk tedrisat müfettişlerinin umumî muvazeneye 
alınması hakkında Maarif vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 - V - 1937 
tarihinde yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğini bildiren 21 mayıs 1937 tarih ve 6/1756 
sayılı tezkeresi Encümenimize havale Duyurul
muş olmakla okundu ve iş konuşuldu: 

Geçen sene bu lâyihanın müzakeresine başla
nacağı esnada bu bapda başka bir tedbir düşü
nüleceği Maarif vekili tarafından beyan olun
ması üzerine müzakere tehir edilmiştir. 

30 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclisçe ka
bul buyurulmuş olan 3407 sayılı kanunla mese
le halledilmiş olmakla artık bu lâyihanın müza
keresine lüzum kalmadığının Ulu heyete arzına 
karar verilmiştir. 
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BAŞKAN — Mazbatayı reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

4 — Askerî memurlar hakkındaki kanuna 
bir madde ile bir muvakkat madde eklenmesine 
dair kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni 
mazbatası (1/1071) [1] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. Birinci 
maddeyi okutuyorum. 

Askserî memurlar hakkındaki kanunun sonuna 
bir madde ile bir muvakkat madde ilâvesine 

dair kanun 
MADDE 1 — 1455 sayılı kanunun sonuna 

aşağıdaki madde ile muvakkat madde eklenmiş
tir: 

Madde — Askerî hâkim ve muallim olmak 
üzere fakültelerden neşet edenler ihtiyat subay 
mektebi tahsilini muvaffakiyetle bitirdikten son
ra ihtiyat asteğmenliğe terfi ettirilir ve yedinci 
sınıf memurluğa naklolunurlar. Altmcı smıfa 
terfileri de fakültelerden subay olarak ayni ta
rihte neşet eden dört sene tahsile tâbi emsalle-
rile birlikte icra edilir. 

Muvakkat madde : Bu kanunun neşrinden 
evvel muvazzaf talebe olarak ordu nam ve he
sabına fakültelerde yetiştirilmiş askerî hâkim 
ve muallimler de yukarıdaki madde hükmünden 
istifade ettirilir ve ehliyetleri tasdik edilenlerin 
terfileri yapılır ve yeni smıflarmda da nasıbları 
emsallerinin terfi tarihine götürülür ve bu na-
sıb ilerlemelerinden dolayı geçmiş zaman için 
kendilerine bir gûna tediyede bulunulmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkmda tadilname 

[1] Birinci müzakeresi 72 nci inikad zabtında-
dır. 

yoktur. Reye arzediyorum, kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

5 — 1455 numaralı kanunun bazı maddelerüe 
bu kanunun ikinci maddesini tadil eden 1637 sa
yılı kanunun birinci maddesini muaddü 2016 
numaralı kanunun ikinci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/1072) [1] 

BAŞKAN — Bu da ikinci müzakeresidir. 

Askerî memurları hakkındaki kanunun bazı 
maddelerini değiştiren 2016 sayılı kanunun 2 

nci maddesini değiştiren kanun 
MADDE 1 — 1455 sayılı kanunun bazı mad

delerini değiştiren 2016 sayılı kanunun 2 nci 
maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir: • 

Kadrosuna göre askerî mühendisler 1453 sa
yılı subay ve askerî memurların maaşatı hak
kındaki kanunda yazdı 2 nci derecenin mukabili 
maaşa kadar ve askerî adlî hâkimler de 3 ncü 
derece mukabili maaşa kadar ve yüksek mekteb 
mezunu olan askerî muallimler 4 ncü derece mu
kabili maaşa kadar ve Askerî Temyiz mahke
mesi müddeiumumisi 2 nci derece maaşa kadar 
maaş alırlar ve bulundukları memuriyet unva
nım taşır askerî memurlardır. 

BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir . 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Millî Müdafaa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

[1] Birinci müzakeresi 72 nci inikad zabtın-
dadır. 

Yüksek Reinslığe takdim olunur. 
Dahiliye E. Reisi M. M. Kâtib 

Tekirdağ 
C. Uybadm 
Antalya 

R. Kaplan 
Çanakkale 

H. ErgeneH 
Erzurum 

N. Elgün 
Kars 

E. özoğuz 
Malatya 

Çanakkale Tokad 
Ş. Yaşm Hürrem Ergim 

Burdur Bursa 
H. Onaran F. Güvendiren 

Çoruh Çorum 
Atıf Tüzün Kemal Alpsar 

Erzurum İstanbul 
Zeki Soydemir Ş. Â. Ögel 

Kocaeli Kütahya 
A. S. Akbaytuğan M. Somer 

Mardin Samsun 
Emrullah Barkan Edib Ergin M. Ali Yürüker 

Samsun 
Z. Durukan 
Tokad 

Galib Pekel 

Sivas Sivas 
Matat Ş. Bleda S. Görkey 

Zonguldak Zonguldak 
H. Türkmen Rifat Vardar 
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6 — Ordu zabıtan heyetine mahsus terfi ka-

nununun 2 nci ve 9 ncu maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve Millî Müdafaa 
encümeni mazbatası (1/1073) [1] 

BAŞKAN — İkinci müzakeresidir. 

Ordu subaylar heyetine mahsus terfi kanunu
nun ikinci ve dokuzuncu maddelerinin tadi

line dair kanunu 
MADDE 1 — 863 sayılı kanunun ikinci mad

desi aşağıda gösterildiği üzere tadil edilmiştir: 
Ordu subaylarmm rütbe sıralan aşağıda gös

terilmiştir : ı 
Asteğmen, 
Teğmen, 
üsteğmen, 
Yüzbaşı, 
Binbaşı, 
Yarbay, 
Albay, 
Tuğgeneral, Tuğamiral, 
Tümgeneral, Tümamiral, 
Korgeneral, Koramiral, 
Orgeneral, Oramiral, 
Mareşal, Büyük amiral. 
BAŞKAN — Tadilname yoktur. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 —- 863 sayılı kanunun dokuzuncu 

maddesi aşağıda gösterildiği üzere tadil edil
miştir : 

Tuğgenerallığa ve daha üst rütbeye terfi et
tirilecek subaylarla umum kurmay subaylarmm 
terfileri, üst rütbeye terfi liyakatleri sicil ile 
tasdik edildikten sonra Genelkurmay başkanlı 
ğmm muvafakatile Millî Müdafaa vekâletince 
teklif ve alelûsul icra edilir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

[1] Birinci müzakeresi 72 nci inikad zabtın-
dadır. 

7 — 1341 yılı muvazenei umumiye kanununun 
37 ve 1932 yılı muvazenei umumiye kanununun 
23 ncü maddeleri yerine kaim kanun lâyihası ve 
Bütçe encümeni mazbatası (1/1059) [î] 

BAŞKAN — Birinci müzakeresi yapılacak 
maddelerin 1 numarasmdaM lâyihayı encümen, 
taallûk ettiği kanunlar itibarile üçe ayırmıştır. 

Bunlardan birinci « Yabancı memleketlere 
gönderilecek memurların harcırahı » hakkında
dır. 

BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu lâyihaların müstacelen müzakeresini 
rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Her üç lâyihanın da müstace
len müzakeresini teklif ediyorlar. 

Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Birinci lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da mütalea var mı? Maddelere geçilmesini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Yabancı memleketlere gönderilecek memurla
rın harcırahları hakkmda kanun 

MADDE 1 — Daimî veya muvakkat memu
riyetle yabancı memleketlere ve yabancı mem
leketlerde bir yerden diğer bir yere gönderilen
lerin gidib gelme zatî ve aile yol masrafları me
murini hariciye harcırah kanunu ve zeyilleri ve 
yevmiyeleri de mülkiye harcırah kararnamesi 
ile zeyillerinde yazılı mikdarlar üzerinden hesab 
olunur. 

Bu yevmiyeler, dairelerince iş ve mahallin 
ehemmiyet ve icablanna göre yedi misline ka
dar arttırılabilir. Muvakkat memuriyetle gönde
rilenlere İcra Vekilleri Heyeti kararile yedi mis
linden fazla yevmiye verilmesi de caizdir. 

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

MADDE 2 — Türkiyeden yabancı memleket
lere gideceklere verilecek yol masrafı ve yevmi
yeler muayyen tarifeli nakil vasıtalarile seya
hatte, bu vasıtanm Türkiyedeki aktarmasız ha
reket mebdeinden ve memuriyet merkezi bu meb
de ile hudud arasmda olanlar için vasıtanm gü
zergâhta memuriyet merkezine en yakm tevak
kuf mahallinden, muayyen tarifeli olmayan na
kil vasıtalarile seyahatte ise yol üstünde hudu
da en yakin vilâyet veya kaza merkezinden iti
baren hesab olunur. 

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

MADDE 3 — 5 haziran 1926 tarih ve 902 sa
yılı kanuna bağlı cetvelin (Seyahat eden me
murinin sıfatı memuriyeti sütununun) bir ve 
iki sıra numaralarmda yazılı memuriyet unvan-

[1] 251 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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lan yenne (Baremin 1 - 5 nci derecelerine dahil 
memurlar 3, 4, ve 5 sıra numaralarında yazılı 
memuriyet unvanları yerine de (Baremin 6 ve 
daha aşağı derecelerindeki memurlar) ibaresi 
konulmuştur. 

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

MADDE 4 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 
kararnamesinin 29 ncu maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkralarile mezkûr kararnamenin 10 teş
rinisani 1335 tarihli zeylinin üçüncü maddesi 
memurini hariciyeye verilecek harcırahların 
sureti hesab ve tesviyesi hakkındaki 3 nisan 1333 
tarihli kanunda ve 902 sayılı kanun ile bu ka
nuna bağlı cetveldeki memur yevmiyelerinin 
mikdarlanna aid hükümler kaldırılmıştır. 

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

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

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

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

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul edenler.. 
Etmeyenler... Kanun kabul edilmiştir. 

BAŞKAN — Diğer lâyihanın müzakeresine 
geçiyoruz. 

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

15 mayıs 1335 tarihli mülkiye harcırah ka
rarnamesine ek kanun 

MADDE 1 — Mmtaka hududu bir kaç vilâ
yete sari olmak üzere kurulan teşekküllerde va
zife deruhde eden memurlardan tayinleri bu 
teşkilât rüesasına aid bulunanlarla vilâyetlerin 
umumî idaresi kanunu mucibince tayinleri ma
hallerine aid olan memurlara ve ailelerine her 
ne suretle olursa olsun verilecek harcırah o mm
taka veya vilâyet hududunu tecavüz edemez. 

Bunlardan tekaüd edilenlerin harcırahları 
dahi bu hükme tâbidir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Alelûmum mütekaidlerin ver
dikleri beyannamelerde gösterilen yerlere senesi I 
içinde gitmeyenlerin veya bu yerleri ikamet
gâh ittihaz etmiyenlerin harcırahlarından istih
kaklarından fazlası tekaüd maaşlarının her üç 
aylığmm nısfı tevkif edilmek suretile istirdat 
olunur. I 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

BAŞKAN — Üçüncü lâyihaya geçiyoruz. He
yeti umumiyesi hakkında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve 
harcırahlarına dair olan 28 mart 1927 tarih ve 

999 sayılı kanuna ek kanun 
MADDE 1 — Vekâletler merkez teşkilâtına 

dahil kontrolörlere bu kanun hükümleri daire
sinde harcırah verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hesabı katği kanunlarına rey vermeyen var 
mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

8 — Gümrük ve inJıisarlar vekâletince 1939 
yılma geçici taahhüde girişilmesi hakkında kanun 
lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/1088) 
[1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı? Maddelere geçilmesini reye arzedi
yorum. Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir 

Encümen, mazbatasında lâyihanın müstace-
len müzakeresini teklif ediyor. Bu teklifi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmeyenler ... 
Lâyihanın müstaceliyetle müzakeresi kabul edil
miştir. 

[1] 253 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Gümrük ve inhisarlar vekâletince 1939 yılma 
geçici taahhüde girişilmesi hakkında kanun 
MADDE 1 — Karşılığı 1939 malî yılı İnhi

sarlar umum müdürlüğü bütçesine konulacak 
tahsisattan temin olunmak üzere İzmir ve Istan-
bulda yaptırılacak şarab ve raki fabrikaları in
şaatı için 750 000 liraya kadar 1939 malî yılma 
geçici taahhüde girişmeğe Gümrük ve inhisar
lar vekili mezundur. 

BÜTÇE E. M. M. BAİF KARADENİZ 
(Trabzon) — Küçük bir tashih rica edeceğim : 

Maddenin sondan üçüncü satzrmda « .... in
şaatı için 750 000 liraya kadar » ibaresi « ... in
şaatı için 1938 malî yılı bütçesine konulmuş olan 
tahsisata ilâveten 750 bin liraya kadar .... » şek
linde olacaktır. 

BAŞKAN — Encümenin istediği bu tashihi 
yaptık. ISadde hakkmda mütalea var mı? 

Reye arzediyorum. Maddeyi bu suretle kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 
Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

9 -— Mahrukat kanunu lâyihası ve îktısad, 
Nafıa, Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/805) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Maddelere geçilmiştir. 

Mahrukat kanunu 
MADDE 1 — Nüfusu iki binden aşağı olma

yan ve belediye teşkilâtı bulunan yerlerde aşa
ğıda isimleri yazılı binaların teshininde her nevi 
taş kömürü, linyit, trop gibi maden kömürleri-
le, kok, yarı kok ve briket gibi işlenmiş şekille
rinin kullanılması mecburidir. Bu binalarda ha
vagazı, petrol, petrol müştakları ve benzerleri-
le elektrik dahi teshin vasıtası olarak kullanıla
bilir. 

A) Resmî dairelerin bulundukları bütün 
binalarla Devletin, hususî idarelerin ve beledi
yelerin doğrudan doğruya veya iştirak suretile 
işlettikleri müesseselere mahsus binalar; 

B) Kışla, polis ve şehir içindeki jandarma 
karakolları ile resmî ve hususî mekteb, hastane, 

sanatoryom ve dispanserler; 
C) Hükmî şahsiyeti haiz şirket ve müesse

selerle teşviki sanayi kanunundan istifade eden 
veya istifade edebilecek vasıftaki müesseselerin 
faaliyetlerinde kullanılan binalar; 

D) Borsa, ticaret ve sanayi odaları, kulüb ve 
her türlü cemiyetlere mahsus binalar; 

E) Sinemalar, tiyatrolar, barlar, dansing
ler, gazinolar, birahaneler ve meyhaneler. 

İSMAİL HAKKI UZMAY (Bolu) — Arka
daşlar; ormanlar içinde işleyen fabrikalar var
dır. Bu fabrikalar biçtikleri kerestelerin talaşı 
ve hiç bir işe yaramayan odunları yakmak sure
tile kuvvet istihsal ederler. Binaenaleyh bu kı
sımlarda kemafissabık odun yakılması için bir 
takrir veriyorum, kabulünü rica ederim. 

Kamutay Başkanlığına 
1 — Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı 

mahrukat lâyihasının birinci maddesinde 
«trop» kelimesinin kaldırılmasını, 

2 — Yine ayni maddenin «C» fıkrasmm so
nuna «kereste fabrika ve müştemilâtı bundan 
müstesnadır» cümlesinin ilâvesini teklif ve rica 
ederim. 

Bolu 
İsmail Hakkı üzmay 

DAHİLİYE E. M. M. ŞÜKRÜ YAŞIN (Ça
nakkale) — Bu kanun teshin içindir. Esasen bu 
gibi fabrikalar bu kanunun şümulü haricinde 
kalır. 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan
lar . . . Almayanlar . . . (Anlaşılmadı sesleri). 

(Takrir tekrar okundu) 
BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab

zon) — Niçin trop kelimesinin kaldırılmasını is
tiyorlar. Bunu izah etmediler. Sadece kereste 
fabrikalarmm müstesna tutulması için izahat 
verdiler. 

BAŞKAN — Encümen izahat istiyor. 
İSMAİL HAKKI UZMAY (Bolu) — Turb 

kelimesi yanlış olarak (trop) yazılmıştır. Fran
sızca «tourber» filinden geliyor, ((linyit) ile 
«turb» ikisi de birdir. Birisi Fransizca, birisi 
İngilizcedir. Onun için linyit varken bu «turb» 
kelimesinin kaldırılmasını teklif ediyorum. 

İkincisi : Yine kanunun (O) fıkrasında bü
tün şirketlerin maden kömürü yakması istenili
yor. Fakat Orman dahilindeki kereste fabrika
ları da bunun şümulü dahiline giriyor. Bunlar 
da kömür yakmağa mecbur olacaklardır. Hal
buki bunlardan çıkan talaş ve artmış kıyamet 
kadar odun parçaları vardır. Bunlar ne olacak? 
Yakılmazsa gübre olmaktan başka bir işe ya
ramaz. İşte bunun için bunlarm istisna edilme
sini teklif ediyorum, maksadım budur. 

İKTISAD V. ŞAKIR KESEBİR (Tekirdağ) 
Arkadaşımızın izahlarından, turp denilen cinsin 
linyidlerle beraber zikredilmesine lüzum olma
dığı anlaşılıyor. Lâyihanın metninde turpun ifa-[1] 250 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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de edilmiş olması, linyidlerin en ham, henüz 1in-
yid haline gelmemiş şekillerini de kastetmek 
noktasından lüzumludur. Saydığımız cinsler 
arasmda turp, linyidler, taş kömürleri ve antra
sit nevilerini teknik, ayrı ayrı addeder. Kanun 
bunların hepsini ihtiva etmek noktasından say
mış bulunmaktadır. Arkadaşımız, kanuna fazla 
bir kelime eklenmiştir; bunu çıkarmak müta-
leasmda bulundular. Zannederim tasrihinde fay
da vardır. 

Kereste fabrikaları hakkındaki mütaleaları 
esas itibarile doğrudur. Herhangi bir iktisadî 
kıymetin nazara alınmaması asla hatırımızdan 
geçmez. Eğer bu gibi bakayayı yakmak daha 
iyi, daha istifadeli olacaksa elbette o gibi yer
lerde odun bakayasının kullanılmasını terviç 
ederiz. Yalnız, Dahiliye encümeni mazbata mu
harriri arkadaşımın işaret etmiş olduğu gibi 
bu kanun ancak teshinde kullanılan mahrukatı 
istihdaf eder, fabrikaların mahrukatına matuf 
değildir. Kereste fabrikalarının teshininde kul
lanılan kısmı buna dahil değildir. Bu noktai na
zar eğer bir iştibah yeri addedilirse böyle bir 
tahsis muvafıktır ve kabul edilmesi yerinde 
olur. Esasen noktai nazarımız da budur. 

HAKKI UNGAN (Van) — Belediye teşkilâ
tı olubda nüfusu iki binden fazla olan fakat 
tren uğramıyan, kömür bulunmayan yerlerde 
dairelerin kömürleri nasıl tedarik edilebilecek
tir. 

ÎKTISAD V. ŞAKIR KESEBİR (Tekirdağ) 
— Lâyihanın müteaMb maddeleri bunları mu-
talea etmiş bulunuyor. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Fındık kabu
ğunun yakılması da menedilecek mi? 

ÎKTISAD V. ŞAKÎR KESEBÎR — Arzetmiş 
olduğum bakayadan istifade etmek keyfiyetin
de onlar da dahildir. Yalnız kereste fabrikala-
rmdaki kırıntılar değil, fmdık kabuğu hatta 
zeytin yağı fabrikalarmdaki tortuların hepsi 
buna dahildir. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Acaba kereste 
fabrikaları demek maksadı temin eder mi? 

ÎKTISAD VEKİLİ ŞAKÎR KESEBtR — Te
min etmez. Bunları tashih etmektte fayda var
dır, daha umumî şekilde yazmak lâzımdır. 

ZIYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Me
tinde yanlışlık vardır, tashih edilmesi lâzımdır. 
(Trop) değil, (Turp) denmesi lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Araya 
başka müzakere girdi, takriri tekrar okutuyo
rum. Takrir iki fıkrayı ihtiva ediyor, ayn ayrı 
reye koyacağım. 

(Takrir tekrar okundu) 
BAŞKAN — Turp kelimesinin çıkarılmasını 

isteyen fıkrayı reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmemiştir. 

Takririn ikinci fkrasmı reyinize arzediyorum. 
Nazarı dikkate alanlar ... Almayanlar. Nazarı 

dikkate alınmıştır. 
Maddeyi encümene veriyorum. 
BÜTÇE E. M. M. RAÎF KARADENİZ (Trab

zon) — Derhal kabul ediyoruz. 
BAŞKAN — ibare yazmız. 
RAÎF KARADENİZ (Trabzon) — « Kereste 

fabrikalarına şamil değildir » dersek maksad 
hâsıl olur, zannederim. 

MADDE 2 — Etibank aşağıdaki vazifeleri 
yapmakla mükelleftir: 

A) Mahrukat ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların 
hangi nevi mahrukatla ve ne suretle karşılana
bileceğini tedkik ve mahrukat fiatlarmı mahru
katın nevine ve şekline göre tesbit ederek ne
ticelerini îktısad vekâletine bildirmek, 

B) Birinci madde ile yakılması mecburiyet 
altma konan mahrukatı yakacak ucuz ve kulla
nışlı metal ve topraktan mamul fennî ve ikti
sadî soba ve sair teshin vasıtalarile bunlarm 
kurulma ve işletilmelerine lüzumlu malzemenin 
vasıf ve tiblerini tedkik ve fiatlarmı tesbit 
ederek îktısad vekâletine bildirmek; 

C) Bu mahrukat ile teshin vasıtalarının is
tihsal ve tevzi işlerini tanzim için lüzumlu gö
rülecek tedkikleri yaparak bu kanunun tatbik 
edileceği yerlerde mahrukat, soba ve sair teshin 
vasıtalarını ve tutuşturucu maddeleri ihtiyaca 
kifayet edecek derecede hazırlamak ve inhisar 
mahiyetinde olmamak şartile satmak veya sat
tırmak ve lüzumunda diğer tedbirleri almak, 

D) Bu kanunun tatbik edilebileceği yerleri 
ilân zamanından önce vekâlete bildirmek, 

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

MADDE 3 — Birinci madde ile yakılması 
mecburiyet altma konan mahrukat ile bunları 
yakmağa mahsus vasıtaların Etibankça kâfi mik-
darda temin ve ihzar edileceği yerler îktısad 
vekâletinin teklifi ve icra Vekilleri Heyetinin 
kararile tesbit ve ikinci kânun ayı içinde ilân 
ve bütün vekâletlerle vilâyetlere ve belediyelere 
tamim olunur. 

ilân tarihinden altı ay sonra bu yerler için 
kanunun tatbiki mecburiyeti başlar. 

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

MADDE 4— Bu kanunla tesbit olunan mah
rukatın tutuşturulması için kullanılması zarurî 
ve birinci maddede yazüı mahrukattan gayri 
teshin vasıtası olabilecek her nevi mevaddm nis-
beti yapılacak bir nizamnamede tasrih olunur. 

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

MADDE 5 — Bu kanunla yakılması mecbu
riyet altma konan mahrukat ile teshin vasıta
larının ve malzemesinin nakil, tahmil ve tahli
yesinde Devlet, hususî idare ve belediyelere aid 
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tren, vapur, liman ve iskelelerin asgarî tarife
lerinde Nafıa ve îktısad vekillerinin teklifi ve 
İcra Vekilleri Heyeti kararile yüzde elliye ka
dar tenzilât yapılabilir. 

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

MADDE 6 — Kanunun tatbik edileceği ilân 
edilen yerlerde ihtiyaca kâfi mahrukat soba ve 
sair teshin vasıtaları bulunduğu halde bu ka
nuna muhalif hareket edenler hakkmda sulh 
mahkemelerince 10 liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezasile cezalandırılır. Bu muhale
fet hükmî şahsiyeti haiz müesseseler tarafından 
vukua getirilmişse ceza bu müesseselerin idare
sinden mesul olan müdür hakkmda tatbik olu
nur. 

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

MADDE 7 — Bu kanunun neşrinden itiba
ren altı ay içinde kanunun tatbikma dair bir 
nizamname yapılır. 

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

10 — Orman kanununa ek kanun lâyihası ve 
Orman kanunu muvakkat encümeni mazbatası 
(1/958) [1] 

BAŞKAN — Encümen müstacelen müzakere
sini teklif ediyor. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesi hakkmda söz isteyen var 
mı? 

TAKIR HİTİT (Manisa) — Muhterem arka
daşlar, Orman Kanununun çok ehemmiyetli bazı 
maddelerinin tadiline dair olan şu lâyihadan an
laşılıyor ki saym îktısad vekilimiz Faik Kur-
doğlu. (Ziraat vekili sesleri) Saym Ziraat vekili
miz Faik Kurdoğlu, orman siyasetimizin ıslanma 
doğru esaslı adımlar atmıştır. Bilhassa halkı
mızın zarurî ve hayatî ihtiyaçlarından olan or
man işlerinin tazyıknıdan doğan ıstrrablan teh-
vin edecek olan bu lâyihanın köylü için çok 
faideli ve bir çok kolaylıkları ihtiva ettiğin
den dolayı kendilerine arzı teşekkür ederim. 

Bununla beraber lâyihanın bazı hükümleri 
arasmda bir tezad vardır. O da şudur: tadil edi
len 18 nci maddenin ikinci fıkrasma nazaran, 
ormanlara 10 kilometre mesafe dahilinde olan 
köylere tarife bedelile mahrukat ve kereste ve
rileceği yazılıdır. Halbuki orman kanununun 
7 nci muvakkat maddesinin 2 nci fıkrasında ise, 
bunlara müzayede ile orman verileceği yazılıdır. 
Demek ki bu iki madde arasmda tezad mevcud-
dur. Bu itibarla kanunun 7 nci maddesinin ikinci 
fıkrasmm tadiline ihtiyaç vardır. Esasen Hükü
met te bu maddenin tadilini teklif etmiştir. 

[1] 252 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Halbuki gerek Hükümet ve gerek encümen es
babı mucibesinde bunun tadilini kabul ettikleri 
halde bu hususta bir hüküm koymamışlardır. 
Orman kanununun 31, 32, 38, 39 ncu maddeleri 
mucibince amenejman plânları yapılmayan ve 
Devlet işletmesi tesis edilmeyen yerlerde bu 
muvakkat madde hükmü cereyan edecektir. 
Mevcud teşkilâtımız bu işlere kâfi olmadığı için, 
Devlet teşkilâtı bir çok yerlerde bulunmadığı 
için, halkın ihtiyacım temin edecek yegâne mad
de bu muvakkat maddedir. Binaenaleyh bu 
madde islâh edilmezse, tarife bedelile verilme
sini âmir olan bu madde ile halka tarife bede
lile ağaç verilemeyecektir. Binaenaleyh istihdaf 
edilen gaye de hâsıl olmayacaktır. Bu noksanm 
ikmali için bir takrir veriyorum. Bu takrir 
kendi noktai nazarlarmı da teyid eder mahi
yette olduğu için kabulünü rica ederim. 

Or. K. Mu. E. M. M. (AHMED DİKMEN 
(Konya) — Orman kanununun tadilinden baş
lıca maksad, evvelemirde ormanları her türlü 
tahripten vikaye etmekle beraber ayni zamanda 
köylünün sıkıntısını da gidermekti. Bu maksad-
la bu lâyiha ile, geçen sene çıkan orman kanu
nunun 18 nci maddesi tadil edilmiştir. Bu ta
dilde, geçimleri ötedenberi, kendi vasıtalarile 
pazara getirib sattıkları kereste, odun, kaplık 
ve kömüre bağlı olan köylere tam tarife bedeli 
alınarak izin verilebilir. 

Arkadaşımızın bahsettiği mesele bu tadille 
temin edilmiş oluyor ve muvakkat madde bu
raya atfedilmiş oluyor. Evvelce köylüye verile
cek ormanlar pazarlığa çıkarılryordu. Biz bu 
kaydı tadil ediyoruz. (Güzel güzel sesleri). 

TAHIR HİTİT (Manisa) — Maksadımı arze-
demedim. Mazbata muharriri arkadaşımız bu
yurdular ki, tadil esas kanuna aiddir. Her ne 
kadar muvakkat madde oraya atfediliyorsa da 
esas kanun, Devlet işletmesi teessüs eden orman
lara şamildir. Devlet işletmesi teessüs etmemiş 
ve amanejman plânları yapılmamış olan orman
larda, muvakkat madde hükmü cari olacaktır. 

Binaenaleh, muvakakt madde de butashihat 
yapılmazsa, köylüye ağaç verilememesi neticesi 
hâsıl olacaktır. Binaenaleyh, o maddenin de ta
dili lâzımdır. Bunu esasen kendileri de esbabı 
mucibe mazbatalarmda nazarı dikkate almışlar, 
fakat metinde her nasılsa unutulmuş, nazarı dik
kate almaları ve tedkik etmeleri herhalde fay
dalıdır. 

MUVAKKAT E. M. M, AHMET HAMDİ 
DİKMEN (Konya) —18 nci maddede Devlet iş
letmesi kaydi yoktur. Burada ormandan 10 Km. 
uzaklıkta bulunan köylülere zatî ihtiyaçları için 
ormandan kereste ve mahrukat verilir diyor. Ay
ni mesafe dahilinde bulunub da geçimleri öte
denberi bunlara münhasır olan köylülere de ta
rife bedeli üzerinden verilir. (Doğru sesleri). 
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MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 

Muvakkat madde ne diyor? 
AHMED HAMDÎ DİKMEN (Devamla) — 

Muvakkat 7 nci madde : Devlet işletmesi henüz 
teessüs etmeyen yerlerde 18 nci maddenin birin
ci fıkrasile 19 ncu maddede yazılı kimselere ih
tiyaçları için o maddelerde gösterilen bedel ile 
kerestelik veya mahrukat için ağaç verilir. 

Bu 18 nci maddenin 2 nci fıkrasını şöyle ta
dil ediyoruz. « Ayni mesafe dahilinde bulunub 
da geçimleri ötedenberi, kendi vasrtalarile pa
zarlara getirib sattıkları kereste, odun, kaplık 
ve kömüre bağlı olan köylülere tam tarife bedeli 
almarak izin verilebilir. 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Burdur) — 
Burada bedelle verilir, deniyor. Onda ise satı
şa çıkarılır demektir. Onda da bedelle yerilir 
demek lâzmıgelir. 

ŞÜKRÜ GÜLEZ (Bolu) — Aradaki fark şu
dur; Devlet işletmesi henüz teessüs etmeyen 
yerlerde köylülere müsaade ile satış yapılır, 
deniyor. Devlet işletmesi teessüs eden yerlerle 
amenejman plânları henüz yapılmamış yerlerde
ki kısım hariç kalıyor. Onun için ana kanunda 
da var, muvakkat plânlarla, raporlarla verilir 
demektedir, onun buraya geçirilmesi lâzımgelir. 
Geçirilmezse arayerde bir tezad teşkil edecek. 

Öteki Devlet işletmesi teessüs etmeyen yerler
dedir. Teessüs eden yerlerde ne olacaktır?. Köylü
lere müzayede ile mi verilecektir?. Verilmiye-
cekse ne olacaktır?. Bunun için bunun ıslahı lâ
zımdır. 

KEMAL KUSUN (Seyhan) — Alelûmum 
tarife üzerinden verilecektir. 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi-
nin müzakeresini yapıyoruz. Muayyen maddeye 
dair olmamak üzere söz istiyen var mı?. Madde
lere geçilmesini reye arzediyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3116 sayılı kanununa ek kanun 
MADDE 1 — 3116 sayılı kanunun 18 nci 

maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Ormanların içinde veya orman sınırlarma 

köy ortasından ufkî hattı müstakim üzerinde 
10 kilometre uzaklığa kadar bulunan küylülere 
zatî ihtiyaçları için dikili ağaçlara aid tarife 
bedelinin onda birini ve ayrıca kesme ve taşıma 
masraflarını ödemek gartile ormanların istif 
edilmiş yerlerinden veya orman memurunun gös
tereceği mahallerden kerestelik, kaplık tomruk 
ve mahrukat verilir. 

Ayni mesafe dahilinde bulunub da geçimle
ri, ötedenberi, kendi vasrtalarile pazarlara ge
tirib sattıkları kereste, odun kaplık ve kömüre 
bağlı olan köylülere tam tarife bedeli almarak 
izin verilebilir. 

Bu izinin ne hadler dahilinde ve ne şartlarla 
Verileceği, talimatname ile tesbit olunur. Zi

raat vekâleti, bu izinini, bu vaziyetteki köylü 
lerin refah ve kalkınmalarını istihdaf eder 
tarzda yapacağı plânlara uymaları ve araların
da bir veya müteaddid birlikler kurmaları ve 
işleme yerlerini ve çalışma tarzlarını göstere
ceği şekillerde ıslah etmeleri şartma bağlrya-
bilir. 

ALÂETTİN TÎRİDOĞLU (Maraş) — Bende-
niz bu maddenin ikinci fıkrasına bir fıkra daha 
ilâvesini teklif edeceğim. Nüfusu İM binden 
aşağı olan kasabalara, yalnız mahrukat bakımın
dan, bu kanuna göre, köy gibi muamele görme
si için Hükümet izin verebilir. Malûmu âliniz 
Hükümet bazı idarî mülâhazalara binaen bazı 
köyleri kaza haline getiriyor. Nitekim bundan 
bir müddet evvel bazı köyleri kaza yaptık. 
Bunun gibi benim dairei intihabiyemde de bir 
yer vardır. Nüfusu iki binden aşağıdır ve ge
çimleri de tamamile kerestecilikle ve kereste 
satmakladır. Şimdi buraya şöyle bir fıkra ilâve
sini rica ediyorum: (Orman içinde olub 
on kilometre mesafede olmak şartile kaza 
olduğu halde nüfusu iki binden aşağı olan 
yerlere Hükümet müsaade edebilir). 

Bendeniz bunu teklif ediyorum. 
KEMAL KUSUN (Maraş) — Ziraat vekili 

ne düşünüyor, noktai nazarları ne dir? 
MUVAKKAT En. M. M. A. HAMDÎ DİK

MEN (Konya) — Bir senelik tecrübe neticesin
de orman kanununda faydalı bazı tadil teklif
leri yapılıyor. Arkadaşlar kanun yeni baştan 
tadilini isterler ve bu hususta tadil teklifi ve
rirlerse esas tadil ortadan kaybolacaktır. Bu 
noktadan encümen Tiridoğlunun fikrine iştirak 
edemiyor. 

ALÂEDDÎN TİRÎDOĞLU (Maraş) — Ben
deniz tadil teklifinde bulunmadım. Bir fıkra ilâ
vesini teklif ettim. Fıkra da gayet sarihtir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Alâeddin Tiridoğlunun bir fıkra ilâvesi hak

kındaki takririni okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Orman kanununa ek kanun lâyihasını birin
ci maddesinin ikinci fıkrası nihayetine şu fık
ranın ilâvesini teklif ederim: 

«Nüfusu iki binden aşağı olan kasabaların 
yalnız mahrukat bakmamdan bu kanuna göre 
köy gibi muamele görmelerine Hükümet izin 
verebilir.» 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

(Muvafık sesleri, Vekil ne düşünüyor ses
leri). 

ZİRAAT V. FAİK KURDOĞLU (Manisa) 
— Arkadaşlar; bugün tasvibinize arzedilmiş bu
lunan lâyihanın gerek memleketin mahrukat ih
tiyacı, gerek sureti umumiyede kereste ve di
ğer orman malları ihtiyaçları bakımından te
min etmekte olduğu menfaati izah etmeğe ma-
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hal görmüyorum. Belli başlı üg fikri ihtiva et
mektedir. 

Birincisi; köylülere ve ormana muayyen me
safede bulunan ve keresteciliği veya diğer or
man mamulâtmı geçim vasıtası ittihaz etmiş 
olanlara temin ettiği menfaatler. Şimdiye ka
dar yapılmış müracaat dosyaları, şahsen yapıl
mış bir çok müracaatler ve Muvakkat encü
mende arkadaşların ileri sürdükleri fikirler 
uzun uzadrya tahlil edilerek önünüzdeki neti
ceye varıldı. Bu netice ihtimal ki mücerred su
rette şayanı arzu olan şekilden pek çok uzak
tır. Fakat bir arzu birde imkân vardır. Aldı
ğım müsaade ve salâhiyetin hesabmı da vermek
le mükellef bir arkadaşınız srfatile ben imkân 
hududları içinde kalmayı tercih ederim. Köy
lüye kolaylık bu lâyihanın ruhu ve esbabı mu-
cibesidir. Bizim gördüğümüz ve Muvakkat en
cümenin de kabul buyurduğu tatbik hududla-
nnı nazarı dikkate almanızı rica ediyorum. 
Takdir Heyeti celilenizdir. 

Yalnız dikkat buyurulursa görülür ki bu 
madde sonlarında «edebilir, edilebilir» kaydı 
vardır. Ormanların bugünkü imkânları hak
kında müsbet bir şey söyliyecek vaziyette de
ğiliz. Dosyaları karıştırdım ne ana kanunda 
mevzubahs komisyonlar ne de diğer tedkikat 
henüz yapılmış değildir. Orman servetlerimiz
den bahsedilmemektedir. Ormanlarımızın harab 
bir hale gelmiş olduğundan bahsedilmektedir. 

Biz bu karışıklık içinde ortada müsbet hiç 
bir şey mevcud değil iken yolumuzu bulmağa 
uğraşıyoruz. Heyeti Celilenin takdirine terkedi-
yorum. Tasvib buyurursanız ilâve edersini. 

ALÂENTTÎN TÎRÎDOĞLU (Maraş) — Ben
denizin ilâvesini teklif ettiğim mevzu, buyurduk
ları şekilde orman kanununda yapılan tadil do-
layısile büyük ziyan getirecek bir şey değildir. 
Bu güne kadar köy olub idarî bazı mülâhazalar 
sebebile kaza haline ifrağ edilmiş olan ve nüfu
su 2000 den aşağı bulunan yerler ahalisi, or
man içinde oldukları için, ötedenberi geçimleri
ni ormana dayamışlardır, bunlar da, nüfusu 2000 
den aşağı olan, fakat kaza ve belediye teşkilâtı 
bulunmayan diğer köyler gibi istifade etsin ve 
bunu Hükümet takdir etsin (Doğru sesleri). 

BAŞKAN — Takriri tekrar okuyoruz. 
(Alâettin Tiridoğlunun takriri tekrar okun

du). 
BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alan

lar . . . Almayanlar . . . Takrir nazarı dikkate 
alınmıştır. Madde ile encümene veriyoruz. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 36 ncı maddesi 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Orman idaresi nakliye tezkerelerine müste
niden müruriye tezkeresi verir. Orman malları 
aded, cins, nevi itibarile ibraz olunan nakliye 
veya müruriye tezkeresine tevafuk ettiği ve 
damgalı olduğu takdirde, heyeti umumiyesi üze

rinde hacmen % 10 ve veznen % 15 e kadar zu
hur edecek fazlalık, nakliye veya müruriye tez
keresinde yazılı satış bedeli üzerinden orman 
resmi alınarak serbest bırakılır. 

Yukarıki hadleri aşan mikdar, bütün fazla
lığa şamil olmak üzere kaçak addile müsadere 
olunur. Nakliye veya müruriye tezkeresine mu
vafık olub da damgasız olan emvalden cezaen 
ayrıca iki kat satış bedeli almır. 

Orman sayılmayan mahallerden nakiller, ih
tiyar heyetlerinden hiç bir resim ve ücrete tâbi 
tutulmaksızın verilecek mazbatalarla yapılır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda raıütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — 37 nci madde aşağıdaki şekil
de tadil edilmiştir: 

Ormandan çıkan hasılatın bedel tarifeleri 
mmtakalar itibarile ve piyasa icablarma göre 
Orman umum müdürlüğü tarafından tanzim 
edilerek Ziraat vekâletince tasdik olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum; kabul bu
yuranlar . . . Kabul etmeyenler . . . Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 4 — 39 ncu madde sonuna aşağı
daki fıkra eklenmiştir : 

Ayni şartla ve keza bir bedel tesviyesine tâ
bi tutmaksızra Ziraat vekâleti ormanlardaki ku
ru dal, kuru çalı çırpıların, ormanı tahrib et-
miyecek tarzda toplanıb ormandan dışarı çıka
rılması için köylülere izin verebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Kabul etmeyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 5 — 127 nci madde aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir : 

Orman suçlarından dolayı tutulan ağaç, 
tomruk, kereste, mahrukat ve sair mahsulât ile 
nakil vasıtaları bekçi ve bekçibaşılar tarafın
dan zabtedilerek muhafaza edilmek üzere en 
yakm belediyeye veya köy muhtarma veya muh
tarın vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti 
azasmdan birine makbuz mukabilinde teslim 
olunur. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak 

olanlarla muhafazası her hangi yüzden müm-
künsüz veya müşkül veya masraflı olanlar, 
sulh hâkimi izinile en yakm pazar mahalline 
götürülerek idarenin satış komisyonu marifetile 
ve açık arttırma ile satılır. Masraflar çıktık
tan sonra geri kalan para, emanet olarak ban
kaya yatrılır. Suçlu lehine karar halinde müsa
dere edilmiş mallar mevcudsa derhal, satılmışsa 
bedeli iade olunur ve nakil masraflarından başka 
hiç bir şey almmaz. Karar suçlu aleyhine ol
duğu takdirde ise müsadere edilmiş maddeler 
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satılmamış ise satılarak, satılmışsa bedeli, 
Hazineye irad kaydolunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul bu
yuranlar ... Kabul etmeyenler ... aMdde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 6 — Ziraat vekâleti, lüzum göreceği 
ahval ve mmtakalarda, icra Vekilleri Heyetince 
de tasdik edilecek esaslar dahilinde, fabrika sa
hibi orman imalâtçılarına aşağıdaki sartlarm 
tamamı veya bir kısmı mukabilinde tayin ede
ceği bedellerle, arttırmasız ağaç, tomruk ve or
manda kereste imalinden kalmış ve kalacak par
çaları verebilir : 

A) îmalâtçı tarafından vekâletin tesbit etti
ği imalât pâlnmm tatbik ve takibinin taahhüd 
edilmiş olması, 

B) Maliyet ve işletme şartlarmm vekâletçe 
kontrol edilmesinin kabul edilmiş olmasa 

C) Vekâletçe tayin edilecek esas ve hadde 
uygun-satış fiyatmm stok tesisi ve sevk plânı
nın kabul edilmiş olması, 

D) Çalışılan ormanda mevcud veya tahassül 
edecek enkaz ve parçaların Mymetlendirme ve 
sevk şartlarmm kabul ve taahhüd edilmiş olması, 

E) Bir veya müteaddid birlik teşkil şartmm 
kabul edilmesi. 

ÎSMAÎL HAKKI UZMAT (Bolu) — Arka
daşlar, bu maddede bir şey unutulmuştur. Onu 
arzedeceğim. Ayni zamanda bir takrir takdim 
ediyorum. Ümid ederim ki, gerek vekil, gerek 
muhterem encümen de kabul ederler. Unutulmuş 
dediğim mesele şudur : 

Orman içinde işleyen kereste fabrikalarına, 
mukavele ile, müteahhid oldukları takdirde, ta
rife ile icabmda tomruk ve ağaç verilir diyor. 
Müsaadesiz tomruk ve ağaç verildiği takdirde, 
mukavelede bedeli yazılı mikdardan çok aşağı 
alınacaktır. Halbuki biz kerestenin fiyatmı 
ucuzlatmak istiyoruz. Mukavelede bir fiyat var
dır. Evvelce aldığ o fiyat üzerinden kendisine 
ağaç verilmektedir. Halbuki şimdi arzettiğim 
sebeb dolayısile etrafmda daha noksan fiyatla 
alanlar olursa arada nisbet kalmayacktır. Bu 
nisbeti muhafaza etmek için Hükümete salâhi
yet verilmek üzere takririmi takdim ettim. Ka
bulünü rica ederim. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
bu maddedeki hükme yakm bir hüküm, vaktile 
Ziraat vekâletimiz tarafından tatbik edildi. O da 
şu idi: tarife bedelleri üzerinden arttırma ile 
vermiyerek mukaveleye bazı şartlar koyarak. 
Meselâ şartlardan birisi şu idi: Ağaç kesilen 
yerlerde müteahhid teşcir yapacak, yani kestiği 
ağaçlara mukabil ağaç diktirecek. Buna muka
bil de Devlet tarife fiyatında tenzilât yapacak.. 
fakat bizim tatbik edilen yerlerde gördüğümüz, 
tarife fiyatı tenzil edildi, varidat tenkis edildi, 
fakat teşcir yapılmadı. Şimdi bu madde muci

bince, bir kıymet takdir edilerek verilecek.. Bu
rada eskisi gibi müteahhide bir külfet tahmili de 
yok. Bu öyle bir inhisar tevlid edecektir M, 
bundan yalnız fabrikası olanlar istifade edecek 
ve diğer tüccarlar bunlarla rekabet edemiyecek-
tir. Bence, Ziraat vekâletimiz bize açık söylemeli, 
daha geçen sene bize bu vekâleti idare eden ar
kadaşlar bir çok mütehassısların raporlarmdan 
bahsettiler ve katiyata bu şekilde devam edilir
se memleket 40 sene sonra kabili iskân vaziyet
ten çıkacaktır, dediler. Orman kalmıyor, bina
enaleyh memleketin hayatiyet kabiliyeti kalmı
yor, diye bu kürsüden ifade ettiler. Bu gün mev
cud olan ormanları krymet takdirile verecek 
olursak çok israfa gideceğiz ve vatandaşların 
arasmda haksızlık olacaktır. 

Fabrikası olmıyanlar müzayede ile alacak
lar. Fabrika namı altmda vaktile kurulmuş olan 
bir şey varsa bunlar tamamen rakipsiz olarak 
çok az bir bedelle alacaklar ve işleyecekler. 

Ziraat vekili arkadaşımız, bir çok işler üze
rinde beyanatta bulunurken, işi daha esaslı 
olarak teşrinisanide konuşacağız diyorlar. Bu 
madde de o zamana bırakılsa çok iyi olur. mad
de üzerinde esaslı tedkikat yapüsm ve ondan 
sonra müzakere edilsin. 

Zr. V. FAİK KURDOGLU (Manisa) — Muh
terem arkadaşlar, takdim edilmiş bulunan lâyi
hanın siklet merkezi bu maddelerdir. Niçin?., bu
nu kısaca arzedeceğim: 

Bu gün kerestenin metre mikâbı 50 - 60 lira 
arasındadır ve hakikatte bu vaziyeti istismar 
eden küçük müstahsiller değil, muayyen bir 
kaç büyük gruptur. Kanun hükümlerine naza
ran tesbit edilmiş bir tarife bedelleri çok defa 
3,5 - 4,5 liraya geçmemekte olduğu halde sırf 
tatbik edilen müzayede usulünden ve piyasa ve 
filî fiyat vaziyetinden dolayı rakibler arasmda 
yükseltilerek 35 liraya çıkarılmıştır. Bu suretle 
biz Devlet, bir dairei faside içine düşmekte ve 
kereste fiyatlarını 50 - 60 lira üzerinde çivile-
mekteyiz. 

Bugün orman işletenlerle mevcud mukavele
lerin umumî hükümleri şundan ibarettir: Ke
reste imali esasdır. Birazevvel kabul buyurdu
ğunuz mahrukat kanunu dolayısile şimdi mü
him bir şirketten yıldırım telgraf aldım. Di
yor ki, biz senede 46 000 metre mikâbı kadar 
kereste imalâtımızdan mütevellid odunu imha 
için yakarız. Acaba bu kanun bunun yakılma
sına mani olacak mıdır?. Memlekette, bilhassa 
kışm şiddetli bulunduğu yerlerde bunu duysa-
lar bu tarzda imhaya meydan vermiyen ne ka
dar büyük bir cinayet diye telakki edeceklerini 
burada izaha bile mahal görmem, mevcud mu
kavelelere göre ağaca bir mahrut tasavvur bu
yurursanız, kaidesinden bir kısmı, tamga kon
trolü için toprak üstünde bffakılıyor. Reis ta
rafından mesela pekala maden direği olarak 
kullanılabilecek bir kısmı da orman içinde bı-
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Takılmaktadır. Çok defa kesilen ağaçların dal

ları değil mahrukat için, kömür imali için, am
balaj için de kabili istifadedir. Bütün işletme 
mukavelesi kereste imali esasına istinad ettiği 
için müteahhid bu kısımları olduğu gibi orman
da bırakmaktadır. Bunların kapladığı yerlerde 
ne yeni fidan yetiştirmek, ne de bugünkü tarife 
ve işletme şeraiti dahilinde bunları kıymetlen
dirmek kabil olabilmektedir, millî ihtiyacı, farzı-
mahal olarak, bir tarafa bırakabileceğimizi bir 
saniye kabul edelim. Bu vaziyeti, ormancılık 
bakımından, biz, fen heyetimiz, ormanların ha-
rabisinin belli başlı sebeblerinden biri olarak 
tesbit etmiş bulunuyoruz. 

Biz Devleti sadece bir nevi gece bekçisi ha
linde farzettiğimiz ve sadece el değdirmeden or
manları muhafaza kabil olur hatasına düştü
ğümüz zaman memleket ormanları için hakikî 
tehlike başlamış bulunacaktır. Birçok yerlerden 
Partiye ve Hükümete verilmiş şikâyetlerin ya
kından tedkiki de filen isbat ediyorki, orman 
meselesi alelade bir ticaret emtiası bir kereste 
meselesi değildir. Ekmek gibi bir ihtiyaçtır. 
gözünün önünde ekmeği tutup, makul şekilde 
kendisine istifade imkânı vermezsek, muhafaza 
için alacağımız tedbirler alakalılar için de teş
kilâtımız için de Devlet haysiyeti için de bir 
manevi tehlike membaı olmağa mahkûmdur. 
Biz memlekette muhalif ihtiyaçları tesbit et
tik. Gördükki, inşaat için 500 bin metre mi
kâbı kadar kereste ihtiyacı vardır. Ambalaj için 
100 bin metre mikâbı, kâğıd için 30 bin metre 
mikâbı, travers için 30 bin metre mikâbı, ma
den direği için 100 000 metre mikâbı ihtiyacı
mızı busuretle tesbit ettik. Ve bazı ormanlarda 
bugünkü işletme tarzına nazaran bu kanunla 
istediğimiz salâhiyetleri kullanarak, bunlardan 
mühimcebir kısmmı temin kabil olduğunu da 
gördük. Bütün orman işleten zevatı davet edip 
kendilerine vazife vermek istiyorum. Buna mu
kabil kendilerinin maliyet fiatmı kontrol edece
ğiz. Biliyorsunuz ki, şeker sanayiinde muayyen 
bir temettü esası konmuştur. Buna benzer 
bir temettü esası koyub, bu gün senede üç, dört 
ay işleyib bütün senenin masrafını bu üç dört 
aya yükleyen kereste fabrikalarına bütün sene 
işlemek imkânını vermeye çalışacağım. Buna 
mukabil de fiat empoze edeceğim, vazife vere
ceğim. Diyeceğim ki, size şu vazifeyi verdim. 
Zannediyorum ki, bu günkü tarife bedelinin her 
zaman dununa düşmeme lüzum olmayacaktır. 
Çünkü dokuz on liraya aldıkları zamanda bile 
keresteyi yirmi, yirmi beş liraya sattıklarını bi
liyoruz. Büyük bir temevvüç hareketi olmaya
caktır. Muntazam bir plân yapacağım, meselâ 
birisine bize îzmirin ihtiyacı olan üzüm, incir 
kerestesinin şu kadar mikdarmı inşaat kereste
sinin şu mikdarmı, diğer birine de travers ihti
yacım ve nihayet başka birisine de kâğıd imali 

için lâzım olan odunu temin vazifesi vereceğim. 
Fiyatlarını de tesbit ve kontrol edeceğim. (Bra
vo sesleri). 

Hulâsa, her biri muayyen bir ihtiyaç parçası
nı temin etmek taahhüdünü bize karşı alacak
tır. Buna mukabil biz de kendilerine müzayede-
siz normal fiatla maddei iptidaiye vereceğiz 
ve keresteyi ucuzlatmaya çalışacağız. Diğer 
memleketlerdeki Orman işletme tekniğinin ta-
kib ettiği yol da budur. Ana kanunda böyle bir 
politika takibine imkân verecek hükümler yok
tur. Hükümetin böyle bir salâhiyet alarak or
manlarımızı israf edeceğini sanmak cidden nare-
va bir tahmin olur. Ben filhakika esas mesele
ler hakkındaki maruzatımın teşrinisaniye bırakıl
masını rica etmiştim. Bu mevzuun hususiyet ve 
müstaceliyet ve ehemmiyet gösterdiğini gör
düm. Bütün dosyaları tedkik ederek, kendim 
şahsan meşgul olarak muayyen bazı kanaatlere 
vardım. Bunu, muvakkat encümeninizde şimdi
ye kadar hiç bir lâyihaya nasib olmayan şiddet 
ve hareketle tedkik ve tasvib etti. Şimdi de 
sizin tasvibinize arzediyor. Hulâsa olarak bu 
maddeyi bu kanunun siklet merkezi olarak te
lâkki etmekte olduğumuzu tekrar arzediyorum. 
Bu madde sayesinde şimdiye kadar istifade edil
memekte olan ve imal edilen kereste mikdan-
nrn lâakal bir misli olan bir kısmm serveti kıy
metlendireceğiz. Maden kömürü ocaklarmm iş
letilmesi için kabul buyurduğunuz teknik de bu 
idi. Bildiğiniz gibi maden kömürü ocaklarında 
da en zengin damarları işletirler % elli ile alt
mış arasmda bir kısmını bırakırlardı. Geçilen 
yerleri tekrar işletmeğe açmak için imkân olma
dığı için heder olurdu. 

Bu vaziyeti geçen sene kabul buyurduğunuz 
kanunla İslah ettiniz, orman kanunu ile kabul 
buyuracağınız bu şekil bu istikamette atılmış 
küçük bir adım olacaktır. Bay Rasiha, teşrini sa-
nide getireceklerimin başka şeyler olacağmı ar-
zederim. Bu hükümlerin daima muhafaza ve tak
viye edilmesi lüzumu hususunda katği kanaa
tim vardır. Eğer bu kanaatim olmasa idi yarm 
kendimin buzulmasmı dileyeceğim bir teklifle 
huzuru alinize çıkmazdım. Onun için aynen ka
bul edilmesini rica ederim. (Doğru sesleri). 

İsmail Hakkı arkadaşımın teklifine gelince; 
dikkat buyurulacağı veçhile zaten bu maddenin 
hükmü bu günkü fahiş fiat vaziyet ve âmillerile 
mücadele içindir. 

Fabrikaları makul fiyatlara sevk ve icbar 
ve kendilerine bu şartları kabul edeceksiniz 
derken, demin mahiyetini arzettiğim mukavele
leri esaslarımda tadil çok defa göreceği tabiidir. 
Bugün ben keresteciyim diyor, kerestelik isti
yor, böceksiz, kurtsuz, budaksız olsun diyor. 
İşlerken de ağacm bu vasıfları ihtiva eden ve 
vesati % 50 yi geçmeyen kısmmı işliyor. Geri
sini atryor, israf ediyor. Vasatı olarak tekrar 
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arzedeyim % 50 - 60 israf ediyor. Bu adama 
kereste imaline yaramayan kısmı içinde maden 
direkleri olacak kısmı Zonğuldakta filân yerde 
filân mevsimlerde istok yapacaksın, maliyet fi
yatını kontrol edeceğim şu fiyattan fazla sat-
mryacaksm. Geri kalan şu kısmı kömür yapa
caksın, şu kadarmı odun... Kaçak kanunu ilk 
için filân yerde depo edecek ve filân fiyata sa
tacaksın diyeceğim. Tabiî icab ederse kontra-
tonun fiyata taalluk eder eski hükümlerini de 
değiştireceğim. Bu hüküm, bu salâhiyet madde
nin kendisinde zaten mevcuttur. Bunu böyle 
kabul buyurursanız ayrıca fıkra eklenmesine 
mahal kalmaz. 

Mamafi arkadaşımız Bay İsmail Hakkınm 
yaptığı teklifi vuzuh için maddenin sonuna ilâ
ve de kabildir. Öteki maddede olduğu gibi Yük
sek Meclisin yüksek takdirine terkediyorum. 

HÜSNÜ KlTABCI (Muğla) — Muhterem 
vekilin ifadeleri bende derin bir tesir uyandır
dı anlaşdryor ki üzerine titrediğimiz orman 
servetinin mühim bir kısmı heder edilmektedir. 
Buna şimdiye kadar nasıl müsaade edilmiştir, 
akıl erdiremiyorum. Bundan sonra şartname
lerde buna mâni bir hüküm olmasa bile nasıl 
müsaade edilir, bunu anlamıyorum. 

Amme menfaatini bu derecede ihlâl eden va
tandaşlar hakkmda lâzım gelen kayidleri hemen 
koyarak ormanlarımızın işletilmesi hususunda 
müteyakkız olmanın ve ormanlardan bir zer
renin heder edilmemesi yolunda çare bulmanm 
imkânı yok mudur? Yani bunun için o orman
ları işleten fabrika ve müteahhidlerle anlaşarak; 
ben size şu şu müsadeleri yapacağım, ucuz ve
receğim, fakat buna mukabil sizden şu ve şu 
şartlara riayetinizi isterim, demek lâzım değil 
midir? Bence bu şartları, ormandan istihsal 
edilecek menafi ve ormanm şekline göre tesbit 
etmek gerektir. Memlekette kereste pahalılığını 
kabul ediyoruz. Bu, bariz bir şeydir. Kerestenin 
ucuzlatmıası için müteahhide, icab eden şu şu 
şartlara riayet edeceksin, demeliyiz. Amma bunu 
münhasıran bir zate verirsek o vakit Rasih ar
kadaşımızın dediği gibi, lâzım geldiği kadar 
ucuzluğa mazhar olamayız. Bunlarm maliyet 
masrafını hesab ederek doğru bir neticeye vâsıl 
olacağımızı umarsak hata ederiz. insanların 
kabiliyetleri bir birine uymaz. Birisinin 188 e 
mal ettiğini diğeri 90 a 80 e mal eder. Birisi 
masraftan imsak, diğeri israf eder. Bütün bun
ları hesab etmek zor iştir. Binaenaleyh bunlarm 
hepsi yerindedir, yalnız lâzım geldiği gibi mu- • 
hakeme edelim. Hangisi daha iyi şart göste
rirse onu kabul edelim. Orman idaresinin ken
disine düşen vazifeleri iyi tatbik ederek yürü
mesi lâzımdır. Şimdiye kadar olduğu gibi de
vam edilirse, mukavele ile yapılacak işlerde bu 
servetin heder edilmemesine imkân yoktur. 

Tam manasile takayyüd yapılması için muh
terem vekilden soruyorum: Elyevm meri olan 

mukavelelerde, böyle orman servetlerinin mah-
vedilmesine imkân verecek mahiyette midir? 
Eğer böyle ise bunun tashihine çalışmayacaklar 
mıdır? 

Kereste ve kutuluk kereste ve saireyi elde 
etmek için umumî bir şartname hazırlanarak 
herkesin iştirak edebileceği bir şekilde yeni bir 
müzayede usulü bulmak mümkün olmryacak 
mıdır? 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — Bendeniz, or
mancılıkla alâkam olduğu için söz söyleme
yecektim, fakat bazı şeylerin tavzihi için söyle
meğe mecbur kaldım. 

Bu yeni tadil teklifi, hakikaten Kitapçının 
dediği gibi, niye ihmal edilmiş de şimdiye ka
dar yapılmamış denecek kadar mühimdir. Or
manlarımızın senevî hasılatı 90 - 100 bin met
re mikâbıdır. Yakmda da 150 bin metre mi
kâbına çıkacaktır. EsM mukavelelerde müte-
ahhidler ağaçların keresteliğe salih kısımları 
alır, budakları, dal ve diğer uçları almazlardı. 
Şimdiye kadar yapılan mukaveleler bu esasa 
müstenid idi. Şimdi bu yeni yapılan tadillerle 
vekâlet şu dalı da, şu ucu da, şu budağı da ma
den direğine, muhacir evine, şuraya ve buraya 
vereceksin diyor. Eskiden neye verilmiyordu? 
Eskiden bu enkaz çıktığı vakit odun olarak çı
karılırsa parasızdı. Fakat dışarıda bir şeye kul
lanıldı mı kalsm, fiyatı ne ise ona satılırdı. Bu 
yanlışlık şimdiye kadar tashih edilememişti. Şa-
kir Kesebir zamanında ufak tefek ormanların 
toplanması mevzubahs oldu. Bu vaziyeti yeni 
vekilin bu şekilde anlaması memlekette 15 - 20 
yaşındaki meşe ve kayınlardan senede 1,5 mil
yon ağacı ölümden kurtarıyor. Her biri 7 - 8 
ve hatta 15 metre mikâbı gelir. Bu iş tabiî çe
tindir. Mücadele, daimî takib ve yeni teşkilât 
ister. Fakat bir kerre kanunun ehemmiyetini bir 
an için göz önünde tutalım. 15 - 20 yaşında 
bir milyon ağacı kurtardığı için, ben vekili ha
raretle tebrik ettim. Kereste niye pahalüanı-
yor? Müteahhidlere karşı bir husumet modası 
çıktı. Herifin mevcud olan tahammülü 10 000 
metre iken, gitti bunu 500 metreye indirdi. On 
bin metre iken 25, 30 liradan vererek az çok is
tifade eden bir müteahhid bin metreye indiği 
takdirde 60, 70 liradan verse yin hiç bir istifa
desi olmayacaktır. Eğer bu böyle giderse eski 
kanunu bırakırsak gelecek senelerde bu memle
kette çivi çakacak bir tahta parçası bulamava-
caksmız. Çünkü kereste 80 liraya çıkacaktır. 
Gerek memlekette ormanm korunması ve ge
rekse mevcud olan imar ve inşa işi nokta
sında Hükümeti tebrikten başka bir vazife 

kalmamış. Eskiden, Bay Basih arkadaşımızın 
söylediği, teşcir bedeli diye bir şey vardı. Met
re mikâbından 20, 30 kuruş almırdı. Fakat alı
nan bu para bu güne kadar teşçir işine sarfe-
dilmiş değildir. Ziraat vekâletinin her hangi 
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bir noktasına sarfedilmiştir ve bu alman para 
ile teşçir yapılsın diyen yoktur. Zaten memle
kette teşçir olamaz. 

Ormanları yangından muhafaza için köylü
nün saman yerine puç diye yaptığı bir şey var
dır. Yem yerine, saman yerine geçer. Bu gün
kü ormanlarımız on tane Türkiyeye mebzulen 
yeter. Bunu bilmeden, ormanımız bitti, demek 
doğru değildir. 

Nerede bitti efendim? Beri tarafta beş yüz 
yaşma girmiş, milyonlarca metre mikâbı ağaç 
ölmüş veya ölmeğe mahkûm. Çünkü yolu yok. 
Yolu olan, şimendifer güzergâhında bulunan 
ormanlara ise vurmuşlar baltayı. Fakat bu gün 
onlar sahibli olur da böyle işine bakarsa bunun 
aksini . kimsenin iddia edemiyeceğine kaniim. 
Çok yerler dolaştım, ormanların çoğunu gör
düm. Onları elimizde sıkı sıkı tutarsak on tane 
Türkiyeye yeter. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Nerede bun
lar? 

EMÎN SAZAK ( Devamla ) — Zatı âlinize 
gösteririm. Haleb orada ise arşm burada. Zatı 
âliniz teşrif ederseniz gösteririm, anlatırım. 

BAŞKAN — Muhavere yok. 
EMİN SAZAK (Devamla) — Asıl mühim bir 

derdimiz kalıyor, orman muhafazası, ormanm 
tarifi. Maalesef yeni vekilimiz bunu henüz ted-
kik etmediklerini şöyledir. Ormanm tarifi öyle 
bir şey ki dört çalıyı da içine almış. Bu sefer 
bizim tarafta orman hududunu tayine bir hâ
kim gitmiş. Ta evlerin kapışma kadar, şurada 
bir meşe çalısı var demiş, ovadaki evleri bile or
man hududu içine almış, azraili buna bekçi koy
san yine bunun muhafazasına imkân yoktur. 
Devlet ormanı diye halkm gözü alışmış, kulağı
na girmiştir. Bu ormanlar Türkiyeye çok yeter. 
Eğer bunları çabucak muhafaza altma alır, ge-
çid yollarmı yapar, telefonunu kurar, içine mü
hendisini oturtursak o zaman bunlara Devlet or
manı denir. O zaman içine gireni öldür, geçitten 
geçen geçsin. Eğer böyle olmazsa, bu gün mem
lekette 6 - 7 milyon adamı tehcir etmek lâzım
dır. Bu kanunun tarifini düzeltmemiz lâzımdır. 

AHMED HAMDI DİKMEN ( Konya ) — 
Sözleriniz maddeye taallûk etmiyor. 

EMÎN SAZAK ( Devamla ) — Memleketin 
böyle hayatiyetini alâkadar eden bir mevzu için 
kürsiye çıktım. Hem bilmiyor, hem de söyliyen 
bir adamın zevkini kaçırıyor. Zatı âliniz gibi 
diyenler bu kanunu yapmıştır. Halkm keçisini 
beslediği kara çalıya da orman denirse, çıkan or
man kanununu tatbik etmeğe bilmem imkân 
olur mu? Bu şekil tamamen yerindedir. 

Kereste sıkı, sıkıya tutulurda kanun tatbik 
edilirse ben ümid ederim ki, kereste fiyatları 
yarıya düşecektir. Bu memlekette ormanlar 
bir taraftan ömrü tabiisini ikmal edüb ölüb gi
derken Romanyadan kereste getirtmek gülünç
tür. Bu memlekette her şey vardır, maruza

tım bundan ibarettir. 
TAHÎR HİTÎT (Manisa) .— Muhterem ar

kadaşlar, bu madde cidden yerinde ve çok 
kıymetlidir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Efendim?. 
TAHÎR HÎTÎT (Devamla) — Bu madde 

cidden kıymetli ve çok yerindedir. 
RASÎH KAPLAN (Antalya) — Öyle, öyle. 
TAHÎR HÎTÎT (Devamla) — Yalnız burada 

bir fıkra vardır. îzah edeceğim. Fabrika sahibi 
orman imalâtçılarına hitab edilmiştir. Yani fab
rika sahibi olmayan imalâtçılar bu maddeden 
istifade etmiyeceklerdir. Cümlenizin malûmu
dur ki, iki sene evvel ormanlar harab oluyor 
diye orman satışları durdurulmuştu. Bu müna
sebetle yüzlerce fabrikadan ancak 20 - 30 fab
rika kalmıştır. Kerestecilik bunların elinde in
hisar halini almıştır. Bugün fazla imalâthane
lere ihtiyaç vardır. Bunlar hakkmda Hüküme
tin katği ve cezri tedbirler alması lâzımdır. Bu
gün yarım liraya aldığı keresteyi elli liraya 
satıyor. Vekil Bey buradadırlar, otuz liraya 
orman satıyorlar 30 liraya orman alanlar 50 li
raya idare ettiremez. Fakat yarım liraya alan
lar ihtikâr yapmaktadırlar. Bunun önüne geç
mek için katği ve cezrî tedbirlere cidden ihti
yaç vardır. Yalnız buradaki fabrika kaydı çok 
tehlikelidir. Bu kayid kaldırılmayacak olursa 
iş yalnız fabrikacılara münhasır kalacaktır. Bu 
suretle de ihtikâr daha ziyade büyüyecektir. 
Bundan da kimse istifade etmiyecektir. Çünkü 
Hükümet henüz kendisi işletmeğe başlamamıştır. 
Tüccar, şirket veya bankalarla mukavele 
yaparak orman verilemiyeceği için yalnız bun
ların eline kalacak. Çünkü kimse fabrika yap
mayacaktır. Orman kanunu fabrika yapmağı da 
menetmiştir. Binaenaleyh, fabrika kaydını çı
karmak suretile maddenin aynen kalması fay
dalı olacaktır. 

ZİRAAT VEKÎLÎ FAİK KURDOĞLU (Ma
nisa) — Arkadaşımız Emin Sazak izahatlarile 
Bay Kitabemin suallerinin büyük bir kısmma 
cevab verdiler; ayrıca benim maruzatta bulun
mama lüzum bırakmadıler. Kendileri işin için
de olduğu için belki benim söyliyemiyeceğim 
çıplaklıkla vaziyeti esaslı surette ifade ettiler. 
Benim mizacım, her hangi bir tenkid mevzuu 
karşısında kalsam dahi onu tenkid için kaybe
dilecek vaktin de şayanı tenkid olduğunu düşü
nerek o yola sapmamak, fakat işin ruhuna ve 
•sebebine nüfuza çalışarak kurucu ve yapıcı 
olmağa çalışmaktır. Bu mülâhaza ile iyi bir 
plânm takib ve tatbik edilebilmesine yardım 
edecek bir maddei kanuniye diye bunun aynen 
kabul edilmesini ısrarla istiyeceğim. 

Üç noktadan bahsettiler. Bu mukaveleler 
niçin böyle kabul edilmiştir? Şartnamelere baş
ka kayidler konulamaz mı? Niçin bu tarzda is
rafa meydan veriliyor? 
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Buna Emin Sazak arkadaşımız da cevab 

verdiler. Maamafih sualin ehemmiyeti dolayısi-
le ben de bir iki kelime ekliyeceğim: Halen mah
rukat diye satılmış olan maddelerden bazı yer
lerde ambalaj yaptıklarından dolayı takibata 
duçar olan zevat vardır. Bu takibatın doğru ve
ya yanlış olduğunu sormamanızı rica ederim. 
Çünkü orman kanununun tatbikmdan doğan 
neticelerdir. Şimdi biz her mmtaka için ayrı 
ayrı tarife yapacağız. Bu madde dikkatle mü-
talea buyurulursa görülecektir. Bir imtiyazlı sı
nıf tesisi maksattan uzaktır. Çok uzaktır. Aded-
leri dordü: beşi geçmiyen bir kısım fab
rikalar nerede ise suyu kesilmiş değir
mene döneceklerdir. Çünkü muhitlerinde 
ağaç azalıyor. Halbuki, uzakça bir kı
sım tamamen bakir ormanlarımızda ise 100 
bin, 200 bin hatta 300 bin metre mikâbı ağaç 
devrilmiş yatıyor, çürümektedir. Geliniz bunla
rı alınız veya buradan kesiniz dediğim zaman, 
tarife yüksektir, müsaadenizle şu ormandan ke
seyim, ben oraya gidemem, yolunda cevab veri
yor. Vaziyet bu şekilde devam ettikçe bunlara 
makul, tüccarca bir şey söylemiye de imkân yok
tur. Bir senede iki ay çalışan adama 12 ay çalış
mak için maddei ibtidaiye ve imkân vermek 
istiyoruz. Maliyeti tesbit edeceğiz. Bu gün alt
mış liraya kereste satılırken biz 25 - 30 liraya 
sattırmıya çalışacağız. Bilhassa dikkat buyu-
rulmasmı rica ederim, Sazak arkadaşımızın da 
temas buyurduğu veçhile gelecek sene 80 lira
ya çıkması muhtemel olan keresteyi bu derecede 
ve mütemadiyen ucuzlatmak emelindeyiz. Bunu 
bir plân dahilinde tahakkuk ettirmeğe çalışırken 
karşımıza çıkacak adamlarm, maddî ve manevî 
vaziyetini nazara almamız kadar tabiî bir şey 
olamaz. Encümenin mazbatasında manzuru âli
leri olduğu veçhile orada da soruldu, kendilerine 
verdiğim cevab hulâşatan şu idi. 

Bizde sınaî müessesenin tarifi, yalnız teşvi
ki sanayi kanunun birinci maddesinde geçer. 
Encümende rica ettim, dedim ki bu madde de 
şu kadar beygir kuvvetinde veya şu kadar ame
lesi olacaktır diye bir kayid mevcud değildir. 
Bizi bu maddenin hükmü ile takyid etmeyiniz, 
Vekâlete mutlak takdir salâhiyeti veriniz. İh
timal ki, bildiğiniz gibi bazı kerestecilikle ge
çinen köyler vardır. Bunu kendilerine meslek 
yapmışlardır. Bir kısmı su kuvvetinden istifade 
ederek büyük hizar tesisatı yapmışlardır. Biz 
kendi plânımızı iyice tahakkuk ettirebilmek için 
bunlarada müzaheret edeceğiz. Fakat bugün pi
yasanın şikâyet ettiği adamlar bunlar değildir. 
Bugün bunlar muhaceret halindedir. Bugün 
bunlar işsiz bir haldedir. Biz bunlara iş verece
ğiz. Pilâna bağlayacağımız müesseseler daha 
ziyade bunlarm dışında kalanlardır. (Bravo 
sesleri). Nihayet bundan sonra yapacağımız bü
tün mukavelelerde şiddetle, İsrarla takib ede
ceğimiz esaslarda, bu yeni kanun ruhuna uygun 

olacaktır. Memlekette orman davasını hal içsin 
bunlar kâfi midir? Bunlar bu günün şartları 
için alınabilecek olan kısımlardır. Hakiki hal, 
ancak Devlet işletmesini tesis ettikten sonra ka
bil olacaktır. 

Bu maddenin ehemmiyeti dolayısile aynen 
kabul edilmesini bilhassa yüksek takdirlerinize 
arzediyorum ve ilâve ediyorum ki, Bay İsmail 
Hakkı Uzmayinkine mahal yoktur, zaten bu
nun zımnmda vardır. Maamafi fazla vuzuh te
mini için ayni şerait dahilinde kaydile ilâve
sinde de bendeniz bir mahzur görmüyorum. Onu 
da yüksek takdirinize terk ederim. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bir sualim ce-
vabsız kaldı?. 

Elyevm bir kısım fabrikalar var ki, serveti 
milliyeyi heder ediyorlar, buna karşı ne çare 
aldmız?. 

ZİRAAT V. FAİK KUEDOĞLU (Manisa) — 
Bugün ellerindeki mukavelelere nazaran bun
lara sağlam kereste imaline elverişli budaksız; 
çürüksüs, deliksiz ağaç gövdesi vermeğe mec
buruz. Bilfarz 20 000 metre mikâbı kerestelik 
ağaç vermeği taahhüd etmişsek bu ağacı ka
buğu soyulduktan ve 75 santimetre kadar kök 
kısmı bırakıldıktan sonra budaksız, çürüksüz, 
deliksiz kısımlarla taahhüd edilmiş metre 
mikâbını varnıek icabeder. Gerisini adam or
manda bırakıyor. Naklettiği takdirde ya mah
rukat diye kullanacaktır, o vakit nakliyeyi bu
günkü tarife vaziyetine göre örtmemektedir ve 
binnetice böyle bir taahhüde girmemektedir. Ya-
hud ufak tefek ambalaj işinde, maden direği, 

kâğıd hamuru ve hatta tıravers için kullanacak
tır. Şimdi elimde bir telgraf var. Bu telgrafta 
arzötmiştim, bunu soruyorlar. Şimdiye kadar bu 
enkazı en yakın bir dere içine götürmekte ve 
ormanda herhangi bir yangın tehlikesinin önüne 
geçmek için orada yakmakta idik. Mahrukat ka
nunu mâni olmasın diyorlar. 

HÜSNÜ KİTABÇI (Muğla) — Şimdiki hal
de siz buna tahammül ediyorsunuz. Halbuki, 
orman kanunu 10 sene zarfında size bunları 
feshetmek imkânını veriyor. Mademki onlar 
millî menfaatlerimize mugayir olarak yapıl
mış mukavelelerdir, bunlarm tashihi icabet-
mez mi?. 

İkincisi; ben mutlaka fabrikatörlere verme
yin, herkese verin demedim. Yalnız müzayede 
ile veriniz dedim. Binaenaleyh burada, fabri
katörlerin bir kısmının bu işi ehliyetle yapa
mayacaklarını tezammün eden bir şey söyle
medim. Ucuzluk isterseniz muhakkak, göster
diğiniz şartları ifa edecek sahibi emniyet 
olan kimselere meydanlı müzayede ile vermeniz 
lâzımdır. Sonra siz nekadar ucuz verirseniz ve
riniz, bunların maliyet fiyatları adam akıllı tes
bit edilemeyeceğinden yine ikinci üçüncü el
lerde bahalı olacaktır. Bunun birçok emsali 
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vardır. Fiyat tesbiti teşebbüsleri, birçok şeylerde 
fiyatları sabit olarak durduramamıştır. Bina
enaleyh birçok yerlerde mevcud mal, ihtiya
cımıza tekabül etmezse muhakkak fiyatlar yine 
yükselecektir, ihtiyacımıza tekabül etmiyen kıs
mını dışardan getirerek tekabül ettirmek mec
buriyeti hâsıl olacaktır. Siz birinci ellerde bu 
işe nekadar ehemmiyet verirseniz veriniz ikinci, 
üçüncü ellerde yine yükselecektir. 

ZİRAAT V. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — 
O ayrı bir hükümdür, netekim bir şirketin 50 
senelik imtiyazı 10 seneye tenzil edilmiştir. Bu 
bir müddet tenzilinden ibarettir. Bu müddet ten
zili bugünkü vaziyete çaresaz olmamaktadır. 
Bugünkü derd başkadır. 

HÜSNÜ KlTABÇI (Muğla) — Tesbit ettiği
niz mmtakalara göre, işletilecek ormanlar için 
tarifeyi tesbit etmek hususunda hiç bir mâni 
yoktur. 

ZİRAAT V. FAİK KURDOĞLU (Devamla) 
— Müsaade ederseniz ikinci olarak ona cevab 
vereceğim. Tarifeyi söylediğiniz şekillerden mül
hem olarak bu Vekâlet mükerreren yapmıştır. 
Müzayede için kendilerini çağırdığımız zaman 
4, 5 lira olarak tesbit edilen tarife 35 liraya ka
dar yükselmiştir. Çok daha yükselmek ihtimali 
karşısında kalındığı da olmuştur. Memleketin 
ihtiyacı nisbetinde hariçten kereste idhali te
min edilmedikçe veyahud etraflı bir Devlet iş
letmesi yolu ile memleketin muhtelif ihtiyaçları 
temin edilmedikçe arzdan daha fazla olan taleb 
vaziyeti daima fiyatları yükseltecektir. Ve bin-
notice fiyatı da 50 liradan aşağı düşürmek im
kânı hâsıl olmayacaktır. Biz müteaddid tarife
ler yapacağız. Kiymet takdiri ile vereceğiz de
diğimiz zamanda tarife bedellerini eass olarak 
alacağız. Piyasaya olan mesafelerini nazarı iti
bara alacağız ve bilhassa orman talî maddeleri 
travers, kâğıd hamuru ve fıçıcılığa ... ilh aid 
maddeleri filân, filân yerlerde istok ve satışa 
muayyen fiyatla arz için verdiğimiz vazifeleri 
nazara alacağız. 

Hülâsa müzayede yoluna gitmek bu günkü 
yüksek ve fahiş vaziyetin yalnız bu günkü ser
bestisini değil bu istikamette tevali etmesini de 
istemektir. Halbuki biz kereste fiatmı imkân 
nisbetinde düşürmek istiyoruz. Bazı şirketler, 
belki onu işaret etmek istediğiniz, maliyetleri 
derecesi, umumî masrafların çokluğu dolayisile 
yüksektir. Biz onları esas alacak değiliz. 

Umumî istihsal maliyetini nazara alacağız. 
Şayed encümende mevzubahs olduğu gibi bi
zimle teşriki mesai vaziyetinde ayak diredikle
rini gördüğümüz zaman ise yeni firmalar yara
tarak onları rekabet mücadelesi altmda bıraka
cağız. (Muvafık sesleri). 

TAHİR HİTİT (Manisa) — Fabrika yap
mak isterse... 

ZİRAAT V. FAİK KUDOĞLU (Manisa) — 
Arzettim. Fabrika niye derler: Türk mevzuatı 

içinde yalnız Teşviki sanayi kanununun birinci 
maddesinde bir tarif vardır. Bu tarifte beygir 
kuvveti, amele nisbeti hakkmda bir şey mev
cud değildir. Bu tarifin heyeti umumiyesi naza
ra alınırsa imalâthanelerin bir kısmı dahi ka
nunda gösterilen tarifin hududları içerisine gi
rebilir Fabrika mutlaka bacası olan; mutlaka 
makinası olan; mutlaka kömür yakan müessese 
demek değildir. İhtimal ki su kuvvetlerinden 
istifade eden bazr büyük imalâthaneler olacak

tır ki demin arzettiğim prensib dahilinde bir va
zife emniyet etmek kabil olacaktır. Mmtaka
lara göre ihtiyaç tesbit edilmiş olacağı için o 
mmtakalarda bulunan imalâthanelere vezife ve
rilebilir. Takdir için Hükümete mutlak salâhi
yet verilmesini Muvakkat encümenden rica et
tim kabul buyurdular Heyeti umumiyenin de 
bu itimad eserini göstermesini rica ederim.» 

TAHİR HİTİT (Manisa) — Bir sual ... (Kâ
fi, kâfi, reye sesleri). 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Yalnız 
bir şey soracağım. Orman kanununa göre 10 se
ne içerisinde her yerde Devlet işletmesi teessüs 
edecektir. Bu on seneye kadar orman kanunu
nun neşrinden evvel verilmiş olan mukaveleli or
manlar da istimlâk edilecektir, Bu müddetin 
azamisi on senedir. Binaenaleyh bu altıncı mad
de ile yeniden bazı teahhüdlerle ve müzayede-
siz olarak mukaveleye bağlandığı takdirde, bu 
mukavelelerin müddeti ne olacaktır Maddede 
hiç sarahat yoktur. Endişe edilebilir ki kanu
nun derpiş evlediği nihayet on senelik müddet 
geri birakılabilr veya bugün olduğu gibi, bu 
mukavelelerle bağlanılabilir ve 10 sene daha 
uzayabilir. 

Binaenaleyh Ziraat vekili arkadaşımız, yapı
lacak olan bu mukavelelerin de eski mukavele
ler gibi Devleti mütezarrır etmemesi için, kısa 
müddetli olması hakkında tedbir almışlar mıdır, 
buna çare düşünmüşler midir? Eğer düsünme-
mislerse ben şahsen bunun düşünülmesini rica 
edivorum. 

ZİRAAT VEKİLİ FAİK KURDOĞLU (Ma
nisa) — Kanunun diğer hükümleri tabiî aynen 
baki kalıyor. Hükümet orman kanununun ve 
ekinin umumî disiplini içinde çalışacaktır. Onun 
için hiç endişe edilmeyecek bir şey varsa o da, 
Hükümetin on sene zarfmda Devlet işletmesini 
tesis için kanunla almış olduğu vazifeyi unutma
yacağı ve mukavelelerde bunu nazarı dikkate 
alacağıdır (Bravo sesleri). 

BAŞKAN — Takrir var, okuyacağız : 
Kamutay Başkanlığına 

Şifahen arzettiğim sebeblerden dolayı orman 
kanununun tadilât projesinde 6 ncı maddenin 
birinci fıkrası sonuna « verilebilir » kelimesin
den sonra su f ıkranrn da ilâvesini teklif ederim: 

Gene bu maksad ve şartlarla icabmda mev
cud mukavelelerin hükümlerinden Ziraat vekâ-

— 118 — 



î : 75 13-6-
Ietinin teklifi üzerine Heyeti VeMlece tadilât I 

İsmail Hakkı Uzmay 
BAŞKAN — Takriri reye arzediyorum. Na

zarı dikkate alanlar ... Almayanlar ... Nazarı 
dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Doğrudan doğruya Devlet ta
rafından işletilecek ormanlarla, millî sermayeli 
Türk işrketleri veya millî bankalarla müştere
ken işletilecek ormanlar ve Devlet orman işlet
mesi mütedavil sermayesine aid muameleler mu-
haısebei umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunları hükümlerine tâbi olmayıb icra Vekil
leri Heyetince tanzim olunacak kararnamelere 
ve hususî ticaret icablarma göre yapılır. 

Bu işletmelere aid hesab devresi ilk teşrin 
bidayetinden eylül sonuna kadar devam eder. 

Bilançolar, ilk teşrin bidayetinden itibaren 
dört ay içinde Divanı muhasebata tevdi olunur. 
Divanı muhasebat, bu bilançoları, bu idarenin 
mevzuatına ve ticarî işletmenin icablarma göre 
tedkik ve muhakeme eder. 

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

Yüksek Reisliğe 
Muvakkat yedinci maddenin aşağıdaki şekil

de tadilini teklif ederim : 
Manisa saylavı 

Tahir Hitit 
Madde 
Devlet işletmesi henüz teessüs etmeyen yer

lerde 17, 18, 19 ncu maddelerde yazılı olanla
ra verilecek mahrukat, kaplık ve kerestelik, tom-
rukluk ve ağaç bu maddelerde gösterilen kıymet 
ve hükümler dairesinde tarifesine göre muvak
kat plân ve raporla verilir. 

BAŞKAN — Takrir maddelere aid değildir. 
Fakat orman kanununa aiddir. Bu itibarla na
zarı dikkatte alınırsa encümene verilir ve encü
men icabmı düşünür._ 

Takriri reye arzediyorum. Nazarı itibare 
alanlar ... Almayanlar ... Nazarı itibare alın
madı. 

Alâeddin Tiridoğlunun takririne göre ikinci 
fıkraya ilâve edilen fıkra : 

« Nüfusu 2 binden aşağı olan kasaba halkı 
köylüler gibi yalnız mahrukat olarak yukarda 
fıkradan istifade ederler. > 

ŞÜKRÜÜ GÜLEZ (Bolu) — Burada bir şey 
var. Kasabalar bunlardan istifade edecek amma 
satanla; odun ticareti yapanlar da istifade ede
cek mi? Yani yalnız zatî ihtiyaçları mı düşünü
lecek? 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Müzakere 
bitmiştir, yeniden müzakere açılamaz. 
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ZİRAAT VEKİLİ FAİK KURDÖĞLÜ (Ma

nisa) — Tekrar arzediyorum: Bu kanunu tak
dim ederken, tatbik edebilmek imkânlarını da 
nazarı dikkate aldık. Bunun için çok uğraştık. 
Muvakkat encümendeki arkadaşlardan da ka
bili tatbik olmayan hükümleri koymamak için 
ayrı ayrı rica ettim. Böyle bir fıkranın konul
masını Meclisi Âli tasvib ederse Hükümetçe 
izin verilebilir şeklinde konulması muraccahtır 
(Zaten öyledir, sesleri). 

Teklif evvelce öyle idi. Fakat okunan kısım
da bu yoktur (Teklifte vardır, sesleri). 

MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN ( Burdur ) — 
Teklif sahibi burada yoktur. Yalnız teklifi ya
parken bendenize ufak bir izahat vermişti. Mak
sadı temin için arzedeyim: 

Malûmu âliniz belediye kanununda nüfusu 
iki bine kadar olan yerlerde köy teşkilâtı yapı
lır. İki binden fazla olan yerlerde ise belediye 
teşkilâtı yapılır. Fakat nüfusu iki binden aşağı 
olduğu halde bir kaza merkezi ise orada dahi 
belediye teşkilâtı yapılır. Şimdi bir kaza mer
kezi olan köylere de, diğer köylülere verilen şe
kilde odun ve kereste verilsin diyor. Halbuki 
bundan zatı âlinizin söylediği vaziyet hâsıl ol
muyor. 

Köylülere umumiyetle tanıdığınız ve sizin 
için bir salâhiyet olan keyfiyeti yjne köyden 
başka bir şey olmayan, nüfusu iki binden aşa
ğı olan ve yalnız kaza merkezi ittihaz edildiği 
için belediye teşkilâtı kurulan yerlere de teşmi
linden ibarettir, istediği. Bu suretle kanunun 
sahası genişlemiyor, bilâkis birinci fıkrada ka
bul ettiğimiz fıkrayı bunlara da tatbik etmiş 
oluyorsunuz. Zaten bu da bir salâhiyet olacak
tır. Uygun bulduğunuz takdirde vereceksiniz. 
Zannadiyorum ki üst taraftaki fıkradaki de sa
lâhiyettir. 

ZİRAAT VEKİLİ FAİK KURDOĞLU (Ma
nisa) — Bundan evvelki müzakere sırasından 
Yüksek Meclisin yüksek tasdikma iktiran eden 
meselenin prensibi, şu saniyede kabili münakaşa 
olmaktan çıkmıştır. Böyle bir fıkranm ilâvesini 
Meclisi Âli kabul buyurmuştur, şimdi yazı şekli 
üzerindeyiz, İlk teklif edilen şekli bendeniz hat
ta biraz da iltizamkârane arzetmiştim. Onda 
Hükümetçe izin verilebilir kaydi vardı. Bu kayid 
burada düşmüştür. Benim istirhamım, Hükü
metçe izin verilebilir şeklinde olması yolunda
dır. Bu suretle biz de ilân ederiz, filân sahada 
izin vereceğiz deriz, herkes te lüzumsuz müra
caattan kurtulur (Teklif okunsun sesleri). 

BAŞKAN — Okuyunuz. 
(Maraş Saylavı Alâettin Tiridoğlunun takri

ri tekrar okundu). 
MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN ( Burdur ) — 

Bu teklif encümene gitti. Encümenin yazdığı 
fıkra okunsun. 

BAŞKAN — Onu da okuyalım: « Nüfusu 
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2000 den aşağı olan kasaba halkı köylüler gibi 
yalnız mahrukat olarak yukarıki fıkradan isti
fade ederler». 

RAtF KARADENİZ (Trabzon) — Bendeniz 
dikkat ettim. Takrir veren arkadaşın takriri 
ile nazarı itibare alman nokta şundan ibarettir: 
Bu maddede deniliyor ki, orman hududlarına 10 
kilometre mesafe dahilinde bulunan köylerdeki 
halkm yakacakları için, tayin edilen bedel ile 
mahrukat verilebilir, diye Hükümeti muhayyer 
bırakan fıkra, pazarlara bunu götürüb satanlar 
içindir. Binaenaleyh, Birinci fıkrada bunlara 
behemehal verilir kaydi vardır. Tasvibinize 
mazhar olan takrir de, arkadaşımızın istediği ise 
şudur : bazı kaza merkezleri vardır ki orman 
hududuna yakin ve 10 kilometre içindedir. Hal
buki, maddede « Köylüler » tabiri olduğu için 
bu ormanlara yakin bulunan kaza merkezindeki 
halk « şehirli » sayılacağından onlara verile
mez. Arkadaşımiz diyor ki, nüfusu iki binden 
aşağı olan ve ormana 10 kilometre hudud ve 
mesafe dahilinde bulunan ve fakat köy değil 
de « kaza merkezi » bulunan ufak nüfuslu ka
sabaları tefrik etmek doğru değildir, Onlar da 
istifade etsin. Arkadaşımızın istediği budur. 
Şimdi encümenin tesbit ettiği fıkraya göre, nü
fusu iki binden az olan bütün kaza merkezleri, 
ormana ne kadar mesafede olursa olsun, istifa
de edecek gibi bir mâna çıkıyor. Onun için 
müsaade buyurursanız bu birinci fıkranm altı
na « bu hudud dahilinde bulunan ve nüfusu 
2000 den az olan kaza merkezleri sakinleri dahi 
bu hükümden istifade eder» kaydi konursa 
daha yerinde olur zannediyorum. (Güzel sesleri, 
Encümen de kabul edebilir sesleri). 

ZİRAAT V. FAİK KURDO&LU (Manisa) — 
Maksaddan zannediyorum ki biraz uzaklaşmış 
bulunuyoruz. Hükümet nüfusu 2000 den aşağı 
olan bu kabîl kaza merkezleri de dahil mahaller
de birinci fıkra esasları dahilinde mahrukat 
itası için mezuniyet verebilir. Hükümet « izin 
verebilir » diyelim de Hükümet derpiş etsin. 
Bazı sahalar olacaktır ki, buraya verebileceğiz 
ve bazı yerlerde olacaktır ki, veremeyeceğiz. 
Eğer Hükümetin hakikaten bir plân 
dahilinde- bu işi takib ve tahakkuk ettirmesi 
matlûb ise - ki,' bunda hiç şüphe yoktur - o hal
de Hükümet izin verebilir kaydile bu fıkrayı ilâ
ve edelim. 

RAIF KARADENİZ (Trabzon) — Arzetti-
ğim tadilin reye konulmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Encümen namma mı? 
RAIF KARADENİZ (Trabzon) — Hayır, 

şahsan. 
B. E. R. MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN (Bur

dur) — Bu lâyiha muvakkat encümenden geç
miştir. Bütçe encümenine gelmedi. 

Zr. V, FAİK KURDOGLU (Manisa) — Mü
saade buyurursanız yazdığımız şekli okuyalım: 

«Ayni mesafe dahilinde olub ta nüfusu iki bili
den aşağı olan, kaza dahi olsa, diğer mahallerde 
icabı halinde ayni şeraitle mahrukat itasına Hü
kümetçe karar verilebilir.». 

ALAETTIN TİRIDOĞLU (Maraş) — Kasa
ba denilmezse yine köy anlaşılacaktır. 

Zr. V. (Davamla) — Bizim yazdığımız daha 
şümullü bir tabir oluyor. 

RAIF KARADENİZ (Trabzon) — Benim 
arzettiğim teklif maksadı daha iyi temin eder. 
Çünkü kaza merkezinde bulunanların köyden 
farkı yoktur. (Nahiye sesleri) Nahiyeler zaten 
köy kanununa tabidir. 

ALAETTIN TİRIDOĞLU (Maraş) — Bele
diyesi olan nahiyeler olursa ... 

BAŞKAN — Müzakerenin karıştırılmamasmı 
rica ederim. Sizi tatmin etmiyorsa takririnizi 
reye koymak mecburiyetindeyim. 

RAIF KARADENİZ (Trabzon) - r Koyunuz. 
«Bu hudud dahilinde bulunan ve nüfusu iki 

binden az olan kaza merkezleri sakinleri dahi 
bu hükümden istifade eder.» 

İSMET EKER (Çorum) — Kasabalar ne ola
caktır? 

RAİF KARADENİZ (Trabzon) — Arzede-
yim, nüfusu iki bin olmadıkça nahiye merkezin
de katiyen belediye teşkilâtı yapılamaz. Fakat 
nüfusu iki binden az olan kaza merkezlerinde be
lediye teşkilâtı olur. Binaenaleyh buradaki kaza 
merkezi tabiri maksadı temin eder. Fakat arka
daşlarım endişe ediyorlarsa nahiye merkezi ve 
kasabanın da ilâvesi suretile takririnin tadilini 
rica ediyorum. 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu 
müzakere baştan aşağı usule mugayirdir. Bu ka
nun çok mühimdir, encümenler arasmda ihtilâf 
vardır, encümenle teklif sahibi arasında ihtilâf 
vardır, Hükümetle encümen arasmda ihtilâf var
dır velhasılı fikirlerde ihtilâf vardır. Bu madde 
encümene almmalı güzelce tedkik edilmeli. (Çok 
doğru sesleri) 

BAŞKAN — Usule mugayir bir şey yoktur. 
Nazarı dikkate alman bir takrir vardır. Encüme
ne gitmiştir, encümen bir kanun ibaresi hazır
lamıştır, bunun tadili için de bir teklif vardır, 
bunu reye koymak mecburiyetindeyim. Bu tak
rir üzerinde Muvakkat encümen de Hükümet te 
noktai nazarlarmı söyledi reye arzediyorum:... 

ZIYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Bu
yurdunuz ki encümen toplandı. Muhtelit encü
men ne zaman toplandı? haberdar değilim. Bunu 
yapacak Bütçe encümeni değil Muhtelit encü
mendir. 

BAŞKAN — Bütçe encümeni müzakereye 
karışmamıştır, şahısları namma söz söylemiş
lerdir. 

Raif Karadenizin teklifini nazarı dikkate 
alanlar ... Almayanlar ... Nazarı dikkate alın
mıştır. 
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KEMAL KUSUN (Maraş) — Kasabalar ilâ

ve edilecekti. 
RAİFF KARADENİZ (Trabzon) — « Kaza 

merkezleri ile diğer kasabalar » şeklinde tekli
fimin tadil edilmesini arzetmiştim. 

BAŞKAN — Teklif bu suretle tadil edilmiş
tir. Şu halde birinci maddeyi bu suretle reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun tatbikma tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. Lâyihanm heyeti umumiyesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Açık reye arzedilen kanuna rey vermeyen 
var mı? Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

11 — Orman umum müdürlüğü teşkilâtı hak
kındaki 3204 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1077) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

İSMAİL HAKKI UZMAY (Bolu) — Orman 
umum müdürlüğü teşkilâtma dair kanunun bi
rinci maddesi hakkmda bir sualim var. Evvelâ 
Bütçe encümeninden sonra da Hükümetten. Su
alim şudur: Mütehassıs Ziraat encümeninin yap
mış olduğu tadilâtı, encümende Hükümet na-
mma, Muhterem Ziraat vekilimiz kabul ettiği 
halde, Bütçe encümeni bunu niçin kaldırmış
tır? Halbuki her mesleğe kendi ihtisas sahihle
rinden memur intihab ve tayin edilir. Burada 
doğrudan doğruya orman müntesibleri ismi kal
kıyor. Bu kalkmca ne olacaktır? Hariçten her 
hangi bir kimsenin bu işleri görebilmesine sa
lâhiyet almıyor demektir. Bunun sebebi nedir? 
Senelerdenberi gençlerimiz meslek mekteblerin-
de okumuş, bu hususta ihtisas yapmışlardır. 
Bunların emek ve vaziyetleri ne olacaktır? Se
bebini gerek Bütçe encümeninden gerek Hükü
metten soruyorum. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bütçe encümeninin esbabı mucibesinde 
bu mesele hakkmda kâfi izahat vardır. Fakat 
görülüyor ki arkadaşımız bu izahatm Yüksek 
Heyetiniz huzurunda bir az daha tafsilen beyan 
edilmesini istedi ve Bütçe encümeninize sual 
sordu. Mesele şudur: 

Bir Orman umum müdürlüğü teşkilât kanu-

[1] 256 sayılı basmayazt zabtın sonundadır. 

nu vardır. Ruznamenin diğer bir maddesinde 
de Ziraat vekâletinin teşkilât kanunu vardır. 
Onda da ayni sebebden dolayı Hükümet değişik
lik teklif etmiştir. Bunlar ayrı ayrı ruznameye 
girmişlerdir. Yani Orman müdürlüğü, teşkilât 
kanunu münasebetile simdi söylenecek sözler, 
üiiraat v&kâloti teşkilâtına aid olan kanunda 
da ayni şekilde ve ayni sebeblerden dolayı söy
lenmiş olacaktır. 

Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununun 
10 ncu maddesi şudur: «Orman umum müdür
lüğü ile fennî ve teknik işlerde istihdam edile
cek memurların, mesleklerinin müntesibi olmala
rı şarttır». Ziraat vekâletinden ve Hıkûmetten 
gelen lâyihada bu maddenin tayyı teklif edil
mektedir. Madde ilk evvel Ziraat encümenine 
tevdi edilmiş, Eiraat encümeni müzakere etmiş 
vs neticede maddeyi tayyetmeğe muvafakat et
memiştir. Demişlerdir ki. Hükümetin maksadı 
bazı idare makamlarında meslekten olmayan 
bazı şahsiyetleri de bulundurmağı icab etmek
tedir; meselâ Orman umum müdürlüğüne mut
laka meslekten bir zatın getirilmesi şart konu
lursa, ban, belki meslekten. bu işi becerebilecek 
bir şahsiyet bulamam. Onun için serbesti verin. 
Zaten burası idarî bir makamdır. Buraya başka 
mesleklerden de bir şahıs getirebileyim. Ziraat 
encümeni demiştir ki; hakkınız vardır, hakika
ten Orman umum müdürlüğü teknik makam de
ğildir, idarî makamdır, onun için siz3 serbesti 
veririm, fakat teknik yarlerde bulunacak adam
lar bilhassa ziraat müntesibi olmalıdırlar di
ye şart koymuştur. Bu maddeyi bu şekilde ka
bul ettik. Yani Hükümet maddenin büsbütün 
tayynıı teklif ederken Ziraat encümeni maddeyi 
ipka etmiş ve yalnız bu günkü ziraat müntesib
leri ihtijraca kâfi değildir; ihtisas isteyen ame
lî işler için kurslar açacaksmız, bu kurslardan 
yetişecek olanlar için, Ziraat vekâleti teşkilât 
kanununda kabul edilen esasat burada da ka
bul edilerek, o esasat dairesinde bu madde ya-
zîlmıştır. Bu metin Bütçe encümenine geldi. Ora
da da tekrar Ziraat encümeninin ileri sürdüğü 
esasat mevzubahs oldu. Bütçe encümeniniz bu
rada iki kısma ayrıldı. Bu kısımlardan birisi ta-

i mamile Ziraat encümeninin noktai nazarını iltizam 
etti, bu fikir ekseriyet kazanamadı, ekalliyette 
kaldı. Hükümetin teklifine taraftar olanlar ekse
riyet kazandı ki bu da onuncu maddenin tama-
mile kaldırılmasından ibarettir. Akalliyette ka
lan arkadaşlarınızdan birisi de bendenizim. Fa
kat Bütçe encümeni namına izahat vermek mev
kiinde olduğum için hem akalliyetin esbabı mu-
cibesini, hem de ekseriyetin esbabı mucibesini 
kısaca arzedeceğim. Kendi kanaatime uygun ol
mayan fakat ekseriyet kazanmış olan arkadaş
ların noktai nazarlarım ifadede bir noksan ya
parsam tamamlanmasını bilhassa rica ederim. 

Akalliyette kalanlar demişlerdir ki, kanun za
ten tahdid ve tayin etmiştir. Teknik iş denildiği 
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zaman, mutlaka bir rahadetname veya diploma 
lâzımdır. Nasıl bir mühendis - daha kanununu 
dün çıkardık - muayyen mektebden mezun ol
madığı takdirde bu işi yapamazsa, nasıl bir dok
tor bu işi yapamazsa ziraatçilik de böyle bir 
sanattır. Bunun için de mutlaka mütehassıs ol
mak lâzımdır. Ziraat vekâletinin işlerinde tek
nik mevkilere mutlaka bu adamların getirilmesi 
lâzımdır. Başka şahıslar getirirlerse muvaffak 
olunamaz, işler tersine gider. Mutlaka bunların 
getirilmesi zarureti var. Onun için tıpkı Ziraat 
encümeninin dediği gibi, bunların mikdarı azsa 
amelî işler için kurslar açılsın ve bunlar yetiş
tirilsin. Fakat şu şartla ki teknik işlerde mut
laka muayyen tahsil görmüş insanlar bulunmalı
dır. Hakikaten müdürü umumilikler gibi daha 
idarî makamlarda bulunan şahıslar için mutlak 
meslekten olmak lâzım değildir. Zaten müdürü 
umumiliği Ziraat encümeni maddeden çıkarmış
tır. 

Ziraat vekâleti, idarî makamlarda, her türlü 
kayıdlardan azade olarak, fakat teknik işlerde 
mutlaka meslekten adamlar bulunduracaktır. 
Teknik işlerde mutlaka fen adamlarının bulun
durulacağı burada tasrih edilmezse, mefhumu 
muhaliften, teknik işlerde teknisiyen olmayan 
adamlar bulundurulacakmış gibi bir mana çı
kar. Bu fikir akalliyetin fikridir. Ekseriyetin 
fikri ise, teknik işlerde zaten teknisiyen olma
yan kimse bulundurulamaz, bunu ifade etmek 
kanunda bir malûmu ifade etmekten ibarettir, 
onun için malûm bir şeyi ifade etmiyelim, ve
kâleti serbest bırakalım ve bunu kanuna koy
mayalım. Gerçi kanunda teknik işlerin başında 
bulunacakların meslek mensubu olması zikredi
lince, kanunun tatbikat sahasına intikalinde, 
meselâ herhangi bir makam için acaba bu ma
kam teknik midir, değil midir? Meselâ vilâyet-
lerdeki Ziraat müdürlükleri teknik midir, de
ğil midir gibi bir mesele çıkacaktır. 

Vekâlette bulunan müdürü umumilerin ma
kamları teknik midir, değil midir, bir harada 
müdürlük yapan bir zatin işi teknik iş midir, 
değil midir? Bir çok karışıklıklar olacaktır, tat
bikat bunu gösterecektir. Kanunda bunu ayrı
ca tasrih etmeğe lüzum yoktur. Binaenaleyh ta-
mamile Hükümetin teklifini kabul edelim den
di. Dört arkadaş ekalliyette kaldı, bendeniz de 
ekalliyette kalan arkadaşlar arasmda idim. Ye
di arkadaşın ekseriyeti ile lâyiha kabul edil
di ve Yüksek Heyetinize takdim edildi, takdir 
Yüksek Heyetinizindir. 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — Demek M en
cümen ekseriyet olmaksızın karar vermiş. Bu ka
rar haddi zatinde mevcud değildir. 

MÜKERREM UNSAL (İsparta) — Müsten
kif de bulunmaz mı? 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka mütalea var mı? 

ZİRAAT VEKÎLÎ FAÎK KURDOĞLU (Ma
nisa) — Arkadaşlar; vaziyeti iyice ifade etmek 
için size karşılaştığımız bir iki müşkülü açıkça 
izah edeyim de ondan sonra kararınızı veriniz. 
Ziraat vekâleti teşkilâtı kanununda hiç bir ve
kâletin teşkilât kanunlarında olmayan ve bun
lardan hiç birisine benzemeyen bir kayid var
dır : Meslek mecburiyeti kaydi. Tatbikatta kâ
fi eleman bulunmadığından dolayı bir çok va
zifelerin münhal kalmasını intaç ettiği gibi tek
nik tabirinin telâkki tarzından dolayı bu gün 
merkezde ve bir çok vilâyetlerde idare işlerin
de de baytar, ziraat memuru, orman memuru 
kullanılması ve aranmasını ve binnetice bir çok 
vazifelerin münhal kalmasmı intaç etmiştir. Öy
le ki senelerdenberi mezbahasına baytar arayan 
belediyelerin, orman veyahud ziraat memuru is
teyen vilâyet ve kazalarm kocaman bir listesi
ni yapmak kabildir. Diğer taraftan ziraat me
muru, baytar memuru, orman memuru bu üç 
grupun da, yine mevzuu münakaşa olan kayid 
sevkile tatbikatta aralarında bir duvar teessüs 
etmiş ve meselâ bir ziraat başmüdürü, bir bay
tar başmüdürü, bir orman başmühendisi olan 
bir vilâyet merkezinde, bunları içlerinden bi
rinin idaresine vermek ve aralarında iş ahengi 
tesis ve her birinin idarî teşkilâtmm bu suretle 
tasarruf edilebilecek teknik elemanları münhal 
yerlere ve hakikî teknik işlere sürmek de müm-
künsüz hale gelmiştir. 

Hülâsa iki kıtlığın derdini çekiyoruz: Tek
nik memur bir,kendi teknikinde çalışmaya sevk-
edilmiş memur iki. İdare ve komanda da bir tek
nik değilimdir?. Een bu bakımdan tasarrufu 
kabil olan elemanları tasarruf etmek ve onları 
büro hayatından kurtararak kendi ihtisas ha-
yatlarile temasa getirmek isteyorum. Malûm-
durki işleyen alet ışıldar. Yoksa hiçbirine karşı 
menfi her hangi bir fikrim yoktur. Bilâkis her-
birinin yüksek kabiliyet ve vazife duygusuna 
büyük itimadım olduğunu bu kürsüden söyleme
ği bir vazife telekki ederim. Bu arkadaşların 
inkişaf edebilmesi için kendilerinin meslekle ve 
hayatla temas etmesi lâzımdır. Bürodan çıkub 
bu hayatla temas edememektedirler. Bir müca
dele istasyonu farz buyurunuz ki buradaki mü
dür elimizdeki iki yahud üç mütehassısdan biri
dir, ve mesela zeytin hastalıkları mütehassısıdır. 
Memleketin on köşesinden hastalık için müra
caat edilirken bu mütehassıs eksiltme ve artır
ma kanununa tevfikan yapılan bir işin başında
dır, o vazifeyi terk edememektedir. Tasavvur bu
yurunuz ki bir hara içerisinde muhtelif cins hay
vanlar vardır, bu haranın da çiftliği vardır. 
Onun başında bulunan baytarın vazifesi teknik 
telakki edilmiştir. Haranın yanı başında ki 
köylerde hastalık tırpan atmaktadır, bu baytar 
idarî vazifesi başından ayrulub köye gideme-
mektedir....ilh. Böyle müşkil vaziyetlerle karşı
laşılmış bulunulmaktadır. Hükümetin teklin 
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karşılaşılan bu vaziyetin ifadesi idi. Ziraat en 
cümeninde bir kısım arkadaşlar maddeye bir 
fıkra ilâvesi suretile esası muhafaza etmek fakat 
teknik kurslar açarak sanki meslek mektebini 
ikmal etmiş gibi bunları da kullanmak imkânmı 
bize vermeği teklif ettiler. Derhal ilâve ede
yim ki, Encümenin mühim bir kısmı Hükümet 
teklifinin olduğu gibi reye konulmasını arzu edi
yordu. Fakat borçlu olduğum hürmetin ifadesi 
olarak ve Bütçe encümeni ve Heyeti Umumiye-
nin isabetli takdirinden de geçeceğini hesablaya-
rak İsrar etmedim. Bütçe encümeni bu fıkra 
memur seçimi hakkındaki umumî prensiplere 
uygun görmedi Çünki meselâ aylık bir teknik 
kurs takib etmekle bir adam mütehassıs olamaz 
fena bir çığır açılmış olur dendi. Vaziyet bu. 
İki encümen var. Arzettiğim noktayı nazarları 
var. 

Hükümete gelince, o teknik adamı hakikaten 
teknik işe sevk ederek onu ve mesleğini kiymet-
lendirmek imkânının bahş buyurulmasmı siz

den rica etmektedir. Takdir Yüksek Heyetinizin
dir. Yalnız bir noktayı bir bedahet halinde der-
hatır buyurmanızı rica ederimki, o da şudur: 
Meslek ve ihtisas icab ettiren bir işe ancak 
meslek ve ihtisas sahibi getirilebilir, vazife mef
humunun tabiî icabı budur. Mesela baytar ol-
mıyan bir adamı bir baytarî ameliyata veya ted-
kikata memur etmek bir Ziraat vekili Ziraat 
vekâletinin her hangi bir vazifesinde mesuliyet 
sahibi bir kimse için akla getirilebileck bir ih
timal midir? Baytarlıkla hiç alâkası olmayan bir 
adamı böyle bir yere getirmek isteyen bir ada
ma atfedilecek en hafif cürüm bir nevi hiyane-
ti vataniyedir. Elbeteki böyle bir vazife verile
cek adam, bir baytar, bir mühendislik işi ise, 
bir mühendislik olur. Onun için hiç bir teşkilât 
kanununda bulunmayan ve hiç bir teşkilât ka
nununa girmesine lüzum görülmeyen bu hüküm 
hukuk eski tabirile lâğivdir. 

Tekrar arzediyorum ki, bu beyanatımda zi-
raatçi; baytar ve ormancı arkadaşlarıma karşı 
hiç bir menfi kanaatin aksi ve ifadesi yoktur. 
Bilâkis bu suretle kendilerini ve mesleklerini 
krymetlendirmek isteyorum. 

İSMAİL HAKKI UZMAY (Bolu) — Muhte
rem Ziraat vekilinin izahatından anlaşıldığına 
göre, orman mektebinden çıkmış arkadaşlar 
mesleklerinde kullanılacaklardır. Bir taraftan 
böyle söylüyor, diğer taraftan da o maddeyi ol
duğu gibi lâğvediyorlar. İdare işleri için bu
yurdukları variddir. Fakat müzakere ettiğimiz 
kanunsa yalnız ormancılığa aid bir kanundur. 
Bendeniz bu işin içinde senelerdenberi çalışmak
tayım. Komşularımızı ve medenî memleketleri 
tedkik ettim, ve gördüm. Ecnebi memleketler
de karşıma hiç bir zaman ormancı olmayan bir 
orman müdürü umumisi çıkmadı Acaba bu ka-
yid kalkmakla yine bu ormancıları yetiştirecek
ler midir? Hayır. Şuradan buradan alınan me

murlarla, bu işi bilmeyenlerle idare edilebilir 
mi? Kurs açılması mecburiyeti vardır. Mitat Bey 
arkadaşımız da bilirler ki, Bulgarların açtıkları 
bir orman bekçi mektebi vardır. Bekçiler ora
da altı ay okudukları halde bizim orta orman 
mektebinden çıkan çocuklar kadar ağaç cinsle
rine vâkıf olmakla beraber vazifelerini de bi
hakkın öğreniyorlar. Binaenaaleyh, bu kanun 
müzakere edilirken Ziraat encümeninin kabul 
ettiği şekilde olursa daha iyi olur. zannederim. 
Muhafaza teşkilâtından bahsetmeyeceğim. Onun 
da yeri gelir. 

Fakat burada muhterem vekilin ısrar etme
melerini rica edeceğim. Esasen bu işde kendile-
rile anlaşmıştık. Lâkin Bütçe encümeninde bu 
iş nasılsa kanşrvermiş. 

BÜTÇE E/REİSİ MUSTAFA ŞEREF ÖZ
KAN (Burdur) — Arkadaşlar, bendenizin bura
ya çıkmaktan asıl maksadım, arkadaşlarımızdan 
Salâh Yargmm sarfettiği bir söze cevab ver
mektir. Maamafih buna ilâveten ekseriyet nok-
tai nazarmm ne olduğunu da ayrıca arzedece-
ğim. 

Mazbata muharriri Raif Karadeniz arkaşı-
mız burada ekseriyet ve akalliyetin görüşlerini 
izah ederken, dört ekallivete karşı 7 ekseriyetle 
karar verildi, dediler. Salâh Yargı arkadaşımız, 
Bütçe encümeni ekseriyet olmaksızın karar ver
miş olduğundan bu karar zatrnda mevcud de
ğildir, dediler. Zannederim ki bu gibi sözlerin 
zabta yazılması âdet olduğu için bunu tashih et
mek maksadile çıktım. Bu mevzuda ben reis sı-
fatile kararı tebliğ ederken dört aleyhte reye 
karşı yedi ekseriyetle karar verildi, dedim. Bu 
yedi ekseriyetin içinde bendeniz reyimi kullan
mamıştım, dahil değildim. Dahil olsaydım p va
kit ekseriyet adedi 12 olacaktı. Kaldı ki arka
daşlardan bir ikisi de ellerini kaldırmamışlardır. 
Bütçe encümeninde 15 kişi mevcud olarak bu 
mesele müzakere edilmiştir ve bunlar içinde ek
seriyet, şimdi izah edildiği veçhile, bu kaydin 
kalkmasını iltizam etmiştir. Bu suretle Bütçe 
encümeninde ekseriyet olmaksızın her hangi bir 
maddenin geçmiş olduğu varid değildir. Ken
dilerinin 7 ekseriyet ve 4 ekalliyeti cemederek 
35 kişiden ibaret olan Bütçe encümeninin müza
keresinde ekseriyet toplanmamış olduğu yolun
daki fikirleri zabta geçmiş olduğu için zabtı tas
hih ve tenvir maksadile bunu arzediyorum. 

Meselenin esas ruhu, ekseriyetin fikri ve ka
bul ettiği nokta şundan ibarettir: Mevcud olan 
kanun muayyen makamlara teknik olmayanların 
getirilmemesini emretmektedir. Yani her halde 
teknik memur bulunacak ve o makama oturtula
caktır. Teknik memur bulunmadığı takdirde o 
makama kimse oturtulmayacak, açık kalacak
tır. Elverir ki teknik makam hangisidir? bir kı
sım vaziyetler için kolaylıkla tefrik olunabilir. 
Meselâ orman fen heyeti, amanejman kolları; 
şüphesiz ki bunlar teknik memurdurlar. Fakat 
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vilâyattaki orman müdürleri teknik memurlar 
mıdır, değil midir? Bir bakımdan teknik memur
dur denilebilir, bir bakımdan değildir denebilir. 
Orman müdürü esas itibarile mevcud mukavele
lere göre, kanun ve nizamnameler hükümlerine 
göre - ki ekserisinin hükümleri - idari
dir ve onlarm tatbikatı ile meşgul olduğu 
için böyle bir vaziyet hadis olduğunda 
teknik veya idarî olduğuna dair ihtilâf vaki 
olduğuna ötedenberi teknik telâkki edilen yer
lere herhalde teknik memur tayini zarureti var
dır. Yani yüksek orman mektebinden mezun 
bulunmadığı takdirde orası muhakkak açık ka
lacaktır. Zaten bir memuriyetin, yüksek orman 
mektebi mezunu isteyen mütehassıs bir makam 
olub olmadığını tayin etmek vekâlete aid oldu
ğuna göre böyle bir kayidle vekâleti takyid 
etmektense bu kaydi kaldırmayı muvafık bul
duk. Fakat teknik yerlere mütehassıslar getir 
diye hüküm koyarak kendisine lâzım olan ele
man tedarik etmek imkânlarını vekâletten sel-
betmiyelim diye o kaydi kaldıralım dedik. Bu 
fikir encümendeki ekseriyetin fikridir; yani ve
kâletin faaliyetine serbest bir saha vermek mak
sadına binaen ekseriyet o maddenin kalkmasına 
karar verdi. Ziraat encümeni maddenin kabulü 
ile beraber vekâlete de bir salâhiyet veriyordu. 
Amelî kurslardan geçirilerek bu makamlara me
mur tayin edilebilsin denirse, bir kerre memur 
tayin edebilmek için mevcud olan şartları ihlâl 
eder. Çünkü böyle üç aylık amelî bir kurs teş
kil edeceğiz. Sonra oradan çıkarılan, bir yüksek 
mektebden çıkmış gibi ve yahud ihtisas orta-

mektebinden çıkmış gibi davayi hak edeceklerdir. 
Ben şu kursu bitirdim, beni herhalde falan yere 
tayin ediniz, diyecektir. Halbuki bu şekille; 
administrasiyon, yani idarenin ıslahından zi
yade, bilâhara, ilerde yetişecek mütehassıslar 
için ayrılmış olan yerleri, hakikatte hiç ihtisası 
olmayan, mektebden çıktıktan sonra 3 aylık bir 
kursla kendisine mütehassıs unvanı verilmiş olan 
kimselerle doldurmuş olacağız. Çünkü onun 
oraya girmesile tabiatile kendisi için bir hakkı 
müktesep teşekkül edecektir. Bu bakımdan da 
Ziraat encümeninin ilâvesi faydalı değil, hatta 
zararlı görülmüştür. Zaten Bay vekilin de bura
da izah ettikleri veçhile, hakikaten ihtisas ma
kamına hariçten idarî bir kimsenin getirilmesine 
aklen imkân olmadığına binaen, kendisinin mes
uliyetine iştirak eden ve genişçe icrayi tatbikat
ta bulunabilmek için bu kaydi ortadan kaldır
mağı daha uygun bulduk ve bu suretle ekseri
yet kararile bu kayid kaldırıldı. Yani bir taraf
tan Ziraat encümeninin teklifini zararlı görmek
teyiz. Faydalı değil. Diğer taraftan da ihtisas 
makamlarının bir kısmı tamamen açık ise de 
bazılarının takdire mütevakkıf olması husu
sunda vekili kendi mesuliyeti sahasında serbest 
çalışmağa bırakmaklığımız, bu ekseriyetin fikri 
olmasına, ekseriyet kararının tahassülüne saik 
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ı olmuştur. Esas mesele de bundan ibarettir. 

AHMED İHSAN TOKGÖZ (Ordu) — Muh
terem arkadaşlar; karşınıza gelen eski gazeteci 
ve matbaacının ormancılığı da vardır. (Gülüş
meler) 

1900 den 1903 senesine kadar Bozüyük, Ka-
raköy ormanlarını idareetmek için bir Osmanlı 
şirketi kurulmuştur. Ben de nazariyatcılar ara
sından sıyrılıp kaçmıştım. Şimdi bir şey söyliye-
ceğim; canı gönülden ve kemâli hulûs ile ilk 
defa olarak bir Hükümet vekilinin tam ticarî ve 
pratik olarak söz söylediğini işitmekle bahtiya
rım. Sözüm samimidir. Başka hiç bir fikir yok
tur. Dedi ki, ormanlarda zayiat vardır. Ben de 
vaktile Karaköydeki ormanları kesmek için 
böyle bir mukavele elde etmiştim. O zaman zar
bı damga kanunu diye bir şey vardı. Haydi 
ağaçları damgalamağa çıkacağız dediler, aldık 
memurları dağa çıktık, bir gece orada bir köyde 
kaldık. Sabahleyin kalktık, çayımızı içtik. Gi
delim dedik. Köylüler, memur gitti, iş oldu 
bitti dediler, burada bir kaç yüz ağaç vardır, 
onlar damgalıdır. Ağaçlar kesilir, yerde brra-

I kılır, yekûnu yoktu, kaydi yoktu. Kanunlar 
i çıktıkça; memnuiyetler kondukça, küçük memur

lar zavallı halkm basma belâ olurlar. Vekili, 
bahtiyarlıkla dinledik. Pratik, ticarî düşünce
lerle, teşrinisaniye kadar uğraşacağım, dediler. 
Arzularını kabul edelim, kendisinden muvaffa
kiyetler bekliyoruz, muvaffak olacağma, eski 
bir ormancı olmak itibarile, benim kanaa
tim vardır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Hiç şübhesiz 
ki, bütün memleketimizin mesnedi olan Ziraat 
vekâletimizin, bu günkü vaziyet itibarile, müs-
bet yola gideceğine millet bundan şu faydayı 
gördü demeğe imkân yoktur. Bir çiftçi olmak 
sıfatile ben şemdiye kadar bir şey görmedim. 
Bu işi bir bozmak lâzımdır. Bir misal arzede-
yim : Geçen gün, bir köylünün 30 kısrağı var
mış, vilâyetten bir aygır istemiş, bir de aygır
la beraber burma makinesi gönderin demiş. 10 
tane tayım var, bunları burdurayım de öyle 
salayım demiş. Vilâyet bir aygır, bir de bur
ma makinesile baytar göndermiş. Baytar geli
yor, ben burmasını bilmem diyor. Bunu bizim 
çobanlar bile bilir. Tiftiğe, ete yaramayan ve 
başka bir menfaat temin etmeyen badak olan 
hayvanlar vardır. Baytarlara, bunlardan ba-
dağı çıkaralım dersiniz, bilmem derler. Hal
buki bu arkadaşlar içerisinde bu gün mikroba 
haber anlatan adamlar yetişmiştir. Mikroblarm 
mukabilini bulub onların tahribatmm önüne ge-

I çecek tedbirleri bulan adamlar yetişmiştir, if-
| tihar ediyoruz. Bu memleketin diğer çocukla

rında kabiliyet ne ise bunlarda da aynen vardır. 
Memleket sevgisi, muhabbeti vardır. Demekki, 
bu noksanlık sevk ve idarededir. Bu hata ne 

I baytarda ne de ziraatçidedir. Onlar da, bu mem-
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leketin harikalar yaratan diğer evlâtlarının ay
nidir. Demekki bu işin kötü yeri sevk ve ida
rededir. Kurdoğlunun Ziraat vekili olduğunu 
işittiğim zaman eyvah bu millet yandı, bu mil
letin talihsizliğine bakm. Kurdoğlu tktısad ve
kili olsa idi ne ise, fakat Ziraat vekili nasıl 
olur? demiş, ve eseflenmiştim. Noksanları gö
rerek aldığı esaslı tedbirlere şahid olunca sö
zümü geri aldım. 

Baytar, ziraatçı, teknisyen diyelim, vilâyete 
oturtalım. Hiç, bir faydası yoktur. Vazifeleri, 
sade kâğıd havalesi, encümenlerde aza ve vali
lerin emirlerini dinlemek. Baytarm baytara gö
re, Ziraat müdürünün ziraatla, Orman müdürü
nün ormanla alakası olmuyor. Eğer vekâlet bun
ların üçünü birleştirir ve Ziraat vekâletinin 
mümessili diye bir şahıs koyarsa çok iyi olur. 
Bu kanunda bunu kuymuş mu bilmiyorum. Zan
nederim yoktur. Eğer arzettiğim gibi yapıp bir-
leştirirse ihtisas erbablarmı daha iyi terfih et
tirmiş olalım. Ne yapacaksak yapalım, fakat 
yapalım. Yeni vekilimizden çok şey bekliyoruz. 
Zaten ziraat işi demek memleketin hayatî işi 
demektir. Bir çok şeyler vardır ki oluruna gi
diyor. Eğer bu hayatî işi istenilen şekilde ba
şaramazsa Ziraat vekilimize allan rızası için 
çekil deriz. Çünkü yine tekrar ediyorum. Ziraat 
işi Türkiyenin hayatî işidir. Onun için bu kanu
nun daha iyi çıkması için münasib görürlerse 
teşrinisaniye bıraksınlar. Memleketimizin mu
vaffakiyeti için hepimizden ne lazımsa emrine 
amadeyiz. 

MUSTAFA Ş. ÖZKAN (Burdur) — îşler teş
rinisaniye kadar muattal mı kalsm? 

EMÖî SAZAK (Devamla) — Eğer bunlar 
tamam değilse kalsm. Eğer akimim ermediği 
bir nokta var ve bunun teahhuru Devletin mü
him işlerine engel olmuyorsa kalsm, bunu daha 
müsbet yolda düşünerek çıkarmak üzere tehir 
edelim. Meselâ Ziraat vekâletinin her yerde bir 
mümessili olacaktır yolunda bir madde yoktur. 
Ziraat vekâletinin her vilâyette bir mümessili 
olacak, baytar işlerini baytara, ziraati ziraatçiye 
tevdi edecektir. Bendeniz noksan görüyorum, 
bilmediğimiz bir şey yoksa bu lâyihayı teşrini
saniye bırakalım. 

ZİRAAT V. FAİK KURDOĞLU (Manisa) — 
Gördüğünüz gibi, sırf aradaki bir kaç ayı he
der etmemek için bu lâyihayı teklif etmiş bulu
nuyoruz. Kanunun ihtiva ettiği maddelerden de 
anlaşılacağı veçhile bunu tehir etmekte maat
teessüf bir fayda görmüyorum. Binaenaleyh He
yeti celilenizden, sırf vaktin darlığını nazarı 
dikkate alarak müstaceliyetle müzakereye ge
çilmesini teklif edeceğim. ÎM encümen müzake
re etmiştir, her iki tarafm en salahiyetli uzuv
larını dinlemiş bulunuyorsunuz. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Ziraat vekili beyanatı arasmda müstaceliyet 

teklif etti. Bu teklifi reye koyuyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-

yenler... Kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununda bazı 
değişiklikler yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — Orman umum müdürlüğü teş
kilâtı hakkındaki 4 haziran 1937 tarih ve 3204 
sayılı kanunun 10 ncu maddesi kaldırılmıştır. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanuna aşağıdaki mu
vakkat madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yetinden itibaren bir sene zarfmda ve bir de
faya mahsus olmak üzere ilişik cetvelde sayısı 
ve unvanları gösterilen memuriyetlere 1452 sa
yılı kanunun 8 nci maddesinde yazdı müddetleri 
ikmal etmiyenler de yüksek mekteb mezunu ol
mak şartile tayin olunabilirler. 

Ancak bunlar mezkûr kanun hükümleri da
iresinde müstehak oldukları derece maaşmı ve 
müddetlerini doldurdukça da istihkak kesbede-
cekleri derece maaşmı alırlar. Şu kadar ki bu 
memuriyetlerin her hangi birinde bulundukları 
müddetçe bu memuriyetlere muhassas maaş ile 
müstahak oldukları derece maaşı arasındaki 
fark mükteseb hak teşkil etmemek şartile ken
dilerine ücret olarak verilir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Lâyihanm 
heyeti umumiyesi kabul edilmiştir. 

12 — Türkiye - Lehistan konsolosluk muka
velesinin tadiline mütedair protokolün tasdiki 
hakkında kanun lâyihası ve Haricîye encümeni 
mazbatası (1/1083) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda mü
talea var mı?.. Maddelere geçilmesini kabul eden
ler... Etmeyenler..; Kabul edilmiştir. 

[1] 249 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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Türkiye ile Lehistan arasındaki konsolosluk 
mukavelesinin tâdiline mütedair olub Aıtka-
rada 19 kânunusani 1938 tarihinde imza olu

nan protokolün tasdiki hakkmda kanun 
MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Le

histan Cumhuriyeti arasmda 25 mart 1927 de 
Ankarada imza edilen konsolosluk mukavele
sinin tadiline mütedair olub Ankarada 19 kânu
nusani 1938 tarihinde imza olunan protokol 
kabul ve tasdik edilmiştir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeydiler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
13 — Vlusal bayram ve genel tatiller hak

kındaki 2739 sayılı kanunun 2 nci maddesine 
bir fıkra ve mezkûr kanuna bir madde ilâvesine 
dair kanun lâyihası ve Dahiliye encümeni maz
batası (1/1086) [1]. 

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

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2739 sayılı kanuna ek kanun 

MADDE 1 — 2739 sayılı kanunun ikinci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

G) Gençlik ve spor bayramı; mayısm 19 ncu 
günü. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanuna aşağıda yazılı 
madde eklenmiştir: 

Kanunda tayin edilen genel tatil günlerinin 
sonu cuma gününe tesadüf ettiği takdirde mü-
teakib cumartesi bütün gün tatil yapılır. 

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

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini İcra 
Vekilleri yerine getirir. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

[1] 248 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
14 — Yüksek mühendis ve teknik okuilan me

zunlarının mecburî hizmetlerine dair kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Adliye encümenleri mazbataları 
(1/1042) [1] 

BAŞKAN — Vekil burada mı? (Burada ses
leri). Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmitşir. 

Yüksek mühendis ve Teknik okulları mezun
larının mecburî hizmetlerine dair kanun 
MADDE 1 — Devlet hesabma olmak üzere: 
A) Yüksek mühendis okulunda tahsillerini 

bitirenler sekiz sene, 
B) Teknik okulunda tahsillerini bitirenler 

altı sene, 
C) Ecnebi memleketlerde Nafıa vekâleti he

sabma tahsillerini veya stajlarını bitirenler 
mecburî hizmetleri varsa buna ilâve edilmek 
üzere tahsil veya staj müddetlerinin iki misli, 
müddetle meslek ve ihtisasları dahilinde Nafıa 
vekâleti teşkilâtmda veya Nafı vekâletinin mu-
vafakatile diğer devair ve müessesatla belediye
lerde hizmete mecburdurlar. 

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

MADDE 2 — Vekâletin muvafakatile, Nafıa 
teşkilâtı haricinde diğer dairelerle müesseseler 
ve belediyelerde çalışan yüksek mühendis, mü
hendis ve fen memurlarma mecburî hizmetleri
ni yaptıkları müddetçe Nafıa vekâletindeki usul 
dairesinde verilen maaş ve ücretlerden fazla ve
rilemez. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reye arzedi
yorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3 — Yukanki maddeye göre mec
burî hizmete tâbi olanlar mektebden çıktıkları 
tarihten itibaren ve o sene askere gidenler ter
hislerini müteakib en çok (iki) ay içinde hiz
mete tayinleri için Nafıa vekâletine müracaata 
mecburdurlar. Bu suretle müracaat vukuunda 
kadroda açık bir memuriyet bulunmasa bile 
bunlarm kanunen tayin edilebilecekleri memuri
yete mahsus (maaş ve emsali hâsılı kendilerine 
ücret olarak verilmek şartile) meslek ve ihti
sasları dahilindeki vazifelerde stajiyer olarak 
istihdam edilirler. Bu gibilerin ilk açılacak me
muriyetlere tayinleri mecburidir. Stajiyerlikte 
geçirecekleri müddet namzedlik müddetine ve 
mecburî hizmetlerine mahsub edilir. Ancak bun-

[1] 254 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
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îarm askerlikte geçirecekleri müddetler mecburî 
hizmete mahsub edilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmitşir. 

MADDE 4 — Hizmete almmak için müra
caat etmeyenlerle mecburî hizmet müddetlerini 
bitirmeden evvel vazifeden ayrılanlar, yüksek 
mühendis veya teknik okullarındaki tahsilleri
nin beher senesi için o sene ücretli talebeden alı
nan mebaliğin ve ecnebi memleketlerindeki 
tahsillerinin beher senesi için de kendilerine 
sarf edilen mebaliğin İM mislini defaten ödemek
le mükelleftirler. Bu tazminatın hesabında hiz
met edilmiş olan seneler nazara almmaz. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Bu kanuna göre mecburî hiz
mete tâbi olanlara; bu hizmetlerini bitirmeden 
veya bu hizmetten imtinaları takdirinde 4 ncü 
maddede yazılı tazminatı ödemeden evvel dip
loma veya ruhsatnameleri verilmeyib Nafıa ve-
kâletindeki sicil dosyalarında saklanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Yukarıki madde hükmüne gö
re diploma veya ruhsatnameyi hâmil olmadık
ları halde sanatlarını yapanlar, numaralı 
kanunun 8 nci maddesine göre cezalandırılmak
la beraber bunları istihdam eden hakikî veya 
hükmî şahıs ve müesseseler dahi 4 ncü madde
de yazılı tazminatı bir misil fazlasile kendi 
üzerlerine almış olurlar. 

ADLİYE En. Na. FUAD SÎRMEN (Erzu
rum) — Adliye encümeniniz okunan bu madde 
yerine yeni bir madde tesbit etmiştir. Yeni 
maddenin ihtiva ettiği hüküm, şimdi okunan 
maddenin ihtiva ettiği hükmün tamamen ayni
dir. Yalnız bu madde, geçen celsede Yüksek 
Meclisin kabul buyurduğu diğer bir kanunun 
bir maddesine atfen ceza tayin etmektedir. O, 
henüz kanuniyet kesbetmemiştir, ikinci müza
keresi yapılmamıştır. Bundan başka, kanunun 
emrettiği hususata muhalif hareketten dolayı 
tayin olunacak cezanın derecesini başka bir ka
nuna atfetmek, tatbikatta da müşkülâtı mucib 
olmaktadır. Encümeniniz bu cihetleri düşünerek 
atfedilen maddenin ihtiva ettiği cezaî müeyyi
deler ayni olmak üzere o müeyyideleri bu madde 
içine almıştır. Onun için okunacak maddenin ka
bulünü rica ederim. 

MADDE 6 — Yukarıki madde hükmüne 
göre diploma veya ruhsatnameyi hâmil olmadık
ları halde sanatlarını yapanlar, elli liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasile ve tekerrürü 

halinde para cezasile beraber ayrıca bir aydan 
üç aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. 
Bunları istihdam eden hakikî veya hükmî şahıs
lar dahi üçüncü maddede yazılı tazminatı bir 
misil fazlasile kendi üzerlerine almış olurlar. 

BAŞKAN — Encümenin hazırladığı madde 
budur. Mütalea var mı? 

Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenle!1..» 
Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Birinci maddede yazılı okul ve 
müesseselerde Devlet hesabma tahsil veya 
stajda iken sıhhî sebeblerden başka her 
hangi bir sebeble tahsil ve stajlarım terkedenler 
veya tahsil ve stajlarına vekâletçe nihayet veri
lenler, veyahud inzibatî sebebler dolayısile Dev
let hesabma okumak hakkından mahrum edilen
ler, Devletin kendileri için yaptığı masraflara 
mukabil olmak üzere (4) ncü maddede ya
zılı esaslara göre tahakkuk ettirilecek tazmina
tı ödemeğe mecburdurlar. 

Kendi hesablarma tahsil etmekte iken Dev
let hesabma geçerek tahsile devam edenler Dev
let hesabma geçirdikleri her tahsil senesine mu
kabil iki sene mecburî hizmete tâbidir. Bu su
retle yapılacak mecburî hizmet müddeti sekiz 
seneyi geçemez. 

Nafıa vekâletine bağlı mekteblerde Nafıa 
hesabma parasız tahsil görmekte iken ecnebi 
memleketlerde Nafıadan gayri teşkilât veya 
kendi hesablarma tahsile devam etmek isteyen
ler bu mekteblerde parasız yaptıkları her tah
sil senesi için iki sene hizmet edeceklerini müte
selsil kefilli bir taahhüdname ile taahhüd ettik
leri takdirde tazminat borçları Nafıa vekâletin
ce tecil edilebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Devlet hesabma yüksek mü
hendis veya teknik okullarında tahsilini ikmal 
ettikten sonra kendi hesabma tahsil için ecnebi 
memleketlere gitmek isteyenler Devlet hesabma 
tahsilde bulundukları müddete aid tazminatı 
üçüncü madde hükmüne göre tediye etmek veya 
yurdlarma avdetlerinde ayni müddete aid mec
burî hizmetlerini yapacaklarını müteselsil kefa
leti havi bir taahhüdname ile taahhüd etmek 
şartile hizmeti terkedebilirler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Mecburî hizmeti
ni yapmak için müracaat veya bu husustaki 
davete icabet etmttniş, yahud vekâletçe isteni
len tazminatı vermemiş, yahud ikametgâhları 
meçhul kalmış olanlar, mükellefiyetlerini ifa 
için vekâletçe gazetelerle yapılacak ilândan 
itibaren üç ay içinde müracaat ederek taahhüd-
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İerini ila etmezlerse bu kanun hükümlerine 
göre takib edilirler. Kanunun neşri tarihinde 
mahkemelerde rüyet edilmekte olan bu kabil 
davalar eski hükümlere tâbi olur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
ye arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN —• Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunun icrasma Adliye, 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul buyuranlar . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
15 — Ziraat vekâleti vazife ve teşkilâtı hak

kındaki 3203 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Ziraat ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1078) [1]. 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı?.. 

ZÎRAAT V. FAÎK KURDOĞLU (Manisa) — 
Yine aynı sebeblerden dolayı demin diğer ka
nunda istirham ettiğim gibi bunun da müstace
liyetle müzakeresini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Müstaceliyet teklifini reye ar
zediyorum. 

Müstaceliyetle müzakeresini kabul edenler... 
Etmeyenler... Müstaceliyetle müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

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

Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât kanununda 
değişiklikler yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — Ziraat vekâleti vazife ve teş
kilâtı hakkındaki 4 haziran 1937 tarih ve 3203 
sayılı kanunun 22 ve 24 ncü maddeleri kal
dırılmıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Mezkûr kanuna aşağıdaki mu
vakkat madde eklenmiştir: 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yetinden itibaren bir sene zarfmda ve bir de
faya mahsus olmak üzere ilişik cetvelde sayısı ve 
unvanları gösterilen memuriyetlere 1452 sayılı 
kanunun 8 nci maddesinde yazılı müddetleri 
ikmal etmeyenler de yüksek mekteb mezunu ol
mak şartile tayin olunabilirler. 

Ancak bunlar mezkûr kanun hükümleri da
iresinde müstahak oldukları derece maaşını ve 
müddetlerini doldurdukça da istihkak kesbede-
cekleri derece maaşım alırlar. Şu kadar ki, 
bu memuriyetlerin her hangi birinde bulun
dukları müddetçe bu memuriyetlere muhassas 
maaş ile müstahak oldukları derece maaşı ara
sındaki fark mükteseb hak teşkil etmemek şar
tile kendilerine ücret olarak verilir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini kabul edenler... 
Etmeyenler...Kanun kabul edilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
inhisarlar umum müdürlüğü 1933 malî yılı 

hesabı katği kanun lâyihasına (268) zat lâyihayı 
kabul etmek suretile rey vermiştir, muamele 
tamamdır. Binaenaleyh kanun (268) reyle ka
bul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 malî yılı 
hesabı katği kanun lâyihasına (262) zat lâyihayı 
kabul etmek suretile rey vermiştir, Muamele 
tamamdır. Binaenaleyh kanun (262) reyle ka
bul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar vekâletinde 1939 yı
lma geçici taahhüde girişilmesi hakkındaki ka
nun lâyihasına (268) zat lâyihayı kabul etmek 
suretile rey vermiştir. Muamele tamamdır. Bi
naenaleyh kanun (268) reyle kabul edilmiştir. 

Ruznamede müzakere edilecek başka madde 
kalmamıştır. 

Çarşamba günü saat 15 de toplanılmak üzere 
celseyi kapıyorum. 

[1] 255 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. I Kapanma saati: 18, 15 
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İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 yılı hesabı katği kanununa verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.; 
Aza adedi : 399 

Reye iştirak edenler : 268 
Kabul edenler : 268 

Reddedenler : O 
Müstenkifler : u 

Reye iştirak etmeyenler : 125 
Mümhaller : 6 

[Kabul edenler] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
lızet Akosman 
Iszet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Ancan 
Türkân öre 

Aydtn 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şdı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Sabiha Gökçül 
Bayazıd 

Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalm 

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 
Refet Canıtez 
Şekibe İnsel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asîm Us 
Atıf Tüzün 

İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
îsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim 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 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Şükrü Koçak 
Eskişehir 

Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Baymdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
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•Sadettin Üraz 
Şükrü Ali Ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

işporta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 

Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 

î T 75 13-6 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan --H 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Uner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytaç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Hikmet Baynr 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin ' 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Maraş 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 

1938 0 : 1 
Hilmi Çorak 
îrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Adaman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
îsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
Hakkı Veral 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif Öztekin Er* 
demgil 
îsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Sabîha Görkey 
Şemsettin Günaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Ülce 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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[Beye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar I 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz (izinli) | 
Dr. Taptas ı 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kınaeı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir | 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Büecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
ismail Hakkı Uzmay 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Sadettin Perid Talay 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid I 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Gl. Şefik Tursan 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dılemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadrı Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Günvüşane 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Ali Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
ibrahim Demiralay 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 
Veli Yaşın 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
İsmet inönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. 1.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Karaosman 
Refik ince 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Bcyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 



î : 75 13-6-1938 O : 1 
İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malî yılı hesabı katği kanununa verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 
Aza adedi 

Reye iştirak edenler 
Kabul edenler 

Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
MünhaHer 

39Q 
262 
262 

O 
O 

131 
6 

[Kabul edenler] 
Afyon Karahisar 

Bere Türker 
Cemal Akçın 
îzzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Muammer Eriş 

Antalya 
Celâl Mongilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Sabiha Gökçül 
Bayazıd 

Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

İhsan Kurtkan 
Ilyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diayrbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
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 
Azız Akyürek 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafiz Dumlu 

Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gvmüşme 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tor 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
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Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özoğuz 
61. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled îzbudak 

Kayseri 
Ahımed Hilmi Kal aç 
Ferruh 6üpgüp 
Hasan Perid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 

î : 75 13-6 
îbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. 61. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer ööker 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
61. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik" Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi 6ürpı-
nar 
Memed Somer 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
61. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

Mara§ 
Kemal Kusun 

1938 C : 1 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Hüsnü Kitabcı 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Mus 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Mehmed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkm 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
61. Naci Eldeniz 
îbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

îsmail Hakkı Veral 
Sivas 

61. Akif öztekin Er-
demgil 
îsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Sabiha öörkey 
Şemsettin öünaltay 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 

Tokad 
6alib Pekel 
61. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik öenca 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı öedik 

Urfa 
Fuad 6ökbudak 
61. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sim îçöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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[lieye iştirak etmeyenler] 

Afyon KaraMsar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Palih Rıfkı Atay 
Kaanâl Atatürk (B. C.) 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl Kâzım Özalp (Ba
kan) 
Örge Evren 

Bayazıd 
Dr. Hüsameddin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
ismail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Sadettin Ferid Talay 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örktin 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Fuad Bulca 
Hasan Cavid 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Ktiçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kâzım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafi Atuf Kansu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 

Ctiresun 
Hakkı Tarık Us 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Ali Şevket öndersev 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Dr. Neşet Ömer Irdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Ethem Eldem 
Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 

Dr. Tevfik Rüştü Ara» 
(Bakan) 
Gl. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 

Isparta 
ibrahim Demiralay 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Kâzım Gürel 
Mustata Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
ismet inönü 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Kani Kara Osman 
Refik ince 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Nuri Ural 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Osman Dmçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök (izinli) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
ismail Müştak Mayakon 
Memed Ali Kurdoğlu 
Şevki Süsoy 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay (izinli) 
Mehmed Emin Yurda
kul 

Van 
Hakkı Ungan 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
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Gümrük ve inhisarlar vekâletince 1939 yılma geçici taahhüde girişilmesi hakkındaki 

kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahüaı 
Bere Türker 
Cemal Akçın ' 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
îsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çrrpan 
Muammer Eriş, 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Nuınan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tevfik Ancan 
Türkân ör» 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hayrettin Karan 
îsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münjhalier 

[Kabul edenler] 

3Q9 
268 
268 

0 
0 

125 
6 

Sabiha Gökçül 
Bayaztd 

Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Oemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 

Çoruh 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 

Fuad Bulca 
ihsan Kurtkan 
Ilyas Sami ,Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyub Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim 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 tlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Pertev Demirhan 

Gl. Zeki Soydemir 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
GL ihsan Sökmen 
îsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

İstanbul 
Ali Barlas 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
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Fakihe Öymen 
Hamdi Gürsoy 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

izmir 
Benal Aranan 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Esad özöğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Ferruh Güpgüp 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
Kemalettin Olpak 

î : 75 13-6 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazım Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Vedid Uzgören 

Malatya 
Mnttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
OT. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Osman Ercin 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoglu 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 

-1938 C : 1 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
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 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Ömer Biçer 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Ineedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
İsmail Hakkı Veral 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
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 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sı rn Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen * 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sırrı Içöz 
Sungur 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Reeeb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 
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1î 75 13-6-1938 C : İ 
{Beye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
îzzet Akosmaıı 

Ankara 
Aka Gündüz (İzinli) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (E. C.) 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâznn Özalp (Bakan) 
Hacim Çarıklı 
örge Evren 

Bayaztd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
İsmail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Sadettin Perid Talay 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazd Nazmi örkün 
Ziya Esen 

Çoruh 
Alçif Akyüz 
Hasan Cavid 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazd Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüsane 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Neşet Ömer İrdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Hayrallah Ergin 

Salâh Cimcoz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâznn inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
İbrahim Demiralay 

Kars 
Fuad Köprülü 

Kastamonu 
İbrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif İlden 

Kayseri 
Faik Baysal 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Receb Peker 

Malatya 
İsmet inönü 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (t. Â.) 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Karaosman 
Refik İnce 

Maras 
Nuri Ural 

Mardin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Yunus Nadi 

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
(izinli) 

Niğd4 
Cavid Oral 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Güneşdoğdu 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Ankoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 

Siird 
İsmail Müştak Mayakon 
Mehmed Ali Kurtoğlu 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursav 
Behçet Günay (izinli) 
Mehmed Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 
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S. Sayısı: 246 
Tütün, tuz ve müskirat inhisarı idareleri 1933 malî yılına 
aid blânçolarm gönderildiğine dair Başvekâlet tezkeresile 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 malî yılı hesabı katğisine 
aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı 
muhasebat Riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar umum müdür
lüğü 1933 yılı hesabı katğisi hakkında kanun lâyihası ve 

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

Tütün, tuz ve müskirat inhisarı idareleri 1933 malî ydma aid blânçolarm gönderildiğine dair 
Başvekâlet tezkeresi (3/192) 

T. C. ı 
Başvekâlet 15-1- 1936 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/124 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğünün tütün, tuz ve müskirat 1933 malî yılı blânçosu ile 1660 sayılı 
kanunun sekizinci maddesine göre bu blânçoları tedkik eden mütehassıs mürakiblerin raporu adı 
geçen kanunun 10 ncu maddesine tevfikan Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Başvekil 
1. İnönü 

inhisarlar umum müdürlüğü 1933 malî ydı hesabı katğîsine aid mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/491) 

r. c. 
Divanı muhasebat 13 - IV -1938 

Sayı : 77., H. 132070, 999 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1933 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
8. Oran 

Beyanname 
i Teşkilâtı esasiye ve muhasebei umumiye kanunları hükümlerince Gümrük ve İnhisarlar vekâleti 

tarafından bir nüshası Divanı muhasebata tevdi kılınmış olan İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 
malî yılı hesabı Divanı muhasebatça tedkik ve muhakemesi yapılmış olan idare hesablarile karşılaş
tırılarak katği hesaptaki rakamların cetveldeki , meşruhat nazarı itibare alınmak suretüe şayanı 



kabul bulunmuş olduğunu ve 2208 numaralı Posta teşkilât kanununun muvakkat 3 ncü maddesi 
mucibince paket ziyamdan mütevellid tazminatın terkin cetvelinin 1933 senesi hesabı katğisine la
hika olarak gösterilmesi icab ederken 1933 senesi hesabı katğisine yetiştirilememesinden dolayı 
1934 plânçosuna raptedilmiş olduğunun bittedkik anlaşıldığını arz eyleriz. 

Birinci Beis 
8. Oran 

Aza 
Ziya Aslan 

Aza 
N, Başak 

D. 1. Reisi 
F.Eke 

Aza 
C. Dinç 

Aza 
E. B. Ayla 

D. 2. Reisi 
A. Yurdakul 

Aza 
M. Menemencioğlu 

Aza. 
F. özludun 

D. 3. Reisi 
Â. özgen 

Aza 
R. Bakuy 

Aza 
Z. Akif Orbay 

D. 4 Reisi 
F. Erinç 

Aza 
İhsan Er enli 

Aza 
M. Apak 

Aza 
B..Esen 

Aza 
H,. Demirsoy 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 

İnhisarlar umum müdürlüğü. 1933 malî yılı son hesabı hakkmda kanun lâyihası (1/277) 

TC. 
Başvekalet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/3031 

7-X-1935 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1933 malî yılı hesabı katğisi hakkında Gümrük ve İnhisarlar vekilli
ğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 16 - VIII -1935 de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 

(S. Sayısı : 246) 



İnhisarlar umum müdürlüğünün 1933 malî yılı bütçe varidat hesabı katisine aid muhasebei 
umumiye kanununun 103 ncü maddesine göre bütçe muhammenatına nazaran noksan veya 

fazla hakkında izahat 
Fazlası Noksanı 

M. Varidatın nevi Lira K. Lira K. İ Z A H A T 

Satış kârı 
1 Tütün 

2 Müskirat 

3 Tuz 

2 711 538 34 Tütün satış kârında gözüken bu nok
sanlık : 
1 - Hâsılatın daha ziyade düşmemesini 
temin için umumiyetle sigara fiatlerinin 
ucuzlatmak cihetine gidilmiş ise de bu 
tedbirin yüksek mamulât zararına ol
duğu görülerek bu senenin son altı ayı 
zarfında tarifemizde tekrar değişiklik 
yapılarak bazı aşağı nevi tütünlerin fi-
ati yükseltilmiş ve bu suretle altı ay 
içinde 287 kuruşa kadar düşen • vasatî 
satış fiati ikinci altı ayda 330 kuruşa 
kadar yükselmiş ve son aylarda fiatler 
müstakar bir şekil almıştır. Tarifemiz-
deki tebeddül kânunusani 1934 yani 
malî senenin ilk altı ayı geçtikten son
ra tatbik edilmeğe başlandığından fiat
ler ancak 1933 malî yılının vaziyetinde-
ki daha fazla sükutunu kısmen önleye
bilmiştir. 
2 - Umumiyetle iktisadî buhran dolayı-
sile yüksek fiatli sigaların yerine hal
kın daha ucuz sigara kullanmasından. 
3 - Bütçeye konulan miktarın geçen se
nenin hâsılatı nazarı itibare alınmış ol-

• masından dolayı bu varidatımızda mü
him bir noksanlık arzetmesine sebeb ol
muştur. 

11 312 91 Her ne kadar müskirat satış kârı 
11 312,91 lira noksanlık arzetmiş ise de 
geçen seneki noksanlığa nazaran 
463 202,32 liralık bir fazlalık görül
mektedir. 

903 875 74 Tuz varidatında görülen bu noksanlık 
evvelki senelerin stoklarında ve maliye
te dahil bulunan nakliye masraflarile 
bu sene nakliye masrafların TU yeni usu
lü hesabiyeye göre doğrudan doğruya 
tamamen satış kârmdan indirilmiş ol
masından ve bir kısmı da umumî buh
randan ileri gelmiştir. 

Fasıl yekûnu 3 626 726 99 

( S . S a y ı n : 246) 



- 4 

İP. M. Varidatın îıeyi 
Fazlası 

Lira K. 

2 Muhtelif rüsum 
1 Tütün beyiye resmi 8 770 11 
2 Müskirat » >> 

3 Bira resmi 

4 Yerli şarab resmi 48 605 38 

5 Hariçten gelen 
müskirat ve ıtriyat 

Fasıl yekûnu 57 375 49 

Para cezaları 

Muhtelif hâsılat 

Istirdad 94 756 57 

Noksanı 
Lira K. İ Z A H A T 

Artmıştır. 
3 684 39 Umumî buhran sebebile bir çok eğlen

ce yerlerinin kapanmasından 1930 se
nesinden beri düşen bu varidatta her ne 
kadar bu senede de ayni bir noksanlık 
görülmekte ose de 1932 senesindeki va
ridata nazaran bu seneki noksanlık nis-
beten daha azalmış bulunmaktadır. 

18 816 56 Bu varidatta düşüklük görülmekte ise 
de geçen seneki noksanlığa nazaran 
98 467,41 lira fazlalık görülmektedir. 
Memlekette günden güne şarab istihlâ-
kâtının artması şarab istihsal âtını art
tırmış ve bu sebebden son seneler zar
fında bu varidatta bir tezayüd görül
mektedir. 

3 674 78 Bu sene hariçten gelen müskirat ve ıt
riyat az ithal edilmiş olduğundan bu 
varidatta noksanlık hâsıl olmuştur. 

26 175 73 
74 532 60 

56 435 33 

Kaçakçılık kanununun tesiri neticesi 
kaçak vukuatının azalması ceza tahsila
tının azalmasına sebeb olmuştur. 
Satılacak köhne eşya malıdud bulundu
ğu gibi tütün mahsulünün azlığı dola-
yrsile denklere vurulan kurşun satışı
nın azlığından işbu varidat noksan ol
muştur. 
Artmıştır. 

Umumî yekûn 152 132 3 783 870 65 

(S. Sayar: 246}; 
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Divânı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Di. M. Encümeni 

Esas No. 1/277, 3/491, 3/192 
Karar No. 16 

8-Yİ-1938 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1933 malî 
yılı katği hesabı hakkında Başvekilliğin 7 - X -
1935 tarihli ve 6/3031 sayılı tezkeresile teklif 
olunan kanun lâyihası ve Divanı muhasebattan 
gönderilen mutabakat beyannamesile 1660 sa
yılı kanunun hükümleri dairesinde adı geçen 
idarenin 1933 malî yılı bilançosu üzerine yapı
lan incelemeleri gösteren ve Başvekilliğin 15 -1 -
1936 tarihli ve 6/126 sayılı tezkeresile gönde
rilmiş olan rapor tedkik edildi. 

Bilanço tedkikatma aid raporun birinci fık
rasında kayid harici kaldığı ve 200 000 liraya 
kadar kıymette olduğu bildirilen kitab ve sair 
eşyanın kayda geçirilmiş oldukları, dairesinin 
izahatından ve 1934 bilançosunun tedkikatından 
anlaşıldığı gibi raporda yazılı diğer hususattan 
bir kısmı meşhudatı tesbit ve mahiyetini izahtan 
ibaret olduğu ve diğer kısmı derdesti tedkik ve 
takdim bulunan 1934 yılı raporunda da yazılı 
olub dairesinin cevablarına ve alınan tedbirlere 
göre icabedenler aid olduğu mazbatada mevzu-
ubahs edileceği cihetle işbu mazbatada tekrarına 
ve muktaza tayinine mahal görülmemiş ve yalnız 
memleketimiz ihtiyacı için kamilen hariçten te
darik ve celbi zarurî olan benzin sarfiyatında 
tasarrufu teminen bunların İnhisar idaresince 
istihsal edilen ispirtolarla tahliti hususunun Hü
kümetçe tedkiki temenniye şayan görülmüştür. 

Mutabakat beyannamesinde, 2208 sayılı Pos
ta teşkilât kanununun muvakkat üçüncü maddesi 
mucibince paket ziyamdan mütevellid tazminata 
aid terkin cetvellerinin 1933 malî yılı hesabı kat-
ğisinde lahika olarak gösterilmesi icab ederken 
dairesince yetiştirilmemesinden dolayı 1934 he
sabına raptedildiği bildirilmiş ve bu suretle 
muamele ifasında Encümenimizce bir mahzur 
görülmemiştir. 

Muhassesatta: nrahasebei umumiye kanunu
nun 48 nei maddesi mucibince yapılan muame
ledeki sehiv dolayısile hesabı katğide 9810 lira 
24 kuruşun fazla ve 2159 sayılı kanunun 11 nci 

maddesi mucibince satış kârmdan Tayyare ce
miyeti v,e hususî idareler hissesi olarak tefrik 
edilen mebaliğin ve devirlerinin muhassesatta 
gösterilmemesinden dolayı da 851 689 lira 3 kuruş 
noksan olduğu ve 1932 yılı bütçe kanununun 
13 ncü maddesi mucibince mütedavil sermayeden 
satm alman emlâk bedelinin bütçeden mahsu
bunu teminen karşılık teşkil eden tasarruf at 
gösterdiği halde hususî fasla münakalesi yapıl-
mamasmdan dolayı iki fasıl arasında ayni mik-
dar noksan ve fazlalık görüldüğü; 

Sarfiyatta: Tayyare cemiyeti ve idarei husu-
siyeler hissesi olarak tediye edilmiş olan meba
liğin nâzım faslında sarfiyat olarak gösterilme
mesinden ve bazı tashihatm yapılmamış olmasın
dan dolayı hesabı katğinin 450 286 lira noksan 
ve 125 lira fazla olduğu; 

Tahsilatta: idarei hususiyelere ve Tayyare 
cemiyetine aid hisselerle faiz ve akçe farkından 
tahassül eden mebaliğin gösterilmemiş olmasın
dan ve diğer bazı tashihattan dolayı ceman 
917 078 lira 26 kuruşun noksan olduğu anlaşıl
makla bu cihetler göz önünde tutularak kanun 
lâyihasının birinci, ikinci ve üçüncü maddeleri 
tadil ve nâzım fasla aid varidat ve tahsisat ba
kiyelerinin ertesi seneye devrini ve bilançonun 
tasdikpu ihtiva etmek üzere iki madde ilâve 
edilmiş ve diğer maddelerin numaraları ile bazı 
kelimeleri değiştirilrek yeniden tanzim edilen 
cetvellerle birlikte Umumî Heyetin yüksek tasvi
bine arzedilmek üzere sunulmuştur. 

D. M. E. Reisi 
Niğde 
F. Soylu 

Çorum 
N. B. Yûdınm 

İstanbul 
H. Ergin, 

Mardin 
H. Çoruh 

M. M. 
Trabzon 

M. Aydın 
Erzurum 

N. Dumlu 
Kayseri 

F. Güpgüp 
Muğla 

H. Kitabçı 

Kâtib 
Yozgad 

Sungur 
İstanbul 

H. Gürsoy 
Konya 

M. H. Üner 
Ordu 

A. t. Tokgöz 

(S. Sayısı: 246) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1933 malî sene
si hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1933 malî senesi umum masarifi bitişik A 
cetvelinde gösterildiği üzere 6 383 788 lira 90 
kuruştur. 

MADDE 2 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1933 malî senesi varidatı bitişik B cetve
linde gösterildiği üzere 36 368 261 lira 41 ku
ruştur. 

MADDE 3 — Bu idarenin 1933 senesi zarfın
da sarfolunmayıb iptal olunan tahsisat bakiyesi 
A cetvelinde ayrı bir sütunda gösterildiği üzere 
1 041 623 lira 10 kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihînden mu
teberdir* 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasına Maliye 
vekili ile Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

16 - VIII -1935 
Bş. V. 

1. İnönü 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mf. V. 

S. Ankan 
S. İM.V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. V. 
Ş. Kaya 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
C. Boyar 

Zr. V. 
Dr. B. Saydam Bana Tarkan 

DÎVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTÎRÎŞÎ 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1933 malî yılı 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1933 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelin
de gösterildiği üzere 6 833 950 lira 5 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösteril
diği üzere 37 285 339 lira 67 kuruştur. 

MADDE 3 — Nazım fasla aid olub bitişik 
(A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 
401 687 lira 73 kuruşluk varidat ve tahsisat ba
kiyesi 1934 yılma devrolunmüştur. 

MADDE 4 — 1933 malî yılı içinde sarf olun
mayan ve bitişik (A) cetvelinde ayrıca gösteri
len 1 031 643 lira 1 kuruşluk tahsisat bakiyesi 
iptal olunmuştur. 

MADDE 5 — Umum müdürlüğün bitişik (C) 
cetvelinde gösterilen 1933 yılı bilançosu ile kâr 
ve zarar hesabı tasdik edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun icrasma Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

(S. Sayısı: 246); 



F. Muhassasatm nevi 

6 

Ücretler 
Merkez ve mülhakat mas
rafları 
Kurs masrafları 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafları 
Takibat ve tütün ziraatleri 
masrafları 
Kaçak ihbariye ve ikra
miyesi 
Sabit kıymetler masarifi 
Depo, imalâthane ve fab
rika memurları ücreti 
Ecnebi mütehassıslar ücret 
ve harcırahları ile müter
cimleri ve daktiloları üc
ret ve harcırahı 
Muhtelif masraflar 
Memlurlar ikramiyesi 
Tasarruf sandığına muave
net (Kanunu mahsusuna 
tevfikan istimal edilecek
tir). 
Beddiyat 
Eski seneler borçları 
Fevkalâde masraflar 
1715 numaralı kanunun 
8 nci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez ban
kasına verilecek itfa kar
şılığı • 

F. M. Yaprak tütün ambar ve 
imalâthanesi olarak kulla
nılmak üzere satm alman 
emlâk bedeli 
Nâzım fasıl 

10 
11 
12 

13 
14 
15 
16 

— 7 — 
A - CETVELİ 

Muhassasat 
Lira K. 

Sarfiyat 
Lira 

698 000 00 

38 000 00 

53 500 00 

520 000 00 

100 000 00 
303 000 00 

118 800 00 
39 500 00 
50 000 00 

100 000 00 
10 000 00 
105 184 76 
279 942 50 

K. 

3 431 860 00 3 238 474 10 

567 943 06 

20 462 69 

35 875 56 

334 974 03 

41 979 89 
250 519 70. 

1 264 580 00 1 143 484 19 

89 942 
28 254 06 
42 365 80 

100 000 00 
4 484 20 
96 739 61 
85 219 76 

Ati seneye 
devrolunan 
Lira K. 

73 172 00 

230 057 50 
851 689 03 

73 172 00 

230 057 50 
450 001 30 401 687 73 

îptal olunan 
muhassasat 

Lira K. 

193 385 90 

130 056 94 

17 537 31 

17 624 44 

185 025 97 

58 020 11 
52 480 30 
121 095 81 

28 857 40 
11 245 94 
7 634 20 

0 
5 515 80 
8 445 15 

194 722 74 

YEKÛN 8 267 285 79 6 833 05 401 687 73 1 031 648 01 

( S. Sayısı : 246 ) 
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B - OETVELÎ 

M. Varidatın nevi 
MJahammenat 

Lira K. 
Tahsilat 
Lira K 

1 
2 
3 

1 
2 
3 
4 
5 

i 
2 

Satış ikan 
Tütün 
Müskirat 
Tuz 
Muhtelif rüsum 
Tütün ve beyiye resmi 
Müskirat beyiye resmi 
Bira resmi 
Yerli şarab resmi 
Hariçteen gelen müskirat ve ıtriyat resmî 
Para cezalan 
Muhtelif hasılat 
îstirdad 
Nâzım varidat 
Tayyare cemiyeti hissesi 
îdarei hususiyeler hissesi 

24 800 000 
6 000 000 
8 150 000 

50 000 
140 000 
340 000 
135 000 

5 000 
160 000 
180 000 
40 000 

0 
0 

22 088 461 
5 988 687 
7 246 124 

58 770 
136 315 
321 183 
183 595 

1 325 
85 483 

197 992 
125 711 

283 896 
567 792 

66 
09 
26 

11 
61 
44 
38 
22 
90 
04 
93 

34 
69 

Yekûn 40 000 000 37 285 339 67 

,( S. Sayısı : 246 ) 



O - CETVELİ 
1 haziran 1933 - 31 mayıs 1934 hesab devresi bilançosu 

AKTİF 

Hesablar 

e l I. Sabit kıymetler 
a) bütçeden 

b) mütedavil sermayeden 
c. 2 II. Paralar 

a) Kasalarda 

b) Bankalarda 
c) Yolda 

III. Paraya çevrilebilen kıymetler 

a) Tütün 
c. 3 1-Yaprak 10 803 378.27 
c. 4 2-Mamul 1 833 314.74 

c, 5 b) Tuz 
c. 6 e) ispirto ve ispirtolu içkiler 

Müfredat 
Lira K. 

11 068 453.38 

147 173.80 

667 658.20 

2 990 252.49 
974 358.97 

12 636 693.01 

323 531.53 
2 427 891.17 

„ 

İcmal 
Lira K. 

11 215 627.18 

t 4 632 269.66 

18 382 346,99 

JF 

C. 

c. 

' * • 

Hesablar 

I. Mütedavil s 
II. Sabit kıy 

karşılığı 
LU. Sigorta ihti 
IV. Sabit kryme 

mortismanı 
V. Bütçeden al 

vazım karş 
VI. ödenecek s 

9 VII. Hazine hesa 

VIII. Muhtelif 

12 

18 

hesablar 
a) Hususî ida 
b) Tayyare c 
c) Muhtelif h 

d) Emanetler 
e) Meşkûk 

karşılığı ola 
kefalet sand 
raları 

1 - Ham mal 
2 -Mamul 

195 424.14 
2 232 467.03 

c. 7 d) Ambalaj ve levazım 2 821 785.36 
1-Bütçeden 68 594.92 
2 - Mütedavil ser

mayeden 2 753 190.44 



Hesablar 
Müfredat icmal 

Lira K. Lira K. 

c* 8 c) Esham ve tahvilât 172 445.02 
1-Bütçeden 146 000 
2 - Mütedavil se-

mayeden 26 445.92 

c. 9 IV Hazine hesabı 32 402 741.63 
V. Borçla ehsablar 4 503 449.93 

c. 10 a) Muhtelif alacaklar 4 109 109.04 
b) Müraselât 308 425.76 
1-Eski seneler 211 361.74 
2-Yeni hesab-

dan 97 064.02 

c. 11 c) Muhtelif hesablar 85 915.13 

Yekûn 71 136 435.39 

Hesablar 



C - CETVELİ 
1 haziran 1933 - 31 mayıs 1934 hesab devresi neticesi 

BORÇLU 

Hesablar 

I. Maliyet bedelleri 
c 14 a) Tütün 

1 - Dahilde satılan 
mamul tütün 
maliyeti 9 647 908.39 

2 - Hariçte satılan 
mamul tütün 
maliyeti 141 139.86 

3 - Satılan yaprak 
tütün maliyeti 54 742.93 

4-Beyiye üc
reti 1834468.53 

5 - Sair masraf
lar 1149 644.29 

Müfredat 
Lira K. 

12 827 904 

icmal 
Lira K. 

16 312 321.56 
c.14 

Hesablar 

I. Satış hasılatı 
a) Tütün 
1 - Dahilî ma

mul tütün sa
tışı 34 643 8 

2 - Hariçte ma
mul tütün sa
tışı 163 230.31 

3 - Yaprak tü
tün, satışı 104 7 

4-Muhtelif ge
lir 4 4 

c. 15 b) Tuz 
1-Satılan malın 

maliyet bedeli 404 095.53 
2-Prim 41 565.23 

816 303.93 

3-Sair mas
raflar 370 643.17 

c. 16 c) İspirto ve ispirtolu içkiler 2 668 113.63 

1-Satılan mal
ların mali
yeti 2 057 786.79 

c. 15 b) Tuz 
1-Dahilde tuz 

satışı 7 978 7 
2 - Hariçte tuz 

satışı 13 5 
3-Muhtelif va

ridat 70 1 

c. 16 c) İspirto ve ispirtolu iç 

1 - Satış bedeli 8 652 0 



Hesablar 

2-Beyiye ücre
ti, prim ve 
komüsyon 

3 - Sair masraf
lar 

275 827.39 

334 499.45 

Müfredat 
Lira K. 

-

îçmal 
Lira K. 

c. 17 n-Bütçe masrafları 6 383 788.90 4 741 512.40 
a) Ücretler 4 369 180.69 
b) Muhtelif mas

raflar 2 014 608.21 
Bundan tenzili lâzmıgeleıı — 1 642 276.50 

^ 1-Maliyete ilâ
ca ve edilen 1 146 806.02 
az 2 - Sabit kıymet 

ler tutan 495 470.48 

III - Sabit kıymetlerin masrafı 611 722.06 
c.18 a) Amortisman 591 691.42 

b) Sigarta mas
rafı 20 030.64 

21 665 556.02 
IV. Sabit kâr , 31 080 130.80 

Yekûn 52 745 686.82 

n *m* 

Hesablar 

2 -Muhtelif 4 7 

c. 19 II. Diğer bütçe var 
a) Muhtelif resimler 
b) Muhtelif varidat 

m . Müteferrik 
Faiz ve akçe farkı 

Yekûn 



Ş. Sayısı: 247 
İnhisarlar umum müdürlü 1934 yılı blâncosu ve mu
rakıb raporlarının gönderildiği hakkında Başvekâlet tezke-
resile İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı 
katğisine aid mutabakat beyannamesinin sunulduğuna 
dair Divanı muhasebat Riyaseti tezkeresi ve İnhisarlar 
umum müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hakkında kanun 

lâyihası ve Divanı muhasebatlencümeni 
mazbatası (3/258,492,1/504) 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malî yüı bilançosu ve murakıb raporlarmm gönderildiği 
hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/258) 

T.G. 
' Başvekâlet 27-X - İ936 

Kararlar müdürlüğü . . _ . * • 
Sayı : 6/3604 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğünün tütün, tuz, müskirat ve barut 1934 malî yılı bilançosu ile uu bilan
çoları tedkik eden mütehassıs murakiblerin raporu ilişik olarak sunulmuştur. 

1660 sayılı Kanunun 10 ncu maddesine göre gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini dilerim. 
Başvekil 
1. İnönü 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1934 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresi (3/492) 

TâC. 
Divam muhase'bat 15 • IV -1938 
Sf«2/i : V. 132 069 

H. 1 000 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat beyannamesinin 
bağlı olarak sunulduğunu en derin saygılarımla arzeylerim. 

D. M. Reisi 
, 8. Oran 

t i v : .: t. 
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İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malî. yılına aid olub Gümrük ve İnhisarlar vekâletin
den gönderilmiş olan katği hesab Divanca tedkik ve intaç edilmiş olan idare hesablarile karşı
laştırıldı. 

Katği hesabta tahakkukat gösterilmemiş olduğundan 1933 yılında de yapıldığı gibi idare hesab
larile tesbit edilen tahakkukat mikdarı Divan cetvellerinde de aynen tahakkukat olarak gösterilmiş 
ve İnhisarlar idaresince varidat tahakkukatının hesablarda .daha salim ve hakikî bir şekilde gös
terilmesinin temini hususu İnhisarlar umum müdürlüğüne yazılmıştır. 

İdarenin paket ziyamdan mütevellid alacağı olub 2208 numaralı kanun mucibince hesablardan 
çıkarılması lâzım gelen paralan gösteren ve 1933 malî yılı katği hesabında lahika olarak gösteril
mesi icab ettiği halde o yıl katği hesabına yetiştirilemediği mutabakat beyannamesile arz edilmiş olan 
cetvel ahiren gönderilmiş ve münderioatma nazaran 17 951 lira 20 kuruşu tütün, 453 lira 87 kuruşu 
müskirat ive 2 180 lirası da tuza aid olmak üzere ceman 20 585 lira 7 kuruşun kayıdlarının silindiği 
anlaşılmıştır. 

İlişik cetvellerde yazılı izahat nazarı itibare alınmak şartile katği hesabtaki rakamların kabule 
değer olduğunu arz eyleriz. 

Birinci Beis 
8. Oran 

Aza 
Ziya Aslan 

Aza 
E. E. Ayla 

D. 1. Reis 
F. Eke 

Aza 
C. Dinçer 

Aza 
N. Başak 

D. 2. Reis 
A. Yurdakul 

Aza 
M. Menemenci 

Aza 
F. Budun 

D. 3. Reisi 
Â. özgen 

Aza 
R. Bakuy 

Aza 
Z. Akif Ortay 

D. 4. Reisi 
F. Erinç 

Aza 
H. Demirsoy 

Aza 
M. Apajc 

Aza 
B. Esen 

Aza 
İhsan Erenli 

Müddeiumumi 
Enver Arkun 

inhisarlar umum müdürlüğü 1934 yılı son hesabı hakkında kanun lâyihası (1/504) 

Başvekalet 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : $/1225' 

16 - w - ms 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1934. malî yılı hesabı katğisi hakkında Gjimrük ve inhisarlar 
vekilliğincfe hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 - IV - 1936 tarihinde Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesi ve ilişiklerile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
1. İnönü 

(S. Sayısı: 247) 
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İnhisarlar ılmıım müdürlüğünün 1934 malî yılı bütçe varidat hesabı katisinin «B» cetveline 

aid ve muhasebei umumiye kanununun 103 ncü maddesine göre bütçe muhammenatındaki 
fazla ve noksan tahsilat hakkında izahlar 

Fazlası Noksanı 
M. Gelirin nevi Lira K. Lira K. İ Z A H L A R 

1 

2 

3 
4 

Satış kân 

Müteferrik rü
sum 
Tütün beyiye 
resmi 

Müskirat beyi
ye resmi 

Bira 
Şarab 40 330 54 

710 404 

8 476 

12 634 

68 011 

5 Ecnebi müski
rat ve ıtriyat 
resmi 
Para cezaları 19 206 02 

Muhtelif hasılat 213 350 94 

îstirdad 

Yekûn 

51 

27 

76 

76 

2 075 56 

8 452 90 

272 887 60 810 055 76 
[1] Bütçe ile 

Bu fasıldaki azlık aşağıdaki rakamlarla izah 
edilmiştir: [1] 

Bir kısım bayilerin terki ticaret etmesi ne
ticesinde bu varidatımızda nisbî bir azalma 
hâsıl olmuştur. 
Umumî buhran dolayısile bir çok eğlence 
yerlerinin kapanması bu varidatın azalması
na sebeb olmuştur. 
Ayni sebebden 
Memlekette günden güne şarab istihlâkinin 
artması istihsalâtı da arttırmış bu yüzden 
geçen sene olduğu gibi 1934 malî yılında 
bu varidat ziyadeleşmiştir. 
Memlekete hariçten ecnebi müskirat az gir
miş olmasından bu varidat azalmıştır. 

Kaçak vakalarına aid cezaî kararların yeni 
kaçakçılık kanunu dolayısile süratle neti
celenmesinden ve eski senelerden müdevver 
tahsisat bakayasının tahsili hususunda gös
terilen sıkı takibattan dolayı varidat art
mıştır. 
Eski senelerden emanat hesabında devredi-
legelib müruru zamana uğrayan paraların 
varidata nakledildiğinden bu varidat art
mıştır. 
Bütçede bu fasıldaki varidat hakikî bir va
ridat olmayıp yanlış ve fuzulî olarak tedi-
yatın istirdadından ibarettir. 

Tütün satış kârı 
Müskirat satış kârı 
Tuz satış kân 

tahmin olunan 
Lira K. 

24 589 005 
6 000 000 
7 150 000 

37 759 005 

Elde edi 
Lira 

24 049 848 
5 657 390 
7 321 361 

37 028 600 

Satrç 

len 
K. 

15 
91 
43 

49 

îkân 

Fazl 
Lira 

171 361 

171 361 

noksanı 

a 
K. 

43 

43 

Noksan 
Lira K. 

539 156 85 
342 609 09 

881 765 94 
171 361 43 

ı ' 
710 404 51 

( S . Sayısı: 247) 
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Divanı muhasebat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Divanı muhasebat encümeni 

Esas No. 1/504, 3/258,3/492 
Karar No. 17 

8 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malî 
yılı katği hesabı hakkında Başvekilliğin 16 - IV 
-1936 tarihli ve,6/1223 sayılı tezkeresile teklif 
olunan kanun lâyihası ve Divanı muhasebatın 
mutabakat beyannamesi ile adı geçen idarenin 
1934 yık bilançosu üzerine 1660 sayılı kanu
nun hükümleri dairesinde yapılan incelemeleri 
gösteren ve Başvekilliğin 27 - X - 936 tarihli 
ve 6/3604 sayılı tezkesile gönderilmiş olan ra
por tedkik t e müzakere edildi. 

Raporda zikredilen hususattan: 
1 —T iBazr emlâk mubayaa ve inşasına müte-

davil sermayeden sarfolunub bilâhare bütçeler
den ;mahsubu yapılmış olan mebaliğin bütçe kâ
nunları ile verilen mezuniyete müstenid olduğu 
ve kayid harici kaldığı bildirilen emlâkten mü
him bir kısmmm 1935 senesinde muamelesi ik
mal edilerek kayda idhal edildiği anlaşıldığın
dan ilişilecek bir cihet görülmemiş ve yalnız tuz
laların tapuya rabtı mümkün olmasa bile çev
releri malûm olduğundan bunu gösterir harita
ların yaptırılarak mahalli memuriyetlere gönde
rilmesi ve inhisar idaresine lüzumu olmıyan ar
saların Maliyeye devri muvafık olacağı muta-
lea edilmiştir. 

2 - 4 — Menkul kıymetlere aid merkez ve 
mülhakat kayralarında ve tadad mazbataları 
üzerinde yapılan tashihatm mutabakat teminine 
matuf olduğu dairesinin cevabından anlaşılmış 
ve kayıdlann itina ile tutularak bu gibi tashi-
hata mahal bırakılmaması şayanı tavsiye görül
müştür. 

5 . 3? ___ Bu fıkralarda mevzubahs hususat
tan bir kısmı hesabatm mâhiyetini ve kayıdlan-
na muvafık olduğunu izahtan ibaret olduğu gi
bi dîğer cihetler hakkmda da dairesince verilen 
cevablara nazaran muktaza tayinine mahal gö
rülmemiştir. 

Bunlardan başka, Sekili memlehası ile istas: 
yon arasındaki iki, üç kilometrelik yolun bozuk
luğu ye ^âgmur ve kış mevsimlerinde bataklık 
bir hale gelmesi dolayisile toz nakliyatının bir 

çok müşkülâta uğradığı anlaşıldığından ve bu 
yolun bir an evvel esaslı bir şekilde tamiri halk 
ve Hükümet menafiine uygun görüldüğünden 
Hükümetçe nazara alınmak üzere keyfiyetin işbu 
mazbataya derci muvafık görülmüştür. 

Mutabakat beyannamesinde; varidat tahakku-
katı hesabı katğide gösterilmediğinden Divanca 
idare hesablarc tedkikatmda tesbit edilmiş olan 
tahakkukatın fark olarak gösterildiği ve İnhisar
lar idaresince varidat tahakkukatnun kayıdlar-
da ve hesablarda daha salim ve hakikî bir şekil
de gösterilmesi hususunun umum müdürlüğe ya
zıldığı ve 2208 sayılı Posta teşkilât kanunu mu
cibince paket ziyamdan mütevellid alacaklara 
aid olub 1933 malî yılı mutabakat beyanname
sinde mevzubahs edilen terkin cetvellerinin işbu 
1934 hesabma bağlanmış olduğu yazılıdır. Va
ridat tahakkukatnun salim bir şekilde tutulması 
ve hesabı katğilerde gösterilmesi lüzumu aşikâr 
olmakla beraber encümenimizçe Divanı muha
sebatla dairesi arasmda cereyan eden muhabe
renin bu ciheti temine kâfi geleceği düşünül
müş ve paket ziyamdan mütevellid alacaklara 
aid terkin1 cetvellerinin işbu hesabı katğiye bağ
lanmış olmasında bir mahzur görülmemiştir. 

Muhassesatta: Muhasebei umumiye kanunu
nun 48 nci maddesi mucibince yapılan muamele
deki sehiv dolayisile hesabı katğide yazılı mik-
darm 35 924 lira 73 kuruş fazla ve 2159 numa
ralı kanunun 11 nci maddesi mucibince satış 

V kâraidan 'Tayyare cemiyeti ' ve-r hususî idareler 
hissesi olarak ayrılan paraların nâzım fasla alın
mış olmasmdan dolayı 1 165 435 lira 50 kuruş 
noksan olduğu, 1933 yılı bütçe kanununun 9 n-
cu maddesi mucibince mütedavil sermayeden sa
tın alınan emlâk bedelinin mahsubunu teminen 
mukabili bütçeden tasarruf edildiği halde aid ol
duğu faksla münakalesi yapılmamasmdan dolayı 
fasıllar arasında ayni mikdarm fazla ve noksan 
görüldüğü; 

Sarfiyatta : Mütedavil seermayeye aid bazı 
tediyatm bütçe sarfiyatı arasında gösterilmesi 

(($.>$ayısr.::£4Ti)) 
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veya yekûn sehvi gibi sebeblerle ceman 830 lira 
34 kurusun hesabı katğide fazla ve 2159 sayılı 
kanunun 11 nci maddesi mucibince Tayyare Ce
miyeti ile hususî idarelere verilmiş olan parala
rın sarfiyat olarak gösterilmemesi yüzünden 
892 852 lira 60 kuruş noksan olduğu, 

Tahsilatta : Tayyare cemiyeti ve hususî idare
ler hissesi olarak satış kârından ayrılmış olan 
mebaliğ ile faiz ve akça farkından elde edilen 
paraların gösterilmemesinden dolayı hesabı kat
ğide yazılı tahsilat mikdarmm ceman 1 251 065 
lira &j; kuruş eksik ve sehiv dolayısile de 1 ku
ruş fazla olduğu anlaşıldığından bu cihetler göz-
onünde tutularak kanun lâyihasının birinci ve 
ikinci ve üçüncü maddeleri tadil ve nâzım fasla 
afd varidat ve tahsisat bakiyelerinin ertesi sene

ye devrini ve bilançoların tasdikini ihtiva etmek 
üzere iki madde ilâve edilmiş ve diğer maddelerin 
numaraları ile bazı kelimeleri değiştirilerek yeni
den tanzim edilen cetvellerle birlikte Umumî he
yetin yüksek tasvibine arzedilmek üzere sunul
muştur. 

Divanı Mj.' E. ". 
Niğde 

Faik Soylu 
Çorum 

N. B. Yıldırım 
İstanbul 

H. Ergin 
Mardin 

HÜlmi Çoruk 

R. M» M. 
Trabzon 

Kâtib 
Yozgad 

Mitat Ay dm Sungur 
Erzurum 
N. Dumlu 
Kayseri 

İstanbul, 
H. Gürsây 
Konya 

F. Gûbgüb . . M.HalidVner 
Muğla Ordu 

lî. Kitabet Ahrried thsan Tokgöt 

(S.Sayjşrr24T^ 
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HÜRMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malı senesi 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — inhisarlar umum müdürlüğü
nün 1934 malî yılı umum masarifi bitişik «A» 
cetvelinde gösterildiği üzere (6 488 957) lira 63 
kuruştur^ 

MADDE 2 — inhisarlar umum müdürlüğü
nün 1934 malî yılı varidatı bitişik «B» cetvelinde 
gösterildiği üzere (38 321 836) lira 74 kuruştur. 

MADDE 3 — Bu idarenin 1934 malî yılı zar
fında sarfolunmayıb iptal olunan tahsisat baki
yesi «A» cetvelinde ayrı bir sütunda gösterildiği 
üzere (675 150) lira (37) kuruştur. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun icrasma Maliye 
vekili ile Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

13 - IV -1936 
Baş. V. 
1. İnönü 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V, 

8. Artkan 
S. î. M. V. 

Dr. R. Saydam 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.î. V. 

M. M. V. 
K. Özalp 

Mal. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
C. Boyar 

Rana Tarhan 

DİVANI MUHASEBAT ENCÜMENİNİN DE-
ĞÎŞTÎEÎŞÎ 

İnhisarlar umum müdürlüğünün 1934 malt yık 
hesabı katği kanun lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü
nün 1934 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelin-
gösterildiği üzere 7 380 979 lira 89 kuruştur. 

MADDE 2 — Adı geçen umum müdürlüğün 
ayni yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde göste
rildiği üzere 39 572 902 lira 29 kuruştur. 

MADDE 3 — Nâzmı fasla aid olub bitişik 
(A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen 
272 582 lira 90 kuruşluk varidat ve tahsisat ba

kiyesi 1935 yılma devredilmiştir. 

MADDE 4 — 1934 malî yılı içinde sarfolun-
mayan ve bitişik (A) cetvelinde ayrı bir sütun
da gösterilen 640 055 lira 98 kuruşluk tahsisat 
bakiyesi iptal olunmuştur. 

MADDE 5 — Umum müdürlüğün bitişik (0) 
cetvelinde gösterilen 1934 yılı bilançosu ile kâr 
ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. 

MADDE 6 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 7 — Bu kanunu icraya Gümrük ve 
inhisarlar vekili memurdur. 

( S. Sayısı : 247 ) 
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A - CETVELİ 

Ati seneye 

Muhassasatm nevi 

Ücretler 
Merkez ve mülhakat mas
rafları 
Tecrübe, ıslah ve mücadele 
masrafları 
Takibat ve tütün ziraati 
masrafları 
Kaçak ihbariye ve ikrami
yesi 
Sabit ikıymetler masarifi 
Depo, imalâthane, fabrika 
ve tuzlalar ücreti ve mas
rafları 
Ecnebi mütehassıslar ücret 
ve harcırahları ile müter
cimleri ve daktiloları ücret 
ve harcırahı 
Muhtelif masraflar 
Memurlar ikramiyesi 
Koruma sandığına muavenet 
Reddiyat 
Eski seneler borçları 
Fevkalâde masraflar 
1715 numaralı kanunun 
8 nci maddesi mucibince 
Cumhuriyet Merkez banka
sına verilecek itfa karşılığı 
Fabrika ve tuzlalarda ya
pılacak inşaat ve tesisat 
(Makineler dahil) ile ida
re ve zürra malı tütünler 
için ambarlar mubayaa ve 
inşası ve Çamaltı tuzlasın
da kullanılmak üzer* na
kil vasıtaları mubayaa mas
rafı 
Nâzım fasıl 

Mııhassasat 
Lira 

3 387 495 

660 240 

47 500 

463 175 

50 000 
345 000 

1 202 260 

K. 

00 

24 

24 

Sarfiyat 
Lira 

3 238 423 

. 615 715 

34 426 

.362 054 

36 657 
288 509 

1 114 374 

K. 

22 

41 

11 

23 

59 
09 

16 

devrolunan 
muhassasat 
Lira K 

0 

iptal olunan 
muhassasat 
Lira K. 

149 071 78 

44 524 83 

13 073 89 

101 121 01 

13 342 41 
56 490 91 

87 885 84 

30 560 
75 500 
50 000 
225 000 
10 000 
125 835 03 
270 000 

16 055 
41 011 
50 000 
182 060 
8 692 

125 381 
189 148 

74 
71 

20 
78 
04 
25 

69 793 69 793 

14 504 26 
34 488 29 

42 939 80 
1 307 22 

453 99 
80 851 75 

115 824 76 
1 165 435 50 

115 824 76 
892 852 60 272 582 90 

YEKÛN 8 293 618 77 7 380 979 89 272 582 90 640 055 98 

(S. Sayısı: 247) 
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M. Varidatm neyi 

Satış kân 
Muhtelif rüsum 

1 Tütün beyiye resmi 
2 Hüskirat » > 
3- Bira resmi ve hissesi 
4 Şarab resmi 
5' ! Ecnebi müskirat ve ıtriyat resmi 

Para cezalan 
' Muhtelif hasılat • "• 

îstirdad ; ' • ' 
Nâznn varidat 

1 Tayyare cemiyeti hissesi 
2 îdarei husiyeler > 

\ <:•• 

OETVELÎ 

; • \ ' " ' • 

YEKÛN 

1 

Muhammenat 
Lira K. 

37 739 005 00 

65 000 
140 000 
380 000 
150 000 

5 000 
120 000 
140 000 
120 000 

0 
0 

38 859 005 00 

Tahsilat 
Lira K. 

37 028 600 49 

56 323 73 
127 565 24 
311 988 24 
190 330 54 

2 924 44 
139 207 82 
441 320 40 
109 205 89 

888 477 63 
776 957 87 

39 572 902 29 

(S. Sayısı: 247) 



C - CETVELİ 

İnhisarlar (Tütün - Tuz - Müskirat - Barut) 1 haziran 1934 - 31 mayıs 1935 hesab de 

AKTİF 

Hesablar 

I - Sabit kıymetler 
a) Bütçeden 
1 - Emlâk 
2 - Makinalar 

3 - Demirbaş 
4-Nakil vasıtaları 

7 607 175.66 
2 874 422.68 

1 229 980.24 
59 197.45 

1 

b) Mütedavil sermayeden 
1 - Emlâk 
2 - Demirbaş eşya 
3 - Fabrikalar alât 

ve edevatı 
4 - Makinalar alât 

ve edevatı 

506.32 
25 350.98 

129 115.06 

13 532.46 

Müfredat 
Lira K. 

11 770 776.03 

168 504.82 

İcmal 
Lira K. 

11 939 280.85 

Hesablar 

I - Mütedavil sermaye 
I I -Sab i t kıymetler karşılığı 

I I I -S igor ta ihtiyatı 
Toplanmamış si
gorta primleri 500 000 
Primlerden bi
rikmiş olan para 2 723 851.92 
Hazineye gönderilen 

IV-Sab i t kıymetler amortismanı 
31 -V-1935 e kadar hesab 
edilmiş amortisman 
Hazineye devredilen 

V-Bütçeden alman levazım kar 
gılığı 

VI-ödenecek senedler 

II - Paralar 
a) Kasalarda 

b) Bankalarda 
c) Yolda 
d) Ecnebi paralar 
e) Bankada 1934 yılmdan bedel

leri istenmemiş barut bonoları 
karşılığı 

777 979.49 

2 962 250.60 
1 034 157.91 

82 334.68 

45 437.58 

4 902 160.26 VII - Hazine (B) hesabı 
VIII -1934 malî yılı için ödenecek 

paralar karşılığı 
IX-Muhtelif alacaklı hesablar 

a) Hususî idareler 
b) Tayyare cemiyeti 

c) Malûl gaziler 



Hesablar 

I I I - Paraya çevrilebileıı 
a) Tütün 
1 - Yaprak 
2 -Mamul 
b) Tuz 

L kıymetler 

12 399 238.12 
1 449 441.32 

c) İspirto ve ispirtolu içkiler 
1 - Ham mal 
2 - Nim mamul 

3-Mamul 
d) Barut 

159 178 
274 123.04 

1 621 365.87 

Müfredat 
Lira K. 

13 848 679.44 

.318 883.64 
2 054 666.91 

1 482 353.90 

İcmal 
Lira E , 

20 207 542.80 

1 - Barut ve pat
layıcı maddeler 812 380.82 

2 - Fişek ve teferruatı 669 973.08 

e) Ambalaj ve levazım 2 330 512.99 
1 - Bütçeden 90 860.51 
2 - Mütedavil serma

yeden 2 239 652.48 

f) Esham ve tahvilât 172 445.92 
1-Bütçeden 146 000 
2 - Mütedavil serma

yeden 26 445.92 

IV - Hazine (A) hesabı 1 272 561.34 
V-Borçlu hesablar 5 611 506.31 
a) Muhtelif borçlular 4141 833.26 
1 - Bütçeden 10 432.26 

. 2 - Mütedavil serma
yeden 4 141 401 

Hesablar 

d) Emanetler 
e) Muhtelif 
f) Meşkûk alacak karşılığı olan 

idare kefalet sandığı parası 
g) Müraselât narut 



Müfredat îcmal 
Hesablar * Lira K. Lira K. 

m 
S. 

-a 

b) Henüz toplanmamış sigorta ser
mayesi karşılığı 500 000— 

c) Müraselât 511 967.81 
1 - Eski yıllar 220 878.66 
2 - Yeni yıl 290 842.66 
3 - Barut " 246.49 

d) Muhtelif 447 705.24 

Yekûn 43 933 051.56 

Hesablar 

Yekûn 



O - CETVELİ 

İnhisarlar ( Tütün - Tuz - Müskirat - Barut) 1 haziran 1934 - 31 mayıs 1935 hesab d 

BORÇLV 

Hesablar 

I - Maliyet bedelleri 
a) Tütün 
1 - Dahilde mamul 

tütün satışı 
2 - Hariçte mamul 

tütün satışı 
3 - Beyiye ücreti 
4 - Nakliye ve sair 

masraflar 
b) Tuz 

8 744 167.81 

118 620.74 
1 849 223.94 

1 213 759.65 

1 - Satılan malm ma
liyeti 333 690.72 

Müfredat 
Lira K. 

11 925 772.14 

-
742 251.63 

İcmal 
Lira K. 

16 327 363.67 

Hesablar 

I - Satış hasılatı 
a) Tütün 
1 - Dahiliî mamul 

tütün, satışı 35 788 943.32 
2 - Haricî mamul 

tütün satışı 
3-Muhtelif 

b ) T u z 
1-Dahilî tuz sa

168 142.16 
18 534.81 

tışı 8 053 296.13 
2 - Muhtelif gelir 10 316.93 

2 -Pr im , 43 024.56 
3 - Nakliye ve sair 

masraflar 365 536.35 
c) İspirto ve ispirtolu içkiler 
1 - Satılan malın 

maliyeti 1 863 567.83 
2 - Beyiye ücreti, 

prim ve komüsyon 276 208.71 
3 - Nakliye ve sair 

masraflar 466 955.79 

2 606 732.33 

d) Barut 
1 - Satılan malla

rın maliyeti 844 835.35 

1 052 607.57 

c) ispirto ve ispirtolu içkiler 
satışı 

1 - Satış bedeli 8 252 579.73 
2-Muhtelif 11 543.51 

d) Barut: satış bedeli 
I I - Diğer bütçe varidatı 

a) Muhtelif resimler 
b) Muhtelif gelir 

III - Muhtelif varidat 
a) Faiz ve akçe farkı 
b) Gümrükten geri alman re

sim 



Müfredat İcmal 
Hesablar Lira K. Lira E. 

m 

2 - Beyiye, nakliye 
ve sair masraflar 207 772.22 

I I - Bütçe masrafları 
Bundan indirilmesi 
lâzmıgelen: Ma
liyete giren 1 114 146.26 
Sabit kıymetler 
tutan 486 993.10 — 1 601 139.36 

HE - Sabit kıymetler masrafları 
a) Amortisman 613 786.54 
b) Sigorta masrafı 25 282.60 

IV - Muhtelif masraflar 
a) Barut bonoları karşılığı 63 582.99 
b) Müteferrik 77 012.20 

V - Safi Kâr 

Yekûn 

6 920 072.09 5 318 932.73 

639 069.14 

140 595.19 

22 425 960.73 
33 039 230.35 

55 465 191.08 

Safi kâr 
idarei hususiye ve tayyare cemiyeti 
Sabit kıymetlere giden 

Müdafaa vergisi 

1934 yılı safi hasdatmdan Hazine hissesi 

>-•-< 

Hesablar 

Yekûn 

763 747.77 
X 486 993.10 





S. Sayısı: 248 
Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı ka
nunun 2 nci maddesine bir fıkra ve mezkûr kanuna bir 

madde ilâvesine dair kanun lâyihası ve Dahiliye 
encümeni mazbatası (1/1086) 

T.C. 
Başvekâlet 1 -VI - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2317 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 sayılı kanunun 2 nci maddesine bir fıkra ve 
mezkûr kanuna bir madde ilâvesi hakkında Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Hey
etince .28 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası 

19 mayıs günü, yurdun her bucağında, Türk gençleri ve sporcuları ve milyonlarca Türk halkı, 
toplu ve birlikte ebedî ve cihanşümul bir tarihin dönüm günlerinden en büyüğünü kutlulamakta-
dırlar. Bu gün beşer tarihinin insanlık ve medeniyet lehine olarak taliini ve gidişini değiştirdiği 
gündür. Bunu takib eden on sekiz senenin her günü o devrim gününün ne büyük ve ne alem
şümul neticeler verdiğini göstermektedir ve mütemadi bir ittiradla âtide göstermekte devam ede
cektir. Onun içindir ki en büyüğümüz Atatürk bu âtinin en kuvvetli zamini olan Türk gençliğine 
ve Türk sporculuğuna bu günün tahsis edilmesini tensib eylemişlerdir. Böyle mukaddes bir gü
nün ulusal bayram günleri arasında bulunması tabiî olduğundan (2739) numaralı kanuna, bu fık
ra ilâve edilmiştir. 

Bayram gününün cumaya tesadüfü haiinde cumartesi gününün yarısını tatil etmemek, duran 
bütün mesaiyi bir kaç saat için yeniden harekete getirerek sonradan yine kesmek gibi faydasız ve 
hatta bazı ahvalde müşkülât doğuran bir vaziyet ihdas etmektedir. 

Kanunî vesikaların günlerinin kanunun tayin ettiği müddetler bakımından böyle bir kaç saat
lik bir zaman için hesaba katılması alâkadarları o kısa müddet içinde muamele yapmağa mecbur 
etmek gibi gayri tabiî bir hal tevlid etmektedir. Binaenaleyh müşkülâtı mueib mesaî bakımından 
randımanı olmayan bu kısa müddetin de tatil edilmesi daha faydalı görüldüğünden bu madde tanzim 
edilmiştir. . 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/1086 
Karar No. 38 

8 -VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 
2739 sayılı kanunun ikinei maddesine bir fıkra ve 
mezkur kanuna bir madde ilâvesi hakkında Dahi
liye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri He
yetince 28 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mu-
cibesile birlikte gönderildiğini bildiren Başvekâ
letin 1 haziran 1938 tarih ve 6/2317 sayılı tezke
resi encümenimize havale buyurulmuş olmakla 
6 haziran 1938 tarihinde toplantımızda okundu ve 
lâyiha tedkik olundu : 

Hükümetin mucib sebebler lâyihasında serd ve 
beyan ettiği zikir ve mülâhazalara iştirak eden 
encümenimiz lâyihanın esasa taalluk etmeyen 
cüzî tadilâtla kabulünü karar altına almıştır. 

Ulu heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisli

ğe takdim olunur. 
Dahiliye E. Reisi 

Tekirdağ 
C. Uybadm 

Antalya 
R. Kaplan 
Çanal&ale 

H. Ergeneli 
istanbul 

Ş. A Ögel 
Erzurum 
N. Elgün 

Malatya 
Emrullah Barkan Edib Ergin 

Samsun Sivas 
Z. Durukan Mitat Ş. Bleda 

Tokad Zonguldak 
Galıb Tekel H. Türkmen 

M. M. 
Çanakkale 
Ş. Taşın 

Burdur 
H. Onaran 

Çorum 
Kemâl Alpsar 

Kocaeli 
A. 8. Akbaytuğan 

Erzurum 
Zeki Soydemir 

Mardin 

Kâtib 
Tokad 

Hürrem Ergin 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Kars 

E. özoğuz 
Kütahya 

M, Somer 
Samsun 

M. Ali Yürüker 

8. Görkey 
Zonguldak 

Rifat Vardar 

( S. Sayısı : 248 ) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFI I 

Ulusal bayram ve genel tatüler hakkındaki 2739 j 
numaralı kanunun ikinci maddesine bir fıkra ve 
kanuna ayrıca bir madde ilâvesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 2739 numaralı kanunun ikinci I 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

G) Gençlik ve spor bayramı mayısın en do- ı 
kuzuncu günü. | 

MADDE 2 — 2739 numaralı kanuna aşağı
daki madde zeyil edilmişti: 

«Kanunda tayin edilen genel tatil günleri 
cuma gününe tesadüf ettiği takdirde müteakib 
cumartesi bütün gün tatil edilir». 

MADDE 3 — Bu kanun hükümleri neşri ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini îcra Ve
killeri yerine getirir. 

28 - V - 1938 I 
, Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
C. Bayar 8. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. it. Araş F. Ağralı 
Mf. T. Na. V. îk. V. 

S.Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S.Î.M.V. G.Î.V. Zr. V. 

Dr. E. Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğlu \ 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞİ 

Ulusal bayram ve genel tatiller hakkındaki 2739 
sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2739 sayılı kanunun ikinci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

G) Gençlik ve spor bayramı; mayısm 19 ncu 
günü. 

MADDE 2 — Mezkur kanuna aşağıda yazılı 
madde eklenmiştir: 

(Kanunda tayin edilen genel tatil günlerinin 
sonu cuma gününe tesadüf ettiği takdirde mü
teakib cumartesi bütün gün tatil yapılır). 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 248 ) 





S. Sayısı: 249 
Türkiye - Lehistan konsolosluk mukavelesinin tadiline mü
tedair protokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası ve Hari

ciye encümeni mazbatası (1/1083) 

T. C. 
Başvekâlet ' - 31 - V -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2296 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ankarada 25 mayıs 1927 tarihinde imza edilen Türkiye ile Lehistan arasındaki konsolosluk mu
kavelesinin tadiline mütedair olub Ankaıada 19 kânunusani. 1938 tarihinde imza olunan protokolün 
tasdiki hakkında Hariciye vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 30 - V -1938 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası , 

Türkiye - Lehistan Konsolosluk mukavelesinin tadiline mütedair olub Ankarada 19 kânunusani 
1938 tarihinde imza olunan protokolün tasdiki hakkındaki kanun lâyihası Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin tasdikma arzolunur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisince evvelce tasdik edilmiş olan 25 - III - 1927 tarihli Türkiye - Le
histan Konsolosluk mukavelesinin 16 nci maddesinin 2 nci bendinde «Salâhiyettar mehakimden biri 
tarafından ittihaz edilen kararlar -diğer Devlet tarafından tanınacak ve- vacibülinfaz olacaktır)» 
diye ahkâm mevcud olması, bunun ise 1932 senesinde meriyet mevkiine girmiş olan yeni Leh medeni 
kanununun 258 nci maddesindeki «ecnebi mahkemelerin kararlarının vacibülinfaz olmaları için 
muhakkak bir Beynelmilel mukavelenamenin akdi icab ettiği» ne dair olan kayıdla mütehalif olması do-
layısile yukarıda anılan mukavelenamenin Polonya Meclisi Mebusanınca tasdik edilmemesinden bu 
tasdik keyfiyetinin temini için Polonya Hükümetince.Ankara sefaretleri vasıtasile bahse mevzu mu
kavelenamenin 16 nci maddesinin 2 nci bendinin ikinci fıkrasında: 

«Bu babda karar itası daima şehbenderin bulunduğu memleket mahkemelerine veya diğer alâka
dar devairine aid olacaktır.» Diye muharrer cümlenin, 

«Bu babda karar itası daima terekenin bulunduğu memleket mahkemelerine veya diğer alâkadar 
devairine aid olacaktır.» Diye tashihi ve yukarıdaserdedilen sebeblere binaen mezkûr bendin son 
fıkrasındaki «Ve vacibülicra» kaydının da tayyı teklif olunmuştur. 

Her memlekette ecnebi mahkemelerinden sadır olan hükümlerin tenfizi bir takım usul ve şuruta 
tâbi bulunduğundan, mukavelenamede bu kabîl kararların bilâ kayıd ve şart vacibülicra olacağını 
kaydetmek doğru olmaz, netekim hukuk muhakeme usulleri kanunumuzun hükmü de bu veçhiledir. 
Binaenaleyh müzahereti adliye mukavelelerinde mevzuatın bu hali ve işin icabı nazarı, itibara alınarak 
müzahereti adliye mukavelesinin âkidlerinden birinin memleketinde sadır olan hükümlerin diğerinin 
memleketinde hangi şerait dahilinde tenfiz edileceği iki tarafın mevzuatına az çok muvafık surette 
mufassalan tesbit edilir. Zati meselenin mahiyetine gelince, menkulât için mirasa veya vasiyete 
gayrı müteallik davaların menkulâtın bulunduğu memleketlerde rüyet olunacağına göre verilecek 



hükümkria de ayni memlekette icrası tabiî bulunduğundan diğer âkid memlekette bu hükümlerin 
icrasına dia o kadar mahal yoktur. Fakat bu hükümlerin diğer taraf memleketinde tanınması bir' 
mâna ifade eder, yani icabmda o memlekette dahi bu suretle tekevvün eden hakkı mükteseb nazarı 
itibare alıjar ve icab eden meseleler ona g&ee haliolımur. 

Mevzubahs olan fıkrada mercii kaza olan mahkemeleri ve makamları gösterirken konsolosun ika
met ettiği memleket mahkemeleri ve makamları demeyib de menkulün bulunduğu memleket mahke
meleri ve makamları demek daha doğrudur. Zira mevzubahs fıkra thükmtince terekenin menkul kıs
mına aid ve miras ve vasiyete gayri müteallik davalar menkulün bulunduğu memleket mahkemele
rinin ve Rakamlarının hakkı kazasına tâbi olacaktır. Bu menkulâttan ise bazan bir kısmı konsolosun 
memur bulunduğu değil mensub olduğu memlekette bulunabilir. 

Yukarıdaki sebeb dolayısile Türkiye - Lehistan muahedesinin 2 nci bendinin (2) ve (3.) fıkrala
rının, Lehistan Hükümetinin teklifi dairesinde, tâdili muvafık görülmüş ve bu babda tanzim edilen 
protokol' 19 kânunusani 1938 tarihinde Ankarada imza olunmuştur. 

Hariciye encümeni mazbatası 

T.&.M.M. 
Hariciye encümeni 8-VI -1938 

Esas İİVö. 1/1083 
Kara* No. 31 

Yüksek Reisliğe 

Türkiye ile Lehistan. arasmda mevcud konso
losluk mukavelesinin tadiline mütedair olub 
Ankaradia 19 kânunusani 1938 tarihinde imza 
olunan protokolün tasdiki hakkında Hariciye 
vökilliğinoe hazırlanıb Başvekâletin 31 mayıs 1938 
tarihli ve 6/2296 sayılı tezkeresile Büyük Meclise 
sunulan kanun lâyihası Encümenimize havale 
buyuralmakla tedkik ve müzakere edilmiş ve 
aynen kabul olunmuştur. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ha. E. Reisi M. M. N. Kâ. 
Trabzon Kastamonu Kastamonu 

Hasan Saka Ş. İlden Ş. tiden 
İstanbul Antalya Manisa 

Salâh Cimcoz Dr. C. Tunca M. Bayur 
Kars 3Sr2urum Tokad 

Gi. M. Akyüz Gl. P. Demfokan N. Poroy 

(S. Sayısı : 249) 



HÜKÜMETİN TEKIİM 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ile Le
histan Cumhuriyeti arasmda 25 mart 1927 de 
Ankarada imza edilen konsolosluk mukavele
sinin tadiline mütedair olub Ankarada 19 kânu
nusani 1938 tarihinde imza otynan protokol 

kabul ve tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun, neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic~ 

Ankarada 25 mart 1927 arihinde imza edilen 
Türkiye ile Lehistan arasındaki konsolosluk 
mukavelesinin tadiline mütedair olub Ankarada 
19 kânunusani 1938 tarihinde imza olunan 
porotokolün tasdiki hakkında kanun lâyihası 

raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
58-V-Î038 

Bş.V. 
C. Bayar 

Da. W. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
$. Âamkm, 

S. I. M. V. 
Mr. H. Alataş 

Ad.v. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. W, 
Dr. T. R. Araş 

'Na. W. 
A. \Ç&mkaya 

G. I. V. 
Rana Tarhan 

M. M. V. 
ıK. <thalp 

Mal. V. 
# . AğuttOt 
îk. W. 

Ş. iKeseimr 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 
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ANKARADA 25 MART 1927 TARİHÎNDE ÎMZA EDİLEN TÜRKİYE İLE LEHİSTAN ARA-

SINDAKİ KONSOLOSLUK MUKAVELESİNİN TADİLİNE MÜTEDAİR PROTOKOL 

Türkiye Cumhuriyeti ile Lehistan Cumhuriyeti, Ankarada 25 mart 1927 tarihinde imza edilen 
Türkiye - Lehistan konsolosluk mukavelenamesinin şimdiye kadar mevkii meriyete girmesine 
mâni olan esbabın kaldırılması arzusile mütehassis olarak, Yüksek Âkid Tarafların meriyette bu
lunan kaurunî mevzuatile artık kabili telif olmıyan mevzubahs mukavelenamenin bazı ahkâmını tadil 
eden bir protokol akdine karar vermişler ve buhususda murahhasları olmak üzere: 

Türkiye Reisicumhuru: 
Hariciye vekili ye İzmir mebusu Ekselans Bay Dr. Tevfik Rüştü Arası 

Lehistan Reisicumhuru: 
Türkiyedeki Fevkalâde murahhas ve Büyük elçisi-Ekselans Mösyö Michel Sokolnickiyi, 

tayin etmişlerdir. 
Müşarünilyehim, usule muvafık ve muteber görülen salâhiyetnamelerini yekdiğerine tebliğ et

tikten sonra atideki hükümleri kararlaştırmışlardır: 

Madde — 1 

Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetile Lehistan Cumhuriyeti Hükümeti, 25 mart 1927 tarihinde An
karada imza edilen Türkiye - Lehistan konsolosluk mukavelesinin mevkii tatbika girdiği tarih
ten itibaren, beş sene müddetle, mezkûr mukavelenin 1 nei maddesinin 1 nci fıkrasında derpiş 
edilen mütekabil ülkelerinde diğer Hükümetin rızası olmadan konsolosluklar tesis etmek hakkın
dan istifade etmemekte mutabıktırlar. 

Madde — 2 

Yüksek Âkid Taraflar mezkûr - Türkiye .Lehistan konsolosluk mukavelesinin 16 nci maddesi 2 nci 
paragrafı yerine âtideki metni koymakta mutabıkkalmışlardır. 

« Türkiyenin ciheti verasetine, taksim ve tasfiyesine ve varislerle ımusalehler arasında rüyet edi
lecek hesabata müteallik her dava, tereke menkul olduğu takdirde, murisin hini vefatında tebaası 
bulunduğu Devletin mehakimi, tereke gayrimenkul olduğu takdirde, arazisinde kâin bulunduğu Dev
letin mehakimi nezdinde ikame edilecektir. 

Veraset veya vasiyetten başka diğer bir ciheti hukukiyeye mübteni olarak şehbenderin bulundu
ğu Devletin veya bir Devleti salisenin tebaası tarafından tereke hakkında müddeiyat, metalibat derme-
yanı halinde bu babda- karar itası daima terekeninbulunduğu memleket mehakimine veya diğer ma-
kamatına aid olacaktır. 

İşbu bend ahkâmı mucibince salâhiyettar meh akimden biri tarafından ittihaz edilen kararlar di
ğer Devlet tarafından tanınacaktır». 

Madde — 3 

İşbu Protokol, Ankarada 25 mart 1927 tarihinde imza edilen Türkiye - Polonya konsolosluk muka
velesinin cüzü mütemmimi olacak ve mevkii meriyete girmesi tarihile mevki tatbikde kaldığı müd
det hususunda mukaveleye tâbi olacaktır. 

Madde - ^ 4 

İşbu protokol tasdik edilecek ve tasdiknamesi mevzubahs mukaveleninkile birlikte Varşovada te
ati edilecektir. 

Tasdikanlilmekal her iki Devlet murahhasları işbu Protokolü imza etmişler ve mühürlemişlerdir 
Ankarada, iki nüsha olarak 19 kânunusani 1938 tarihinde tanzim edilmiştir. 

»mm t 
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S. Sayısı: 250 
Mahrukat kanunu lâyihası ve İktısad, Nafia, Dahiliye, ve 

Bütçe encümenleri mazbataları (1/805) 

T. C. 
Başvekalet 10-V-1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1577 • 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

îktısad vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri heyetince 5 - V - 1937 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan Mahrukat kanunu lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekâlet vekili 
, ! Br. R. Saydam 

Mahrukat kanunu esbabı mucibe lâyihası 

1 — Takib ettiğimiz sanayileşme programı, memleketimizde büyük mikdarda ve en iyi vasıf- ' 
larda bulunan ve medenî bir ihtiyaç metaı olan maden kömürlerimizin iç ve dış piyasada kıymet
lendirilmesi için tedbirler alınmasını icab ettirmektedir. 

2 — Yapılan tedkikler neticesinde bir taraftan millî müdafaanın elzem bir maddesi olan ma
yi mahrukat, diğer tarafdan ev mahrukatı ihtiyacının kömürlerimizin işlenmesi temin edilebile
ceği anlaşılmıştır. 

3 — Sıhhî, temiz ve iktisadî bir yakacak olan maden kömürlerimizin kullanılmasını temin za
rureti, sahaları gittikçe azalmakta olan ormanlarımızın korunması bakımından da şiddetle hissedil
mektedir. 

Teklif edilen kanun» projesi işte* bu düşüncelerle hazırlanmıştır. 
Projenin kanuniyet kesbederek tatbikile beraber dahilde maden kömürü sarfiyatının senevi 

100 000 ton kadar tezayüd edeceği tahmin edilebilir. 
Filhakika vilâyet, kaza ve nahiye merkezlerile resmî daireler, mektebler, hastaneler, hamam ve 

fırmlar gibi çok yakacak kullanan mahallerin 2,5 milyon ton kadar odun istihlâk ettikleri tahmin 
edilmektedir. 

Bu mikdar odun hararet itibarile 1 200 000 ton maden kömürüne muadildir. 
Projenin ikinci ve üçüncü maddelerinde tatbik sahası olarak başlıca demiryolu üzerinde tiren 

durağı ve deniz sahilinde posta vapuru uğrağı olan veya bu durak ve uğraklardan en çok 50 kilo
metre mesafede bulunan vilâyet ve nüfusları iki bini geçen ; kaza merkezlerindeki resmî dairelerle 
ticarî ve sınaî müesseseleri, mekteb, hastane, cami, otel, lokanta ve gazino gibi umumî yerleri 
ihtiva etmektedir. Bu vilâyet ve kaza merkezlerinin nüfusu 3 000 000 kadardır. Proje bu nüfusun 
tamamını maden kömürü kullanma mecburiyeti altına almadığından bu kasaba ve şehirlerimizdeki 
mükelleflerin kullandığı odun ve odun kömürü mikdarının en az 250 000 ton tutacağı tahmin edilebi
lir, ki bu da hararet itibarile 100 000 ton maden kömürüne tekabül eder. 

Görülüyorki tedkik edilen kanun projesi iktisadî kalkınmamızın inkişafında büyük bir rol oynıyacak 
olan maden kömürünün memleket içindeki istihlâkine mühim bir hız verecek mahiyettedir. 

Memleketimizde mevcud nakliyat müşkülâtı maliyet üzerinde büyük bir tesir husule getirmektedir. 
Bunun içindir ki nakliyat dolayısile maden kömürünün maliyetini projede teklif edilen % 50 tenzi-
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lata rağment arttıracak derecede demiryolu veya iskelelere uzak mahaller kanunun tatbik sahasından 
hariç tutulmuştur. 

Projede kanunun tatbikında Iktısad vekâletine yardım etmek ve icab eden tedbirleri almak üzere 
Etibanka' bapt bir «Mahrukat idaresinin» tesisi derpiş edilmiştir. Bu idarenin Etibanka bağlan
ması maden siyasetimizin bir elden idaresi bakımından faydalı görülmüştür. 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Îktısad encümeni 

Esas No, İ/805 
Karar No. 35 

12 - IV -1938 

Yüksek Keisliğe 

îktısad vekilliğince hazırlanıb îcra Vekilleri 
Heyetinin 5 - V - 1937 tarihli toplantısında Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve Encümenimize 
havale buyurulan mahrukat kanunu lâyihası mü
zakere ve tedkik olundu : 

Lâyihaya bağlı mucib sebebler ve îktîsad ve
kâletinin mesele ile alâkadar -dairesinin şifahen 
vaki beyanatına göre işbu kanun lâyihasının 
memlekette en mühim millî sermayelerimizden 
olan maderi; kömürü ocaklarının hem iç hem 
dış; piyasalara icab ettiği kadar ihracat yapma
larını temin için memleket mahsulâtından olan 
taş, ve linyit kömürlerinin kanun lâyihasının ikin
ci maddesinde yazalı yerlerdeki ve üçüncü 
maddesinde sayılı binalarda mecburî olarak kul
lanılmasını istihdaf ettiği anlaşılmıştır. 

Memleketin muhtelif yerlerinde bulunan taş 
ve linyit kömürünün ihracmı arttırmak ve kıy
metlendirmek için bunların bu kanunun mecbu
rî kıldığı yerlerde sarf ve istihlâkini Encüme
nimiz bu mevzuda alınmış tedbirlerin ilk merha
lesi olarak telâkki ve en sıhhî, en temiz ve 
en ucuz bir- teshin malzemesi olan bu maddenin 
memleketin» her tarafında ev ihtiyaçlarını da 
karşılayacak bir mevkie getirilmesi için mütea-
kib tedbirlerin de tahakkukunu candan temen
ni etmeği bir vazife saymıştır. Diğer taraftan 
ormanlarımızın korunması için alman tedbirler 
karşrsmda teshin maddesi tedarikinden mahruıîı 

ve bu ihtiyacını meselâ ziraatte kullanıldığı 
halde randımanı ve binnetice millî serveti çok 
arttıracak olan gübrelerini bile yakarak iktısad 
kaideleri mefhumuna aykırı olmak kadar en 
gayri sıhhî bir şekilde de temin zaruretinde ka
lan köylülerimize ucuz bir fiatla mal olması pek 
tabiî olan ve mevcudiyetine memleketin hemen 
hemen her tarafında rastlanan linyit ocakları
nın bir an evvel işletilmesi için âcil tedbirler 
alınması temennisini de izhar eden Encümenimiz 
işbu kanun lâyihasını esas itibarile ve şükranla 
kabul etmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi aynen, müteakib 
maddeleri bazı fıkraları aynen ve bazıları da 
tadilen, dokuzuncu maddesi lâğv ve lâyihamız
da onuncu madde olarak yer alan Hükümet tek
lifinin on birinci maddesi tadilen ve bu suretle 
lâyiha on bir madde olarak kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Nafıa encümenine tevdi 
buyurulmak üzere yüksek katınıza sunulur. 

îktısad E. Reisi M. M. N. Kâtib 
îzmir Niğde Niğde 

R. Köken Dr. R. Ferid Talay Dr. R. Ferid Talay 
Afyon K. Seyhan Zonguldak 

Berç Türker Esma Nayman B. Karabacak 
Samsun îzmir 

Ali Tunah Benal Anman 
Konya Gazi Anteb 

H. Dikmen B. Kaleli 

Afyon K. 
îzzet Akosman 

Gümüşane 
Edib Servet Tor 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 
Esas No. 1/805 
Karar No. 11 

27 -IV-1938 

Yüksek Reisliğe 

Iktısad vekilliğince hazırlanan ve icra Ve
killeri Heyetinin 5 - V - 1937 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası Ik
tısad encümeni mazbatasile birlikte Nafıa, Da
hiliye ve Iktısad vekâletleri mümessilleri hazır 
oldukları halde tedkik ve müzakere olundu: ve 
lâzım gelen izahat alındı. 

Memleketimizin mühim servet membalarından 
olan maden kömürlerimizin teshin vasıtası olarak 
kullanılması kömür sanayiine vereceği inkişaf
tan başka ormanlarımızın korunması ve mahru
kat için sarf edilen kerestenin sanayi sahasında 
daha faydalı şekillerde kullanılması itibarile de 
memleketimizde bir çok iyilikler doğuracaktır. 

Iktısad vekâletinin yaptığı etütlere göre bu 
kanunun tatbik sahasına giren her şehir ve 
kasabalarda kömür yakmağa mecbur edilen mü
esseselerde 250 000 ton mikdarında odun ve odun 
kömürü yakılmaktadır. Kanun tatbik sahasına 
geçtikten sonra bu mikdar odun ve odun kömü
rü yerine 100 000 ton maden kömürü kaim ola
caktır. iktisadî ve sıhhî bakımdan faydalı gö
rülen kanun lâyihası esas itibarile kabul edil
miş yedinci maddede Devlet demiryollarının ta

rifelerinde tenzilât yapılabilmesi için Hükümete 
verilen salâhiyetin Devlet elindöki bahrî vesaitede 
teşmili için maddenin o şekilde tadili muvafık 
görülmüştür. 

Kanunun iyi tatbik edilebilmesi için kömür 
ve teshin vasıtalarının vaktinde ve yerli yerinde 
hazır bulundurulmasını teminen kanunun 1939 
senesinin ilk teşrininden itibaren imevkii tatbike 
geçmesi.yolundaki Iktısad encümeninin, tadiline 
Encümenimizde iştirak etmiştir. 

Havalesi mucibince Dahiliye encümenine (tev-
di buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Na. En. Reisi 
Erzincan 
A. 8. tlter 
Afyan K. 
M. Gönenç 
Eskişehir 

Osman Işın 
Kars 

B. öngören 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

M. M. 
Kayseri 

A. H. Kdlaç 
Afyon K. 
C. Akçın 
Eskişehir 

A. özdemir 
Kastamonu 
S. Erkman 

Tokad 
Gl. Sıtkı Vke 

Kâ. ' 
Manisa 

Osman Ercin 
.Elâzığ 

F. Z. Çiyiltepe 
içel 

F. Mutlu ' 
Kastamonu 
V. îzbudak 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T. M. M. M. 
Dahiliye encümeni 

Esas No. 1/805 
Karar No. 25 

Yüksek Reisliğe 

M - V - 1938 

Iktısad vekilliğince hazırlanıb icra Vekilleri 
Heyetinin 5 - V - 1937 tarihindeki toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan mahrukat ka
nunu lâyihasının esbabı mucibesile birlikte gön
derildiğini bildiren Başvekâletin 10 mayıs 1937 
tarih ve 6/1577 sayılı tezkeresi Encümenimize de 
havale buyurulmuş olmakla Iktısad ve Nafıa ve
kâletleri mümessillerinin de hazır bulundukları 

toplantımızda Iktısad ve Nafıa encümenlerinin 
mazbatalarile beraber okundu ve lâyiha hakkın
da bir çok toplantılarımız da görüşüldü : 

Gerek maden kömürü servetlerimizin istisma
rı, gerekse başka ucuz mahrukat tedariki müm
kün olmaması hasâbile odun kullanılması yüzün
dende kısmen tahrib edilmekte olan ormanları
mızın kurtarılması bakımından yurdumuzun her 

(S. Sayısı : 250) 



ferinde maden kömürünün teshin vasıtası olarak 
kullanılması şüphesiz kıymetli bir idealdir. 

Ancak ^istihsal vasıtalarının henüz tekemmül 
etmemiş olması ve nakliye ücretleri ne kadar 
ucuzlatılırşsa ucuzlatılsın sıkleti yüzünden yine 
pahalıya malolması hasebile maalesef memleketin 
pek çok yerinde kömür yakılması mümkün olma
maktadır. 

Linyitlerin ham olarak yani tabiî halde kul
lanılması ise hususî ve istimalleri oldukça muğ
lak sobalar tedarikine mütevakkıf olduğundan is
timalleri henüz taammüm edememiştir. 

Ordunun bir çok cehd ve gayretten sonra bir 
çok yerlerde linyit kullanmağa muvaffak olduğu 
memnuniyetle öğrenilmiştir. 

Devlet dairelerinin, belediyelerin, Hususî ida
relerin kömür yakılmasında ön ayak olmaları ve 
vatandaşlara rehberlik ve öğreticilik etmeleri ta
biî pek hayırlı bir iştir. 

Bu maksadla ihzar olunmuş bulunan kanun 
lâyihası esas itibarile kabule değer görülmüştür. 

Ancak* gerek bütçelerin kudretleri ve gerek 
malzeme ve kömür tedariki imkânları bakımın
dan mevzuu şümullü ve vâsi tedkiklere muhtaç 
gören Encümenimiz kanunun tatbikatına fazla 
elastikiyet verilmesi cihetini iltizam-etmiş ve bu 

Mahrukat kanunu lâyihasının gönderildiğine 
dair olan Başvekâletin 10 mayıs 1937 tarih 
ve 6/1577 'sayılı tezkeresi Iktısad, Nafıa ve Dahi
liye! encümenleri mazbatalarile birlikte Encümeni

mize verilmiş olmakla Iktısad vekâleti namına 
Sanayi umum müdürü hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu: 

Maden kömürünün muhtelif nevileri memleke
timizin her tarafında mebzulen bulunmakta olub 
iktisadî kalkınmamızda mühim ve ön safta yer 
tutması tabiîi olan bu değerli cevheri kıymetlen
dirmek, istihsalini çoğaltmak dış ve iç piyasa
larda sarfiyatını arttırmakla mümkün görüldü-

ruh dahilinde lâyiha tadil edilmiştir. 8 nci mad
dede yazılı cezalar ferdler ve hususî müesseseler 
hakkında olub Devlet, hususî idare ve belediye 
memurlarının bu babdaki aykırı hareketleri me
murin muhakematı hakkındaki kanun hükümle
rine göre takib olunacaktır. 

Tadilen tanzim edilen lâyihanın Ulu Heyete 
arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulmasına 
24 - V - 1938 tarihindeki toplantıda karar veril
miştir. 

Dahiliye E. Reisi M. M, 
Tekirdağ 

C. TJybadın 
Burdur 

H. Onaran 
Çoruh 

Atıf Tüzün 
Erzurum 

Zeki Soydemdr 
Kocaeli 

8. Akbaytuğan 
Samsun 

Z. Durukan 
Tokad 

Galib Pekel 

Çanakkale 
Ş. yaşın 
Bursa 

F. Güvendiren 
Çorum 

Kemal Alpsar 
istanbul 
Ş. Â. Ögel 
Kütahya 

M. Somer 
Sivas 

Kâtib 
Tokad 

Hürrem Ergun 
Çanakkale 

H. Ergeneli 
Erzurum 
N. Elgün 

Kars 
E. özoğuz 
Samsun 

M. Ali Yürüker 
Sivas 

Mehmet Ş. Bleda S. Görkey 
Zonguldak 

H. Türkmen 
Zonguldak 

Rifat Vardar 

günden gerek bu ciheti temin etmek ve gerek 
teshin vasıtası olarak kullanılan odun ve odun 
kömürünün istihsali için şimdiye kadar tahrib 
edilen ormanlarımızı muhafaza ederek eski hal
lerine getirebilmek ve nihayet iş hacmini çoğalt
mak gibi mühim faydalan elde etmek maksadla-
rile sevkedildiği anlaşılan kanun lâyihası Encü-
menimizce de esas itibarile kabul edilmiş ve 
Hükümetin de mutabık bulunduğu Dahiliye en
cümeni metni müzakereye esas tutularak bu me
tin üzerinde aşağıda arzedilen bazı değişiklikler 
yapılmıştır. Lâyihanın birinci ve ikinci madde
lerinin birleştirilmesi tertib tibarile daha uygun 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B.M. M. 
Bütçe encümeni 8 -VI - 1938 

Mazbata No. 153 
Esas No. 1/805 

Yüksek Reisliğe 
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gorüİmüş ve tatbikatta bu mecburiyetin köylere 
kadar teşmili suretile köy mektebleri gibi köylü 
yardımı ile teshini temin edilen ufak tefek teş
kilâtı tazyik etmemek maksadile mecburiyetin an
cak nüfusu iki binden aşağı olmıyan kasabalarla 
belediye teşkilâtı bulunan yerlere münhasır ol
masını temin edecek şekilde maddeye kayid ilâ
ve olunmuştur. 

Etibankm kendi kanunile tayin edilen va
zifeleri meyanında bu lâyihada tarif edilen 
şekilde mahrukat işlerile uğraşacağına dair 
bir hüküm mevcud olmadığından Etibanka bağlı 
olmak ve mahrukat işleri ile meşgul olmak üzere 
ayrı bir teşekkülün vüeude getirilmesi ve bu te
şekkülün vazifelerinin tayini için beşinci madde
nin lâyihaya konduğu anlaşılmıştır. Etibankm 
teşkilâtı hakkında kanuna ayrı bir hüküm konul
masını uygun görmeyen Encümenimiz yalnız bu 
madde ile tesbit edilen vazifeleri Etibankm va
zifeleri meyanma idhal etmekle iktifa eylemiş 
ve o yolda tadil edilen madde bazı tertib deği
şikliği ile ikinci madde olarak yazılmıştır. Bu 
maddenin son fıkrasında bu kanunun tatbik 
edileceği yerleri ilân zamanından önce bankanın 
vekâlete bildirmesi hususu da tesbit edilmiştir. 
Ancak bu yerlerde mahrukat maddelerile bunları 
yakacak vasıtaların mutlaka Etibank tarafından 
tedarik ve temin edilmiş bulunması şart olma-
yıb bunların, bu işlerin ticaretile iştigal eden 
hususî şahıslar tarafmdan da tedarik edile
bileceği ve bu takdirde de Etibankça o yerler
de kanunun tatbik olunabileceğine kanaat geti
rilerek Hükümete bildirilebileceği müzakere 
esnasında mevzubahs olmuş ve bu noktanın mad
de metninde tasrihi düşünülmüş ise de mezkûr 
maddenin umumî surette bu fikri ifade eylediği 
derpiş edilerek bu noktaya sadece mazbatamızda 
işaret edilmekle iktifa olunmuştur. 

Üçüncü madde mucibince ilân edilecek yerle

rin îktısad vekâletinin teklifile İcra Vekilleri 
Heyetince tesbiti ve tesbit edilen bu yerlerde 
kanunun tatbiki mecburiyetinin altı ay sonra 
başlaması Encümenimizce muvafık görülerek mad
de bu esas dairesinde yazılmış ve lâyihanın dör
düncü maddesinde tutuşturma vasıtası ^olarak 
yalnız odun ve odun kömürü zikredilmiş ise de 
memleketin bir çok mahallerinde fındık kabuğu, 

zeytin küsbesi, pamuk tohumu ve saire gibi meb-
zulen elde edilerek mahrukat olmak üzere kulla
nılan maddelerin mevcudiyeti de düşünülerek 
bunların da tutuşturma vasıtaları arasına gire
bilmelerini temin eder şekilde madde yeniden 
yazılmıştır, 

Altıncı madde hükümleri Encümenimizce tes
bit edilen ikinci madde ile temin edilmiş ol
duğundan lâyihadan çıkarılmış ve 7 nci madde 
ile her nevi nakil vasıtalarında lüzumlu görülen 
tenzilâtın yapılması maksud olduğu anlaşıldığın
dan mezkûr madde bunu temin eder şekilde 
beşinci madde olarak ve 9 ncu madde de ibare 
değişikliği ile 7 nci madde olarak yeniden ya
zılmıştır. 

Diğer maddeler Dahiliye encümeni tadili da
iresinde aynen kabul edilmiş olub bu değişiklik
lerle yeniden hazırlanan kanun lâyihası Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunuldu. 

ReisV. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal B. Karadeniz F. öymen 
Balıkesir Kırklareli Maraş 

E. Adakan Ş. ödül A. Tiridoğlu 
Mardin Ordu * Seyhan 
E. Erten H. Yalman N. Eldeniz 

Siird Sivas Trabzon 
M. Mayakon Remzi Çiner Sim Day 

Yozgad 
8. îçöz ı, 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ IKTÎSAD ENCÜMENİNİN DE&ÎŞTİRÎ 

Mahrukat kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Vaziyetleri kanunun 2 nci 
maddesinde gösterilen şehir ve kasabalarda 3 n-
cü maddede sayılan binalarda teshin ihtiyacım 
temin için maden kömürü yakılması mecburi
dir. Bu kanuna göre her nevi taş kömürü, lin
yit, turp ve bunlarm kok, yan kok ve briket 
gibi işlenmiş şekilleri dahi maden kömürü sayı
lır. Havagazı, petrol, petrol müştakları ve ben
zerleri ile elektirik cereyanı teshin için kullanı
labilir. 

MADDE 2 — Bu kanun hükümleri: 
1) Demiryolu üzerinde tren durağı veya de

niz sahilinde posta vapuru uğrağı olan veya bu 
durak ve uğrakların en çok elli kilometre uzak-
lığındaki vilâyet merkezlerile nüfusları iki bini 
geçen kaza merkezlerinde, 

2) İşlenilen kömür ocakları veya kok, briket 
fabrikaların m en çok elli kilometre uzaklığmda-
ki nüfusları iki bini geçen vilâyet ve kaza mer
kezlerinde tatbik olunur. Ancak yukariM fıkra
daki vilâyet ve kaza merkezlerinin tren durak
larına veya posta vapuru uğraklarına veya kö
mür ocağı veya kok veya biriket fabrikası bu
lunan mahallere muntazam araba yolu ile bağlı 
bulunması şarttır. Bir de kömürün, buralardaki 
satış fiatı istihsal mmtakalarmdaki nakil vasıta
ları üzerinde teslim toptan satış fiatma nazaran 
bir mislini geçdiği takdirde bu kanun hükmü 
tatbik edilmez. 

MADDE 3 — ikinci maddede yazılı yerlerde 
teshin için maden kömürü kullanılması mecburî 
olan binalar şunlardır: 

1) Hükmî şahsiyeti haiz şirket ve müessese
lerle Teşviki sanayi kanundan istifade edebile
cek vasıftaki müesseselerin faaliyetlerinde kul
lanılan binalar; 

2) Bütün resmî dairelerin bulundukları bi
nalarla Devletin, idarei hususiyelerin ve beledi
yelerin doğrudan doğruya veya iştirak suretile 

Mahrukat kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Vaziyetleri kanunun ikinci 
maddesinde gösterilen şehir ve kasabalarda 
üçüncü maddede sayılan binalarda .teshin ihti
yacını temin için maden kömürü yakılması mec
buridir. Bu kanuna göre her nevi taş kömürü, 
linyit, turp ve bunlarm kok, yarı kok ve bri
ket gibi işlenmiş şekilleri dahi maden kömürü 
sayılır. Havagazı, petrol, petrol müştakları ve 
benzerlerile elektrik cereyanı teshin için kulla
nılabilir. 

MADDE 2 — Bu kanun hükümleri: 
1 - Demiryolu üzerinde tren durağı veya de

niz sahilinde posta vapuru uğrağı olan veya bu 
durak ve uğrakların en çok elli kilometre uzak-
lığmdaki vilâyet merkezlerile nüfusları 2 000 ni 
geçen kaza merkezlerinde; 

2 - işletilen taşkömürü ve linyit ocakları 
veya kok, briket fabrikalarının en çok elli ki
lometre uzaklığmdaki nüfusları 2 000 ni geçen 
vilâyet ve kaza merkezlerinde tatbik olunur. An
cak yukarıki fıkradaki vilâyet ve kaza merkez
lerinin tren duraklarına veya posta vapuru uğ
raklarına veya taşkömürü ve linyit ocağı veya 
kok veya briket fabrikası bulunan mahallere 
şose ile bağlı bulunması şarttır. 

MADDE 3 —- îkinci maddede yazılı yerler
de teshin için maden kömürü kullanılması mec
burî olan binalar şunlardır : 

1 - Hükmî şahsiyeti haiz şirket ve müessese
lerle teşviki sanayi kanunundan istifade eden 
veya bu kanundan istifade edebilecek vasıftaki 
müesseselerin faaliyetlerinde kullanılan binalar; 

2 - Bütün resmî dairelerin bulundukları bi
nalarla Devletin, hususî idarelerin ve beledi
yelerin doğrudan doğruya veya iştirak suretile 
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NAFIA ENCÜMENİNİN DE-
ĞÎŞTlRÎŞt 

Mahrukat kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Iktısad encü
meninin birinci maddesi aynen. 

MADDE 2 — Iktısad encü
meninin ikinci maddesi aynen. 

MADDE 3 — Iktısad encü
meninin üçüncü maddesi aynen. 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN 
DÜĞlŞTİRİŞl 

Mahrukat kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Her nevi taş 
kömürü, linyid, turp gibi ma
den kömürlerile kok, yarı kok 
ve briket gibi işlenmiş şekilleri
nin ve bunları yakmağa mahsus 
fennî ve iktisadî vesaitin Eti-
bankca, temin edildiği 3 ncü 
maddede gösterilen tarzda ilân 
edilecek yerlerde 2 nci mad
dede yazılı binalarda teshin için 
maden kömürü yakılması mec
buridir. Bu yerlerde havagazi; 
petrol, petrol müştakları ve 
benzerlerile elektrik dahi tes
hin vasıtası olarak kullanılabi
lir. 

MADDE 2 — Birinci madde
ye göre teshinleri için maden 
kömürü kullanılması mecburi 
olan binalar şunlardır: 

1 - Hükmî şehsiyeti haiz şir
ket ve müesseselerle teşviki 
sanayi kanunundan istifade eden 
veya istifade edebilecek vasıf -
daki müesseselerin faaliyetle
rinde kullanılan binalar, 

(S . Sayısı : 250) 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DE-
ĞİŞTÎRİŞÎ 

MADDE 1 — Nüfusu İM 
binden aşağı olmryan ve bele
diye teşkilâtı bulunan yerler
de aşağıda isimleri yazılı bina
ların teshininde her nevi taş 
kömürü, linyit trop gibi ma
den kömürlerile kok, yarı kok 
ve briket gibi işlenmiş şekil
lerinin kullanılması mecburi
dir. Bu binalarda havagazı, 
petrol, petrol müştakları ve 
benzerlerile elektrik dahi tes
hin vasıtası olarak kullanıla
bilir. 

A) Resmî dairelerin bulun-
dukları bütün binalarla Dev
letin, hususî idarelerin ve be
lediyelerin doğrudan doğru
ya veya iştirak suretile işlet
tikleri müesseselere mahsus bi
nalar; 

B) Kışla, polis ve şehir için
deki j ardama karakolları ile 
resmî ve hususî mekteb, hasta-



! 
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işlettikleri âmme hizmeti müesseselerine mah
sus binalar, 

3) Kış^a, polis ve jandarma karakolları ile 
resmî ve hususî mekteb, hastane, dispanser, sa-
natoryom ve mabedler; 

4) Sinema, tiyatro, kahve, bar, dansing, gazi
no, lokanta, birahane, meyhane hamam ve otel
ler; 

5) Borsa, ticaret ve sanayi odaları, kulüb 
ve her dürlü cemiyetlere mahsus binalar. 

MADDE 4 — Zarurî görülen yerlerde ve mü
esseselerde maden kömürü yakmak mecburi
yeti îktısad vekilliğinin teklifi ve icra Vekilleri 
Heyetinin kararı ile kaldırılır. 

MADDE 5 — Bu kanun mucibince teshin 
için maden kömürü yakılması mecburî olan ma
hallerde yakılacak odun veya odun kömürünün 
nisbeti yapılacak nizamname ile tayin edilir. 

MADDE 6 — Etibanka bağlı olmak ve aşağı
da yazılı vazifeleri görmek üzere bir «Mahrukat 
idaresi» kftrulacakdır. 

1) Mahrukat ihtiyaçlarını ve bu ihtiyaçların 
hangi nevi mahrukatla ve ne suretle karşılana
bileceğini ftedkik ve mahrukat fiatlarmın nevi
ne ve yeri$e göre tesbit ederek neticelerini îktı-
sad vekâletine bildirmek; 

(S. Sa 
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işlettikleri âmme hizmeti müesseselerine mahsus 
binalar; 

3 - Kışla, polis ve jandarma karakolları ile 
resmî ve hususî mekteb, hastane, sanatoryom, 
dispanser ve mabedler; 

4 - Sinema, tiyatro, kahve, bar, dansiğ, ga
zino, lokanta, birahane, meyhane, hamam ve 
oteller; 

5 - Borsa, ticaret ve sanayi odaları, kulüp 
ve her türlü cemiyetlere mahsus binalar; 

MADDE 4 — Birinci maddede tarif edilen 
mahrukatı yakmak mecburî olan mahallerde ik
tisadî zaruretler dolayısile îktısad vekâletinin 
teklifi ve îcra Vekilleri Heyeti kararile bu mec
buriyet kaldırılabilir. 

MADDE 5 — Birinci maddede tarif edilen 
mahrukatın tutuşturulması için kuUanlmıası 
zarurî olan odun ve odun kömürünün nisbeti 
bu kanunun tatbiki için yapılacak nizamnamede 
tasrih olunur. 

MADDE 6 — Eti banka bağlı olmak ve aşa
ğıda yazılı vazifeleri görmek üzere bir (Mah
rukat idaresi) kurulur: 

1 - Mahrukat ihtiyaçlarım ve bu ihtiyaçla
rın hangi nevi mahrukatla ve ne suretle karşı
lanabileceğini tedkik ve mahrukat fiatlarmm 
nevine ve şekline göre tesbit ederek neticelerini 
îktısad vekâletine bildirmek; 

yısı : 250) 
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MADDE 4 — Iktısad encü
meninin dördüncü maddesi ay
nen. 

MADDE 5 — Iktısad encü
meninin beşinci maddesi aynen. 

MADDE 6 — Iktısad encü
meninin altıncı maddesi aynen. 

— 9 — 
Da. E. 

2 - Resmî dairelerin bulun
dukları bütün binalarla Devle
tin, hususî idarelerin ve bele
diyelerin doğrudan doğruya ve
ya iştirak suretile işlettikleri 
müesseselere mahsus binalar, 

3 - Kışla, polis ve şehir dahi
lindeki jandarma karakolları ile 
resmî ve hususî mekteb, hasta
ne, sanatoryom, dispanser ve 
mabedler, 

4 - Sinemalar, tiyatrolar, 
barlar, dansiğler, gazinolar, 
birahaneler meyhaneler, 

5 — Borsa, ticaret ve sanayi 
odaları, kulüb ve her türlü ce
miyetlere mahsus binalar. 

MADDE 3 — Birinci mad
dede sözü geçen maden kömür-
lerile ve bunları yakmağa mah
sus fennî ve iktisadî vasıtaların 
Etibankca ihtiyaca kâfi mik-
darda temin ve ihzar edileceği 
yerler tesbit olunur. Her sene, 
ikinci kânun ayı içinde bu 
kanun hükümlerini bir sene 
sonra tatbik ile mükellef ola
cak olan bu yerler îcra Vekil
leri Heyeti kararile ilân ve bü
tün vekâletlere, vilâyetlere, be
lediyelere tamim edilir. 

MADDE 4 — Birinci madde
de yazılı mahrukatın tutuştu-
rulması için kullanılması zarurî 
olan odun ve odun kömürünün 
nisbeti bu kanunun tatbiki için 
yapılacak nizamnamede tasrih 
olunur. 

MADDE 5 — Etibanka bağlı 
olmak ve aşağıda yazılı vazife
leri görmek üzere bir (mahru
kat idaresi) kurulur : 

1 - Mahrukat ihtiyaçlarını ve 
bu ihtiyaçların hangi nevi mah
rukatla ve ne suretle karşıla
nabileceğini tedMk. ve mahrn-

(S, Sayısı: 250X 

B. E. 

ne, sanatoryom ve dispanser
ler; 

C) Hükmî şahsiyeti haiz şir
ket ve müesseselerle Teşviki 
sanayi kanunundan istifade 
eden veya istifade edebilecek 
vasıftaki müesseselerin faali
yetlerinde kullanılan binalar; 

D)Borsa, ticaret ve sanayi 
odaları, kulüb ve her türlü ce
miyetlere mahsus binalar; 

E) Sinemalar, tiyatrolar, bar
lar, dansingler, gazinolar, bira
haneler ve meyhaneler. 

MADDE 2 — Etibank aşağı
daki vazifeleri yepmakla mü
kelleftir. 

A) Mahrukat ihtiyaçlarını ve 
bu ihtiyaçların hangi nevi mah
rukatla ve ne suretle karşıla
nabileceğini tedMk ve mahru
kat fiatlarmı mahrukatın ne-

http://Na.IL
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2) Maden kömürü yakacak ucuz ve kulla
nışlı metal ve topraktan mamul soba vesair tes-

,hin vasrtalarile bunların kurulma ve işletilme
lerine lüzumlu malzemenin vasıf ve tiplerini 
tedkik ve fiatlarmı tesbit ederek îktısad vekâ
letine bildirmek; 

3) Mahrukat ve teshin vasıtaları istihsal ve 
tevzi işlerini tanzim için lüzumlu görülecek ted-
Mkleri yapiarak îktısad vekâletine bildirmek; 

4) Bu kanunun tatbiki için icab eden yerler
de maden kömürü soba ve teshin vasıtaları satmak 
veya sattırmak ve lüzumunda diğer tedbirleri 
almak; 

Kanunim tatbik edileceği mahallerde kâfi 
derecede maden kömürü soba vesair teshin va
sıtaları bulunmadığı takdirde Mahrukat idaresi 
ihtiyaca kâfi mahrukat ve teshin vasıtaları 
bulunduracaktır. 

MADDE 7 — Maden kömürü ve teshin vası
talarının nakil, tahmil ve tahliyeleri masrafla
rının ucuzlatılması için Devlet demiryolları ve 
limanlan işletme idaresile Devlet idaresindeki 
limanlar ve Devlet ve idarei hususiye ve bele
diye elindeki iskelelerin tarifelerinde yüzde el
liye kadar tenzilât yapılmak üzere Nafıa ve 
Îktısad vekillerinin müşterek teklifi üzerine îcra 
^Yşjâllşri Heyetince karar verilebilir. 

îk. E. 

• 2 - Birinci maddede tarif edilen mahrukatı 
yakacak ucuz ve kullanışlı metal ve topraktan 
mamul soba vesair teshin vasrtalarile bunların 
kurulma ve işletilmelerine lüzumlu malzemenin 
vasıf ve tiblerini tedkik ve fiatlarmı tesbit ede
rek îktısad vekâletine bildirmek; 

3 - Mahrukat ve teshin vasıtaları istihsal ve 
tevzi işlerini tanzim için lüzumlu görülecek ted-
kikleri yaparak îktısad vekâletine bildirmek; 

4 — Bu kanunun tatbiki için icab eden yer
lerde mahrukat, soba ve teshin vasıtaları satmak 
veya sattırmak ve lüzumunda diğer tedbirleri 
almak; 

Kanunun tatbik edileceği mahallerde kâfi 
derecede mahrukat soba ve sair teshin vasıtaları 
bulunmadığı takdirde mahrukat idaresi ihtiya
ca kâfi mahrukat ve teshin vasıtaları bulundur
mağa mecburdur. îşbu idarenin teşkilâtı ve ça
lışma tarzı bu kanunun tatbiki için yapılacak 
nizamnamede tasrih olunur. 

MADDE 7 — Birinci maddede tarif edilen 
mahrukat ile teshin vasıtalarmm ve malzemesi
nin nakil, tahmil ve tahliyeleri masraflarının 
ucuzlatılması için Devlet demiryolları ve liman
lan işletme idaresile Devlet idaresindeki li
manlar ve Devlet, hususî idare ve belediyeler 
elindeki iskelelerin asgarî tarifelerinde] en az 
yüzde elli tenzilât yapılmak üzere Nafıa ve îk
tısad vekillerinin teklifi üzerine îcra Vekilleri 
Heyetince karar verilir. 

( S. Sayısı: 250 ) 
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MADDE 7 -— Maden kömürü 
ve teshin vasıtalarının nakil 
tahmil ve tahliyeleri masrafla-
rmun ucuzlatılması için Devlet 
demiryolları ve limanları işlet
me idaresile Denizbank vesa
iti nakliyesi ve Denizbankm 
yüzde elli müşterek bulunduğu 
müesseselerin bahrî vesaiti nak
liye, Devlet idaresindeki liman
lar ve Devlet ve idarei hususiye 
ve belediye elindeki iskelelerin 
tarifelerinde yüzde elliye kadar 
tenzilât yapılmak üzere alâka
dar vekâletlerin müşterek tek
lifi üzerine icra Vekilleri Hey
etince karar verilebilir. 

- 11 -
Da. E. 

kat fiatiarmı mahrukatın nevi
ne ve şekline göre tesbit ederek 
neticelerini îktısad vekletine 
bildirmek, 

2 - Birinci maddede tarif edi
len mahrukatı yakacak ucuz ve 
kullanşılı metal ve topraktan 
mamul fennî ve iktisadî soba 
ve sair teshin vasıtalarile bun
ların kurulma ve işletilmeleri
ne lüzumlu malzemenin vasıf 
ve tiplerini tedkik ve fiatiarmı 
tesbit ederek îktısad vekâletine 
bildirmek, 

3 - Birinci maddede gösterilen 
mahrukat ile teshin vasıtaları
nın istihsal ve tevzi işlerini 
tanzim için lüzumlu görülecek 
tedkikleri yaparak ve icab eden 
tedbirleri alarak ihtiyaca kâfi 
kömürü temin ve tutuşturma 
vasıtaları ihzar ettirmek ve ka
nunun tatbik edileceği yerlerin 
ilân zamanından önce vekâlete 
bildirmek, 

4 - Bu kanunun tatbik edile
ceği yerlerde mahruakto soba ve 
teshin vasıtalarını inhisar ma
hiyetinde olmamak şartile sat
mak veya sattırmak ve lüzu
munda diğer tedbirleri almak, 

MADDE 6 — Kanunun tat
bik edileceği mahallerde kâfi 
derecede mahrukat ve tutuş
turma malzemesi soba ve sair 
teshin vasıtaları bulunmadığı 
takdirde Etibank ihtiyaca kâfi 
mahrukat ve teshin vasıtaları 
bulundurmağa mecburdur. 

B. E. 

vine ve şekline göre tesbit ede
rek neticelerini îktısad vekâle
tine bildirmek, 

B) Birinci madde ile yakıl-
ması mecburiyet altma konan 
mahrukatı yakacak ucuz ve 
kullanışlı metal ve topraktan 
mamul fennî ve iktisadî soba 
ve sair teshin vasıtalarile bun
ların kurulma ve işletilmeleri
ne lüzumlu malzemenin vasıf 
ve tiblerini tedkik ve fiatlan-
nı tesbit ederek îktısad vekâ
letine bildirmek; 

C) Bu mahrukat ile teshin 
vasıtalarının istihsal ve tevzi 
işlemdi tanzim için lüzumlu 
görülecek tedkikleri yaparak 
bu kanunun tatbik edileceği 
yerlerde mahrukat, soba ve sair 
teshin vasıtalarını ve tutuştu* 
rucu, maddeleri ihtiyaca kiffU-
yet edecek derecede hazırlamak 
ve inhisar mahiyetinde olmamak 
şartile satmak veya sattırmak 
ve lüzumunda diğer tedbirleri 
almak, 

D) Bu kanunun tatbik edile
bileceği yerleri ilân zamanındam 
önce vekâlete bildirmek, 

( S . Sayısı : 250 ) 
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MADDE 8 — Kanunun tatbik edildiği yer
lerde ihtiyaca kâfi maden kömürü, soba ve tes
hin vasıtaları bulunduğu halde bu kanuna mu
halif hareket edenler hakkında sulh mahke
melerince yirmi liradan aşağı olmamak üzere 
hafif para cezası verilir. Bu muhalefet hükmî 
şahsiyeti haiz müesseseler tarafından vukua 
getirilmiş ise ceza bu müesseselerin idaresinden 
mesul olan müdürüne verilir. 

îk. E. 

MADDE 8 — Kanunun tatbik edildiği yer
lerde ihtiyaca kâfi mahrukat, soba ve sair teshin 
vasıtaları bulunduğu halde bu kanuna muhalif 
hareket edenler hakkmda sulh mahkemelerince 
yirmi liradan aşağı olmamak üzere hafif para 
cezası verilir. Bu muhalefet hükmî şahsiyeti 
haiz müesseseler tarafından vukua getirilmişse 
ceza bu müesseselerin idaresinde mesul olan 
müdürüne verilir. 

MADDE 9 — îktısad vekâletince tayin edi
lecek memurlar ile mahallin en büyük mülkiye 
memuru kanun hükümlerinin yerine getirilib 
getirilmediğini bizzat veya bilvasıta teftiş eder
ler. Askerî müesseselerin teftişi askerî makam
lar tarafından yapılır. 

MADDE 10 — Bu kanunun ne suretle tat
bik edileceğini göstermek üzere neşrinden 
sonra üç ay içinde bir nizamname yapılacaktır. 
Mahrukat idaresinin teşkilâtı ve çalışma tarzı 
bu nizamnamede gösterilir. 

MADDE 9 — Bu kanunun ne suretle tatbik 
edileceğini göstermek üzere neşrinden sonra altı 
ay içinde bir nizamname yapılır. 

( S. Sayısı : 250) 
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MADDE 8 — Iktısad encü
meninin 8 nci maddesi aynen. 

MADDE 9 — Iktısad encü
meninin 9 ncu maddesi aynen. 

- 13 -
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MADDE 7 — Birinci madde
de tarif edilen mahrukat ile 
teshin vasıtalarının ve malzeme
sinin nakil, tahmil ve tahliye
leri masraflarının ucuzlatılması 
için Devlet demiryolları ve li
manlar işletme idaresile Devlet 
idaresindeki limanlar ve Devlet, 
hususî idare ve belediyeler elin
deki iskelelerin asgarî tarifele
rinde yüzde elliye kadar tenzi
lât yapmak üzere Nafıa ve Ik
tısad vekillerinin teklifi üzerine 
icra Vekilleri Heyetince karar 
verilir. 

MADDE 8 — Kanunun tatbik 
edileceği ilân edilen yerlerde 
ihtiyaca kâfi mahrukat soba ve 
sair teshin vasıtaları bulun
duğu halde bu kanuna muhalif 
hareket edenler hakkmda sulh 
mahkemelerince 10 liradan aşa
ğı olmamak üzere hafif para 
cezasile cezalandırılır. Bu mu
halefet hükmî şahsiyeti haiz 
müesseseler tarafmdan vukua 

B. E. 

MADDE 3 — Birinci madd*e 
ile yakılması mecburiyet altma 
konan mahrukat ile bunları 
yakmağa mahsus vasıtaların 
Etibankça kâfi mikdarda temin 
ve ihzar edileceği yerler Iktısad 
vekâletinin teklifi ve icra Ve
killeri Heyetinin kararile tes-
Jbit ve ikinci kânun ayı içinde 
ilân ve bütün vekâletlerle vilâ
yetlere ve belediyelere tamim 
olunur. 

ilân trihinden altı ay sonra 
bu yerler için kanunun tatbiki 
mecburiyeti başlar. 

MADDE 4 — Bu kanunla 
tesbit olunan mahrukatın tutuş-
turulması için kullanılması za
rurî ve birinci maddede yazılı 
mahrukattan gayri teshin vası
tası olabilecek her nevi mevad-
dınnisbeti yapılacak bir nizam
namede tasrih olunur. 

MADDE 5 — Bu kanunla ya
kılması mecburiyet altma ko
nan mahrukat ile teshin vasıta
larının ve malzemesinin nakil, 
tahmin ve tahliyesinde Devlet» 
hususî idare ve belediyelere 
aid tren, vapur, liman ve iske
lelerin asgarî tarifelerinde Na
fıa ve Iktısad vekillerinin tek
lifi ve icra Vekilleri Heyeti 
kararile yüzde elliye kadar ten
zilât yapılabilir. 

MADDE 6 — Dahiliye encü
meninin 8 nci maddesi aynen. 

(S . Sayısı: 250) 
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MADŞ3E 11 — Bu kamın hükümleri 1 ilk teş
rin 1938 tarihinden itibaren yürümeğe başlar. 

MADDE 12 — Bu kanun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

5-V-1937 

Bş. V. V. 
Dr. R. Saydam 

Da.V. 
Ş. Kam 

Mf. t . 
8. Arikan 
S. î. M, V. 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A, Çetinkaya 

G. î. V. 

M..M. V. 
K: Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
îk. V. 

C. Bayar 
Zr. V. 

Dr. H. Mataş Rana Tarkan M. Erkmen 

* îk. E. 

MADDE 10 — Bu kanunun hükümleri 1 ilk 
teşrin 1939 tarihinden itibaren yürümeğe başlar. 

MADDE 11 — Bu kanunun hükümlerini îcra 
Vekilleri Heyeti yürütür. 

(S. Sayısı : 250) 
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MADDE 10 — Iktısad encü
meninin 10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 11 — Iktısad encü
meninin 11 nci maddesi aynen. 

— 15 — 
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getirilmişse ceza bu müessesele
rin idaresinden mesul olan mü
dür hakkında tatbik olunur. 

MADDE 9 — Bu kanunun ne 
suretde tatbik edileceğini gös
termek üzere neşrinden sonra 
altı ay içinde bir nizamname 
yapılır. 

MADDE 10 — Bu kanunun 
hükümleri neşri tarihinden iti
baren yürümeğe başlar. 

MADDE 11 — Bu kanunun 
hükümlerini İcra Vekilleri He
yeti yürütür. 

B. E. 

MADDE 7 — Bu kanunun 
neşrinden itibaren altı ay için
de kanunun tatbikma dair bir 
nizamname yapılır. 

MADDE 8 — Dahiliye encü
meninin 10 ncu maddesi aynen, 

MADDE 9 — Dahiliye encü
meninin 11 nci maddesi aynen. 

(S . Sayısı: 250 ) 





S. Sayısı: 251 
I34I yılı muvazenei umumiye kanununun 37 ve I932 yılı 
muvazenei umumiye kanununun 23 ncü maddeleri yerine 
kaim kanun lâyihası ve Bütçe, encümeni mazbatası (1/1059) 

T, C. 
Başvekâlet 23 -F -1938 ' 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2154 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 37 ve 1932 muvazenei umumiye kanununun 23 ncü 
maddeleri yerine konmak üzere Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 21 - V -
1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunul
muştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Teşkilâtı esasiye kanunu mucibince hükmü bir seneye münhasır bulunan muvazenei umumiye ka
nunlarına bağlı (H) cetvelinde uzunca senelerden beri devredilegolmekte olan maddelerin ifade 
ettikleri mânalara göre ya taallûk ettikleri kanunlara zeyil veya bu kanunların ba3i. maddelerinin 
tadil edilmeleri suretile birer müstakil kanun suretinde ihzarile mezkûr (H) cetvelinin tasfiyesi hu
susu Büyük Millet Meclisince müttehaz 4 - V - 1933 tarih ve 754 numaralı karar iktizasından oldu
ğundan ve 1050 sayılı muhasebei umumiye kanununun 30 ncu maddesinin son fıkrasında hükmü bir 
seneden fazla zamana şamil maddelerin muvazenei umumiye kanununa dercedilemiyeceği tasrih edil
diğinden, daimî mahiyeti haiz olduğu halde bütçe kanunlarile tesis ve şimdiye kadar (H) cet
veline konulmak suretile ahkâmı tecdid olunan bağlı lâyihada yazılı esasın müstakil bir kanun ha
linde tedvini muvafık görülmüş ve lâyiha bu maksadla tanzim edilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni ' 8 -Tl - 1938 
Mazbata No. 157 
Esas No. 1/1059 

Yüksek Reisliğe 

1341 ve 1932 muvazenei umumiye kanunla- havale edilmiş olmakla Maliye vekili ve Hariciye 
rmm 37 ve 23 ncü maddeleri yerlerine kaim ol- vekâleti müsteşarı hazır oldukları halde okundu 
mak üzere hazırlanarak Başvekâletin 23 mayıs v e konuşuldn : 
1938 tarih ve 6/2154 sayılı tezkeresile Yüksek Teklif olunan lâyihanın birinci, ikinci, be-
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize şinci ve altıncı maddeleri 1341 muvazenei umu-



miye kanununun 37 nci maddesile tedvin ve mü-
teakib yıllar bütçe kanunlarının verdiği mezuni
yetler üzerine 1937 malî yılı nihayetine kadar 
meriyetleri muhafaza edilen hükümlerin tatbikat 
esnasında hissedilen noksanları ikmal edilmek su
retile hazırlanmış şekilleridir. 

Lâyihanın bu kısmında yapılan değişikliğin 
başlıcası ; gerek Hariciye memurlarından olsun 
gerek sair daire memurlarından bulunsun daimî 
veya muvakkat bir memuriyetle yabancı memle
ketlere ve yabancı memleketlerde bir yerden di
ğer, bir yere gönderilen memurlara dereceleri iti-
barile verilecek yevmiyelerin ayni mikdar dahilin
de olmasını teminden ibarettir. 

Bu gün tatbik edilen muhtelif kanunların hü
kümleri yabancı memleketlere gönderilen harici
ye memurlarile diğer memurlar arasında yevmiye 
noktasından bir fark ihdas etmektedir. 

Lâyihanın birinei maddesi bu vaziyetin orta
dan kaldırılmasını ve memuriyetler arasında 
yevmiye noktasından bir fark gözetilmemesini is
tihdaf etmiş olmakla encümenimizce eski madde
deki bazı hükümlerin ve aileleri kaydinin ilâvesi 
suretile kabul olunmuştur. 

Lâyihanın ikinci maddesi yevmiye ve yol 
masraflarının hesabları için seyahat mebdelerini 
tayin maksadile tanzim olunmuştur. Bu suretle 
yine Haricîye memurları ile diğer memurlar ara
sında mebdelerin tayini noktasından mevcud olan 
farklar da bu madde ile halledilmiş bulunmakta
dır. Yalnız yabancı memleketlerde bulunan me
murların yevmiye ve yol masraflarının hesabla-
rında memuriyet mahallerinin mebde ittihazı 
tabiî görüldüğünden madde münhasıran Türki-
yeden yabancı memleketlere gidecekleri ifade 
eder şekilde yeniden yazılmıştır. 

Üçüncü maddeye gelince : Bu madde 1338 se
nesi altıncı avans kanununun 8 nci maddesile 
tesis edilerek 1932 malî yılı muvazenei umu
miye kanununun 23 ncü maddesile değiştirilen 
ve şimdiye kadar tatbik edilmekte bulunan hü

kümleri ihtiva etmekle beraber sonradan bazı 
mıntakavî teşekküllerin kurulmuş olması hasebile 
bu cihetide ifade eder bir şekilde ve mütekaid-
lerin harcırahlarına esas olmak üzere verecekle
ri beyannamelerde gösterecekleri mahalleri ika
metgâh ittihaz etmeleri mecburiyetine dair bir 
kaydin ilâvesi suretile teklif edilmiş ve madde 
encümenimizce yazıya aid bir değişiklikle kabul 
olunmuştur. 

Bazı vekâletlerin merkez teşkilâtı kadroları
na dahil kontrolörlerine müfettişler gibi mura
kabe ve kontrol vazifesi vermekte oldundan 
bunlara da müfettişler gibi harcırah verile
bilmesi maksadile tanzim edilmiş olan lâyiha
nın beşinci maddesi de olduğu gibi kabul edil
miştir. 

Heyeti umumiyesi itibarile muhtelif mevzu-
larla alâkadar olan lâyihanın birinci, ikinci, be
şinci ve altmcı maddeleri (yabancı memleketle
re gönderilecek memurların harcırah ve yevmi
yeleri hakkında kanun lâyihası) başlığı altmda 
müstakil bir lâyiha halinde tedvini, vekâlet 
kontrolörlerinin yevmiye ve harcırahlarına aid 
olan dördüncü maddenin de 999 numaralı ka
nuna ve üçüncü maddede yazılı hükümlerin ise 
harcırah kararnamesine eklenmesi muvafık gö
rülmüş ve bu esas dairesinde hazırlanan üç lâ
yiha Umumî heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulur. 

E. V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. Öymen 
Balıkesir Çorum Kırklareli 

E. Adakan E. Sabrı Akgöl Ş. Ödül 
Kırşehir Maraş Mardin 
M. Seyfeli A. Tiridoğlu R. Erten 

Muş Ordu Seyhan 
Ş. Çiloğlu H. Yalman N. Eldeniz 

Srvas Yozgad 
Remsi Çiner 8. Içöz 

( S. Sayış: : 251) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎBÎŞİ 

1341 senesi muvazenei umumiye kanununun 37 
ve 1932 muvazenei umumiye kanununun 23 ncü 

maddeleri yerine kaim kanun lâyihası 

MADDE 1 — Daimî veya muvakkat memuri
yetle yabancı memleketlere ve yabancı memle
ketlerde bir yerden diğer bir yere gönderilen
lerin gidib gelme yol masrafları memurini 
hariciye harcırah kanunu ve yevmiyeleri mül
kiye harcırah kararnamesi ile zeyillerinde ya
zılı mikdarlar üzerinden hesab olunur. 

Bu yevmiyeler, dairelerince yedi misline 
kadar arttırılabilir. Muvakkat memuriyetle 
gönderilenlere icra Vekilleri Heyeti kararile 
yedi misilden fazla yevmiye verilmesi de caizdir. 

MADDE 2 — Birinci maddeye göre veri
lecek yol masrafı ve yevmiyeler muayyen tari
feli nakil vasıtalarile seyahatde, bu vasıtanın 
Türkiyedeki aktarmasız hareket mebdeinden ve 
memuriyet merkezi bu mebde ile hudud arasın
da olanlar için vasıtanın güzergâhta memuriyet 
merkezine en yakın tevakkuf mahallinden, 
muayyen tarifeli olmayan nakil vasıtalarile se
yahatde ise yol üstünde hududa en yakın vilâyet 
veya kaza merkezinden itibaren hesab olunur. 

MADDE 3 — Mıntaka hududu bir kaç vilâ
yete sari olmak üzere kurulan teşekküllerde va
zife deruhde eden memurlardan tayinleri bu 
teşkilât ruesasma aid bulunanlarla vilâyetlerin 
umumî idaresi kanunu mucibince nasıb ve azil
leri mahallerine aid olan memurlara ve aile-
'lerine her ne suretle olursa olsun verilecek har
cırah o mmtaka veya vilâyet hududunu. teca
vüz edemez. 

Bunlardan tekaüd edilenlerin harcırahları 
dahi bu hükme tâbidir. 

Alelûmum mütekaidlerin verdikleri beyan
namelerde gösterilen yerlere senesi içinde git-
miyenlerin veya bu yerleri ikametgâh ittihaz 
etmiyenlerin harcırahlarından istihkakların
dan fazla tekaüd maaşlarmm her üç aylığmm 
nısfı tevkif edilmek suretile istirdad olunur. 

yabancı memleketlere gönderilecek memurların 
harcırahları hakkımda kanun lâyihası 

MADDE 1 — Daimî veya muvakkat memu
riyetle yabancı memleketlere ve yabancı mem
leketlerde bir yerden diğer bir yere gönderilen
lerin gidib gelme zatî ve aile yol masrafları me
murini hariciye harcırah kanunu ve zeyilleri ve 
yevmiyeleri de mülkiye harcırah kararnamesi 
ile zeyillerinde yazılı mikdarlar üzeirnden hesab 
olunur. 

Bu yevmiyeler, dairelerince iş ve mahallin 
ehemmiyet ve icablarma göre yedi misline ka
dar artırılabilir. Muvakkat memuriyetle gönde
rilenlere İcra Vekilleri Heyeti kararile yedi mis
linden fazla yevmiye verilmesi de caizdir. 

MADDE 2 — Türkiye den yabancı memleket
lere gideceklere verilecek yol masrafı ve yevmi
yeler muayyen tarifeli nakil vasıtalarile seya
hatte, bu vasıtanm Türkiyedeki aktarmasız ha
reket mehdinden ve memuriyet merkezi bu meb
de ile hudud arasmda olanlar için vasıtanm gü
zergâhta memuriyet merkezine en yakin tevak
kuf mahallinden, muayyen tarifeli olmayan na
kil vasıtalarile seyahatte ise yol üstünde hudu
da en yakin vilâyet veya kaza merkezinden iti
baren hesab olunur . 
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MADDE 4 — Vekâletler merkez teşkilâtına 

dahil kontrolörlere 28 mart 1927 tarihli ve 
999 numaralı kanun hükümleri dairesinde har
cırah verilir. 

MADDE 5 -^ 902 sayılı ve 5 haziran 1926 
tarihli kanuna bağlı cetvelin (Seyahat eden 
memurinin sıfatı memuriyeti sütununun). 1 ve 2 
sıra numaralarında yazılı memuriyet unvanları 
yerine (Baremin 1 - 5 şinci derecelerine dahil 
memurlar 3, 4 ve 5 sıra numaralarında yazılı 
memuriyet unvanları yerine de (Baremin 6 19 
ncu derecelerindeki memurlar) ibaresi konul
muştur. 

MADDE 6 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 
kararnamesinin 29 ncu maddesinin 2 ve 3 ncü 
fıkralarile mezkûr kararnamenin 10 teşrinisani 
1335 tarihli zeylinin 3 ncü maddesi, memurini 
hariciye harcırah kanunu ile 902 sayılı kanunda 
ve bu kanuna bağlı cetveldeki memur yevmi
yelerine aid hükümler kaldırılmıştır. 

MADDE 7 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

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

21-V-1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. T. 

, Mf. V. 
8. Arikan 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 

Mal. V. 
F. Ağralı 

îk. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

MADDE 3 — 5 haziran 1926 tarih ve 902 sa
yılı kanuna bağlı cetvelin (seyahat eden me
murinin sıfatı memuriyeti sütununun) bir ve 
iki sıra numaralarında yazılı memuriyet unvan
ları yerine (baremin 1 - 5 nci derecelerine dahil 
memurlar 3, 4, ve 5 sıra numaralarında yazılı 
memuriyet unvanları yerine de (baremin 6 ve 
daha aşağı derecelerindeki memurlar) ibaresi 
konulmuştur. 

MADDE 4 — 15 mayıs 1335 tarihli harcırah 
kararnamesinin 29 ncu maddesinin ikinci ve 
üçüncü fıkralarile mezkûr kararnamenin 10 teş
rinisani 1335 tarihli zeylinin üçüncü maddesi, 
memurini hariciyeye verilecek harcırahların 
sureti hesab ve tesviyesi hakkındaki 3 nisan 1333 
tarihli kanunda ve 902 sayılı kanun ile 
kanun ile bu kanuna bağlı cetveldeki memur 
yevmiyelerinin mikdarlarma aid hükümler kal
dırılmıştır. 

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini iera-
ya icra Vekilleri Heyeti memrdur. 

( Ş. Sayısı : 251 ) 



- 5 -
BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLM 

15 mayıs 1335 tarihli mülkiye harcırah kararna
mesine ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Mmtaka hududu bir kaç vilâ
yete sari olmak üzere kurulan teşekküllerde va
zife deruhde eden memurlardan tayinleri bu 
teşkilât rüesasma aid bulunanlarla vilâyetlerin 
umumî idaresi kanunu mucibince tayinleri ma
hallerine aid olan memurlara ve ailelerine her 
ne suretle olursa olsun verilecek harcırah o mm
taka veya vilâyet hududunu tecavüz edemez. 

Bunlardan tekaüd edilenlerin harcırahları 
dahi bu hükme tâbidir. 

MADDE 2 — Alelûmum mütekaidlerin ver

dikleri beyannamelerde gösterilen yerlere senesi 
içinde gitmeyenlerin veya bu yerleri ikamet
gâh ittihaz etmiyenlerin harcırahlarından istih
kaklarından fazlası tekaüd maaşlarının her üç 
aylığmm nısfı tevkif edilmek suretile istirdat 
olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Müfettiş ve müfettiş muavinlerinin yevmiye ve 
harcırahlarına dair olan 28 mart 1927 tarih ve 

999 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — Vekâletler merkez teşkilâtına 
dahil kontrolörlere bu kanun hükümleri daire
sinde harcırah verilir. 

MADDE 2 — Bu kann 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

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

• • *m+ 
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S.Sayısı: 252 
Orman kanununa ek kanun lâyihası ve orman kanunu 

muvakkat encümeni mazbatası (1/958) 

T.C. 
Başvekâlet 1-111-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Say* : 6/748 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3116 sayılı orman kanununa ek olarak Ziraat vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
16 - II - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte 
sunulmuştur. 

Başvekil 
! C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Geçen sene Kamutay tarafından kabul ve neşrolunan 3116 sayılı orman kanununun bilhassa ge
çimleri ormanla ilgili olan köylülerimize, tatbikatta bir kısım zorluklar gösterdiği yapılan inceleme
lerden anlaşılmıştır. 

Filhakika ormanların civarında bulunub odun ve kömür satmakla geçinen köylülerimizin bu 
ihtiyaçlarının tedariki esnasında kasabalarda yapılan arttırmalara iştirak için gelib gitmek 
ve mukveleler için masraf ihtiyar etmek ve zaman sarf etmek gibi. bir takım külfetler kar
şısında kaldıkları görülmüş ve bu hususta alâkadar köylülerimizin ihtiyaçlarının daha ko
laylıkla karşılanması ve mahrukat fiatlannda istikrar temini için kanunun muvakkat yedinci 
maddesinin ikinci fıkrası deiğştirilerek yerine ticaret «ve koruma bakımından mahiyeti daha 
şümullü olan kereste satışlarından maada köylülerin iç pazarlarda yani her hangi bir köy ve 
kasabada satmak üzere ticaret için kesecekleri odunların müzayedeye konulmadan doğrudan 
doğruya tarife bedelile izine bağlanması muvafık görülmüştür. Ayni zamanda tatbikatta tesa
düf edildiği gibi bazı fakir köylülerin kendi ihtiyaçları için 39 ncu maddenin sonuncu fıkra
sına göre stifade edecekleri ankazdan maada ormanlara zarar vermeden topladıkları ve köy
lerine götürdükleri kuru çalı, kuru çırpı ve döküntü halindeki dalcıklardan da para alın
ması ve sırtta nakledildiği takdirde tezkere aranması doğru olmadığından ona göre yeni bir hüküm 
ilâve olunmuştur. 

Orman kanununun 1 nci maddesinin ikinci fıkrasında ormanlara bitişik olmayan sahibli arazi 
üzerindeki ağaçlar ve ağaççıkların- ormandan sayılmayacağı mezkûr bulunmakla beraber her 
hangi bir ihtiyaç dolayısile bu gibi arazi sahihlerinin kendi ağaçlarını kesib sattıkları esnada 
orman koruma esaslarının icabı olarak ilgililerinin isteği üzerine orman teşkilâtı ve koruma kıta
ları tarafından kontrol ve yeniden orman tezkeresi verilmesi zarureti hâsıl olmakla ve bu suretle 
kanunen derpiş edilmeyen bir takım muameleler karşısında kalınmakta idi. 

Bu işe bir şekli kanunî vermek üzere muvakkat dokuzuncu madde olarak yeni bir hüküm yazıl
ması lüzumu hissedilmiştir. 

Orman dairesince yapılacak olan bu muamelelerin iş sahihlerine hiç bir külfet tahmil etmemesi 
için de keşif yapılması ve tezkere verilmesi esnasında alâkadarlardan hiç bir masraf alınmaması 
kaydi ilâve olunmuştur. ^ _ 
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Arz ve teklif edilen bu tadilât, orman varlığımızın korunması ve yurd ihtiyaçlarının temini ba
kımından orman kanununun tatbikatını daha emniyetli ve daha faideli bir suretle yürütmüş ola
caktır. 

Orman kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Or. K. Ml Encümeni 

Esas No. 1/958 
Karar No. 2 

9 - VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

3116 sayılı orman kanununa ek olarak Ziraat 
vekilliğince haziflanıb 16 - I I - 1938 tarihinde 
îcra Vekileri Heyetince Büyük Millet Meclisine 
arzedilen ve 4 - III -1938 tarihile Yüksek Reislik 
tarfından Encümenimize havale buyurulan or
man kanununda yapılacak tadiller hakkındaki 
Hükümet lâyihası, Ziraat vekili JF. Kurdoğlu 
ve Adliye vekili Ş. Saracoğl hazır olduğu halde 
müzakere edildi. 

Ziraat vekili Manisa mebusu Kurdoğlu, evvel
ce teklif edilmiş lâyihada köylü ve millî ekono
mi ihtiyaçları lehine bazı ilâve ve tadiller yapıl
masında fayda görüldüğünü ve bunları havi ola
rak Vücude getirilmiş bulunan yeni lâyihayi Hü
kümet adına teklif etmekte bulunduğunu ifade 
ve mucib şebebleri hakkında umumî izahat ver
miş ve her! iki teklif bir birini müteakib okuna
rak, Hükümetin ikinci teklifinin millî ihtiyaca 
filhakika daha uygun olduğu ittifak ile kabul 
olunarak müzakereye esas ittihazı tasvib ve aşa
ğıda zikredilen ufak tadillerle Encümenimizce 
İttifakla kabul olunmuştur. 

Maddelerin mucib şebebleri: 
Madde 1 : 3116 sayılı kanunun 18 nci mad

desinde m$vzubahs beş kilometrelik saha, bu 
kanunun müzakeresi sırasında evvelce dermeyan 
edilmiş şartlnra v*1 halen mevcud vaziyete naza
ran İhtiyacın dununda görülerek on kilometreye 
iblâğ edilmiş ve bundan başka ayni maddenin 
birinci fıkrasında mevcud «dördde bir» tabiri 
köylü lehine olarak «onda bir» e kalp, «îç pa
zarlar» kelümesindeki «İç »kelimesi tay, ve «Kab-
lık» kelimesinin de ilâvesi suretile madde aynen 
kabul olunmuştur. 

Madde 2: Bu madde ile kanunun 36 nci 
maddesine eklenen fıkra,* aşağıdaki mülâhazalarla 

aynen kabul olunmuştur: 
3116 sayılı kanunun 36 nci maddesinde nak

liye tezkeresi verileceği mevzuubahs ise de nak
liye tezkereleri istif mahallerinde alınmakta ol
duğuna göre alâkalıların, istif mahallerinden 
ceste, ceste yapacakları sevkiyat için verilmesi, 
kanunun diğer hükümlerinin de tatbiki bakımın
dan gerekli mururiye tezkereleri meskût bırakıl
mıştır. 

Diğer taraftan aynı kanunun sarahati karşı
sında, nakil sırasında siklet veya hacim tefavütü 
görülen orman mallarının müsaderesi ve alâka
lılar hakkında ceza tertibi icab etmekte ve bu iki 
nokta, bu günkü orman işletme mev.zuunun belli 
başlı ıstirab mevzuu halinde bulunmaktadır. 
Bu itibarla kanuna mururiye tezkereleri hakkında 
da hüküm ilâvesi ve siklet hacim bakımından ne 
Hazineyi ne de alâkalıyı mutazarır etmeyecek 
yüzde 10 ve 15 halinde bir had kabulü her bakım
dan lüzumlu ve yerinde bir tedbir olarak gö
rülmüştür. 

Ayni maddede mevzuubahs orman sayılmayan 
mahallerden nakliyat meselesine gelince: Birinci 

Hükümet teklifinde bu mahallerden de hem katiyat 
,hem nakliyatın orman memurlarından izin istihsali
ne bağlanması teklifi mevcuttur. Yeni teklifte bu 
cihet yalnız nakliyata hasır ve gerek damga ve ge
rek her hangi resim veya ücrete tâbi tutulmak
sızın mazbata itası ihtiyar heyetlerine bırakıl
mıştır ki, bu tarzda muamele mevzuubahs sa
hanın vüsat ve dağınıklığına ve bu vüsat ve dağı
nıklıkla mütenasib bir memur teşkilâtı imkân-
sızlığrna nazaran tatbikat ve alâkalıların men
faati bakımından ikinci teklif daha uygun ve 

muvafık görülmüş ve kabul olunmuştur. Bu hü
küm hemen tamamı fakir köylülerden mürekkeb 
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olan bu vaziyette kimseleri, bu gün karşılaşmakta 
oldukları müşkülâttan kurtarmış olacaktır. 

Madde 3 : Aşağıdaki mülâhazalarla aynen ka
bul edilmiştir. 

3116 sayılı kanunun 37 nci maddesinde keres
te ve orman hasılatı tarifelerine aid hükümler iki 
fıkrada ifade edilmiş ve bedel tarifelerinin piya
sa rayiçlerine göre tesbit edileceği esası konmuş
tur. 

Henüz Devlet işletmesinin başlamadığı bir 
devrede kanun hükümlerinin tamamen tatbikine 
geçilmiş olmasından ve kereste ihraç eden mem
leketlerden kereste idhalâtı yapmak hususunda 

" dünya buhranından doğma sebeblerle karşılaşıl
mış zorluklardan dolayı orman malları fiatları 
memleketimizde gayri tabiî hadlere yükselmiş 
bulunmaktadır. Kanunda mevcVıd hükme tevfi
kan bu vaziyette bulunan piyasa rayicinin miyar 
alınması, memlekette anormal bir fiat vaziyeti
nin ve dolayısile hayat pahalılığının kanun zaru-
retile Devletçe teyid ve takviyesi olacaktır ki, 
millî ekonomi gerekleri bakımından uygunsuzlu
ğu aşikârdır. 

Bu mülâhazalarla, millî piyasa ieablarmı na
zara alarak bir sistem dahilinde Hükümetin fi
atları düşürmek mücadelesini temin etmek için, 
«piyasa rayici » yerine « piyasa icablan » ta
birinin konması isabetli görülmüştür. 

Madde 4 : Bu maddede aynen ve aşağıdaki 
mülâhazalarla kabul olunmuştur: 

Ormanlardan kuru dal çalı çırpının toplan
ması, bizzat orman tekniği ve ormanlarımızın 
muhafaza ve inkişafı ve yangınlardan korunması 
bakımından lüzumludur. Diğer taraftan bu gün
kü filî vaziyette bir kısım köylülerimizin mahru
kat ve çeşidli imalât ihtiyaçları bakımından bu 
maddelere olan ihtiyacı da aşikârdır. 

Bu bakımdan mesafe ye bedel kaydi olmaksı
zın köylülerimiz lehine bu imkânm verilmesinde 
fayda görülmüştür. 

Madde 5 : Cereyan eden müzakere neticesin
de, Adliye vekili Saraçoğlu, bu kabîl davaların 
müstacel sayılarak o yolda muameleye tâbi tutul
makta olduğunu ve Cumhuriyet müddeiumumi
lerinden de bu hususu sureti mahsusada ricaya 
bile mahal görmediğini, çünkü takdir 

. ve tesri edeceklerinden emin olduğunu 
ve orman kanununun beşinci faslında gösteri
len cezalardan mühim bir kısmını da şamil 
olmak üzere büyük kolaylıkları ihtiva eder bir 
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lâyihanın da hazırlanmakta bulunduğunu ifade 
eylemesine nazaran, bu lâyihada daha büyük ko
laylıklar gösterilebileceği mülâhazasile, ilâve 
yapılmayarak eski maddenin ' aynen muhafazası 
kararı verilmiştir. Encümen bununla beraber 
orman davalarının tesri ve tacili prensibinin doğ
ruluğunda müttefiktir ve bunu nazara almasını 
Adliye vekilinden istemiştir. 

Madde 6 : Adliye vekili Saracoğlunun, meş-
hud cürümler kanunu tarif atına giren ahvalde 
orman meselelerinde dahi bu kanun usul muha
kemesinin takibi tabu olduğunu ifade etmiş 
ve beşinci madde dolayısile vaki mülâhazatı da 
nazara almarak teklifte sadece (suç mahkemece 
meşhud cürümler hakkındaki usul ile görülür ve) 
kelimelerini çıkardıktan sonra teklifi aynen ka
bulü muvafık görmüştür. 

Madde 7 : Bu madde yeni ve encümence alâ
ka ve tasvible karşılanan esasları ihtiva etmek
tedir. Aşağıdaki mülâhazalaral aynen kabul 
olunmuştur : 

3116 sayılı kanunda ve şimdiye kadar orman 
âmillerile yapılmış mukavelelerde millî ekonomi 
icabları ve belli başlı millî toprak servetlerimiz 
arasında olan orman servetimizin her türlü is
raftan vikayesi ve tamamen krymetlendirilebilme-
si için kayidler mevcud değildir. Orman imalât
çıları orman idaresile akdetmiş ve etmekte olduk
ları mukavelelerde sadece kereste imali hedefini 
ve' teahhüdünü takib etmekte ve bir ağacın va
satı olarak ancak yüzde ellisi bu maksada elve
rişli olduğu için geri kalan ve maden direği, 
kâğıd hamuru , mahrukat, kap yani ambalaj mal
zemesi gibi ayni derecede mühim olan millî ih
tiyaçlara tekabül edebilecek kısmı ormanda 
kalmaktadır. Bu günkü vaziyetimiz dahilinde 
millî piyasalarımızın inşaat kerestesi ihtiyacı 
500 000, ambalaj ve kaplık ihtiyacı 100 000, tra
vers ihtiyacı 30 000, kâğıd hamuru . ihtiyacı 
20 000, diğer müteferrik fıçı ve saire gibi mad
deler ihtiyacı 30 000 sedece demiryol hatların
dan ve limanlarından ve kömür havzalarından 
uzak köy ve kasabalarımızın mahrukat ihtiyacı 
800 000 metre mikabi tahmin erimiştir. Bu 
suretle bu maddeleri ormanda terketmen-in or
manın inkişafı ve yangın tehlikesi bakımından-
arzettiği tehlikeler haricinde büyük bir millî ih
tiyaç malzemesinin israfıdır. Ziraat vekâetinin 
her ormanın vaziyet ve hususiyetlerine göre 
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bunlardan her biri için icabında hususî tarife
ler yapılarak bunları kıymetlendirecek salâhi
yet istemesi yerinde ve musib bir hareket olarak 
karşılanmıştır. 

Teklifin ilk fıkrasında ağaç ve tomruk tabir
leri vardır. Bundaki mülâhaza ve mucib sebeb 
şudur: Halen fabrika teessüs etmiş mahallerde
ki ormanlar, geniş bir plân dahilinde işletme 
imkânını çok defa arzedecek halde değildir. Bu 

vaziyetlerde en müsaid vaziyetlerde olan Devlet 
ormanlarından gayet müsaid şeraitle tomruk ve
rerek fabrikaların beslenebilmesi derpiş edil
miştir. 

Bu maddede mevcud olan üçüncü fikir, mad
dede sayılmış olan şartlar mukabilinde arttır-
masız ağaç ve tomruk vermek salâhiyetidir. Ha
len piyasadaki kereste darlığı, orman müzaye
delerinde fiatı, tarife bedellerinin pek çok 
fevkine yükseltmiş ve belli başlı imalâtçıların 
amortisman devrelerini kısaltmak zaruretinde 
kalmalarının da inzimamile istedikleri fiatiar 
fahiş hadleri , bile aşmıştır. Zarurî bir ihtiyaç 
maddesinin bu şerait dahilinde hududsuz yükse
liş cereyanını önlemek hayat pahalılığı müca
delesinin bir zarureti olarak görülmüş ve teklif 
olunan yola gidilmesinde fayda ve isabet görül
müştür. 

Ayni müddetin ihtiva ettiği dördüncü fikir 
ileri sürülmüş şartlardır. Encümen Devlet işlet
mesinin süratle vüsat ve sistemle başlamasını 
temin zarureti olduğu kanaatini ittifakla izhar 
ettikten sonra, Devletin yapıcı yaptırıcı rehber
lik pilitikası ve bu günkü filî vaziyet ve ihti
yaç ve millî,ekonomi ve hayata taallûk eden hiç 
,bir işi puansız, kontrolsüz ve başı boş bırakmamak 
mülâhazaları ile bu şartlan yerinde görmüş ve 
kabul edilmiştir. 

Encümenimiz de, maddede mevcud «fabrika 
sahibi orman imalâtçıları» tâbiri hakkında ilerde 
ihtilâfa, ve tereddüde mahal kalmamak üzere 
Hükümetten izahat istemiş ve Ziraat vekilinin 
aşağıdaki beyanatına iltihak edilmiştir. 

(Mevzuatımız içinde sınaî müesseseyi tarif 
eden tek kanun 1055 sayılı «Teşviki sanayi» ka
nunudur. Bu kanunun birinci maddesi : «daimî 
veya muayyen zamanlarda içinde makine veya 
aletler veya tezgâhlar ianesile her hangi bir madde 
veya kudretin evsaf veya eşkâli kısmen veya ta- -
mamen degiştirilib kıymetlendirilmek suretile 
toplu imalât vücude getirilen ve bu maksada tah

sis edilen yerler bu kanuna göre sınai inüeâsese 
addolunur», der Madde ile vekâlete ve Hükümete 
verilmesi yüksek takdirlerine arzolunan salâhi
yet, bir mecburiyet değil bir imkânı ifade eder. 
Binnetice evvelâ orman idaresile orman işletimi 
hakkında bir mukavelesi mevcud veya böyle bir 
mukavele aktedecek vaziyette olupda akdetmesi 
lâzımdır. Sonra da maddede sayılan pilân ve 
politikanın tahakkuku için maddeten ve manen 
vekâletoe aranması tabiî olacak vasıflara malik 
olması icab eder. Bunu vekâletin takdirine bırak
mak en amelî yoldur sanıyorum). 

Encümende verilecek bu imkâna rağmen, yi
ne fiat yükseltmek veya yüksekliği idame etmek 
veya Hükümetin arzedeceği bu kolaylıktan isti
fadeden çekinmek suretile ayak diremek iste
yenler olursa onlara karşı da bir tedbir ilâvesi 
faydalı görülüb görülmediği Ziraat vekilinden 
sorulmuş ve Ziraat vekili Manisa mebusu F. Kur-
doğlu : «bu memleketin millî ekonomi ihtiyaçla
rını ve politikasını takib etmek istemiyecek olan
lar, ki ben zannediyorum, vekâlete bahşettiğiniz 
imkânların azamî şekillerinde istimali suretile ya
ratılacak yeni müesseselerin rekabeti ile kendi 
kendilerini çiğneteceklerdir. Her halde memle
ket hayrına olacağını Yüksek Meclis de kabul 
ettikten sonra, dikkatle ve müsamahasız tatbi
kini temin edeceğimize de itimad ediniz. Mev
zuatımız kâfidir. Bunun için de ayrı hüküm 
ilâvesine lüzum yoktur. Böylelerini Türk efkâ
rı umumiyesine teşhir etmekliğimiz bile kâfi ceza 
olur» demiş ve tasvib ve takdirle karşılanmıştır. 

Madde 8 : Orman muvazenei umumiye kanu
nundaki 13 ncü madde metin ve esası alınarak, 
her sene tekrarını da önliyeceği mülâhazasile 
kabul olunmuştur. 

Madde 9 : Kanunun süratle mevkii tatbike 
girmesi için aynen kabul olunmuştur. 

Madde 10 : Tatbikatı İcra Vekilleri Heyeti
nin tamamını alâkadar edeceğinden aynen kabul 
olunmuştur. 

Lâyihanın maddelerine aid müzakere bitiril
dikten sonra, lâyihanın ihtiva ettiği esasların 
memlektin büyük ve müstacel ihtiyaçlarından bi
rini karşılamakta olduğu ve temin edeceği tat
bikatın büyük ve faydalı şümulü ve bu bakım
lardan bu devre kapatılmadan çıkarılmasındaki 
fayda düşünülerek müstaceliyetle müzakere ka
rarı da ittifakla verilmiş ve bu • temenninin de 
ilâvesi suretile Yüksek Reisliğe ilişiklerile birlikte 
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sunulmuştur. 
Muvakkat En. Rs. 

Kastamonu 
Talisin Çoşkan 

Eskişehir 
E. Sazak 

B. M., M. 
Konya 

JET. Dikmen 
Kütahya 
M. Somer 

Ka. 
Konya 

H. Dikmen 
Samsun 
R. Barkın 

Çorum 
K. Alpsar 
Antalya 
İV. Aksoy 
Kayseri 

Reşid özsoy 

Çoruh 
Akif Akyüz 

Bolu 
1. H. Uzmay 

Zonguldak 
Rıfat Vardar 

Bolu 
M. Dağdemîr 

Bursa 
A. Akgüç 

HÜKÜMETİN TEKLM 

3116 sayılı orman kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3116 sayılı orman kanununun 
muvakkat 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde tadil 
edilmiştir : 

Devlet işletmesi henüz teessüs etmeyen yer
lerde 18 nci maddenin birinci fıkrasile 19 ncu 
maddede yazılı kimselere ihtiyaçları için o mad
delerde gösterilen bedel ile kerestelik veya mah
rukat için ağaç vrilir. 

Yukarıki fıkra mucibince zatî ihtiyaçlarına 
mahsus olmak üzere köylülerin 39 ncu madde
nin sonuncu fıkrasına göre istifade edecekleri 
enkazdan maada ormanlara zarar vermemek 
şartile mevcud kuru dal ve kuru çalı ve çırpı
ları toplayıb çıkarmalarına orman dairesince 
izin verilir ve bunlardan bedel aranmayacağı 
gibi sırtta nakledildiği takdirde nakliye tezke
resi de istenmez. 

18 nci maddenin ikinci fıkrasında yazılı ge
çimleri ötedenberi kendi vasıtalarile iç pazara 
getirib sattıkları kereste, odun ve kömüre bağ
lı olan köylülerin iştirak edebilecekleri mik-
darda kerestelik ağaçlar satışa çıkarılacağı gi
bi köy, kasaba ve şehirlerde satacakları odun 
ve kömür için de tam tarife bedeli alınarak 
izin verilir. 

MADDE 2 — Orman kanununun muvakkat 
maddelerine aşağıdaki 9 ncu muvakkat madde 
ilâve edilmiştir : 

Orman kanununun birinci maddesinin ikinci 
fıkrası mucibince orman sayılmayan sahibli ara
zi üzerindeki ağaçların kesilmesi orman daire
sinin iznine bağlıdır. Bu gibi yerlerin keşfi ve 
ağaçlarm kesilmesinin izine bağlanması için sa
hihlerinden hiç bir masraf almmaz ve mamulât, 
meccanen verilecek tezkereler ile nakledilir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16-II-1938 

Bş. V. 
C. Bay ar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. . 

S. Arıkan 
S. t M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 
Na. V. İk*. 

A. Çetinkaya 
G. 1. V.. 

Rana Tarhan 

M. M.'V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 

V. ve Zr. V. V 
Ş. Kesebir 
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İlerlemiş bazı tecrübelere müsteniden Ziraat ve
kili tarafından, ilk verilmiş metinde Hükmet na
mına, yapılması taleb edilmiş ilâve ve tadillerle 

verilmiş ikinci teklif 

3116 sayılı orman kanununa ek kanun lâyi
hası: 

MADDE 1. — 3116 saydı kanunun 18 nci 
maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmiştir : 

Ayni mesafe dahilinde bulunub da geçimleri, 
ötedenberi, kendi vasıtalarile iç pazarlara geti-
rib sattıkları kereste, odun ve kömüre bağlı olan 
köylülere tam tarife bedeli almarak izin verile
bilir. 

Bu izin ne hadler dahilinde ve ne şartlarla 
verileceği, talimatname ile tesbit olunur. Ziraat 
vekâlet^ bu iznini, bu vaziyetteki köylülerin re
fah ve kalkınmalarını istihdaf eder tarzda ya
pacağı plânlanlara uymaları ve aralarında bir 
veya müteaddid birlikler kurumları ve işleme 
yerlerine ve çalışma tarzlarını göstereceği şe
killerde İslah etmeleri şartma bağlryabilir. 

\ 

MADDE 2 — Aynı kanunun 36 nci maddesi 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 

Orman idaresi nakliye tezkerelerine müste
niden müruriye tez"keresi verir. Orman malları 
aded, cins, nevi itibarile ibraz olunan nakliye 
veya müruriye tezkeresine tevafuk ettiği ve 
damgalı olduğu takdirde, heyeti umumiyesi 
üzerinde hacmen % 10 ve veznen % 15 e kadar 
zuhur edecek fazlalık, nakliye veya müruriye 
tezkeresinde yazılı satış bedeli üzerinden orman 
resmi almarak serbest bırakılır. 

Yukarıdaki hadleri aşan mikdar, bütün faz
lalığa şamil olmak üzere kaçak addile müsadere 
olunur. Nakliye veya müruriye tezkeresine mu
vafık olub da damgasız olan emvalden cezaen 
ayrıca iki kat satış bedeli almır. 

Orman sayılmayan mahallerden nakiller, 

ORMAN KANUNU MUVAKKAT ENCÜME
NİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

3116 sayılı orman kanununa ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 3116 sayılı kanunun 18 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Ormanların içinde veya orman sınırlarına 
köy ortasından ufkî hattı müstakim üzerinde 
10 kilometre uzaklığa kadar bulunan köylülere 
zatî ihtiyaçları için dikili ağaçlara aid tarife 
bedelinin onda birini ve ayrıca kesme ve taşıma 
masraflarmı ödemek şartile ormanların istif 
edilmiş yerlerinden veya orman memururun gös
tereceği mahallerden kerestelik, kaplık' tomruk 
ve mahrukat verilir. 

Ayni mesafe dahilinde bulunub da geçimle
ri, ötedenberi, kendi vasıtalarile pazarlara ge-
tirib sattıkları kereste, odun, kaplık ve kömüre 
bağlı olan köylülere tam tarife bedeli almarak 
izin verilebilir. 

Bu izinin ne hadler dahilinde ve ne şartlarla 
verileceği, talimatname ile tesbit olunur. Zi
raat vekâleti, bu izinini, bu vaziyetteki köylü
lerin refah ve kalkmmalarmı istihdaf eder 
tarzda yapacağı plânlara uymaları ve araların
da bir veya müteaddid birlikler kurmaları ve 
işleme yerlerini ve çalışma tarzlarım göstere
ceği şekillerde ıslah etmeleri şartma bağlrya
bilir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 36 nci maddesi 
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir : 

Orman idaresi nakliye tezkerelerine müste
niden müruriye tezkeresi verir. Orman malları 
aded, cins, nevi itibarile ibraz olunan nakliye 
veya müruriye tezkeresine tevafuk ettiği ve 
damgalı olduğu takdirde, heyeti umumiyesi üze
rinde hacmen % 10 ve veznen % 15 e kadar zu
hur edecek fazlalık, nakliye veya müruriye tez
keresinde yazılı satış bedeli üzerinden orman 
resmi almarak serbest bırakılır. 

Yukarıki hadlari aşan mikdar, bütün fazla
lığa şamil olmak üzere kaçak addile müsadere 
olunur. Nakliye veya müruriye tezkeresine mu
vafık olub da damgasız olan emvalden cezaen 
ayrıca iki kat satış bedeli almır. 

Orman sayılmayan mahallerden nakiller, ih-

( S. Sayısı : 252 ) 



— 7 — 
ihtiyar heyetlerinden hiç bir resim ve ücrete 
tâbi tutulmaksızın verilecek mazbatalarla ya
pılır. 

MADDE 3 — 37 nci madde aşağıdaki şekil
de tadil edilmiştir: 

Ormandan çıkan hasilâtm bedel tarifeleri 
mmtakalar itibarile ve piyasa icablarma göre 
Orman umum müdürlüğü tarafından tanzim edi
lerek Ziraat vekilliğince tasdik olunur. 

MADDE 4 — 39 ncu madde sonuna aşağıda
ki fıkra eklenmiştir: 

Ayni şartla ve keza bir bedel tesviyesine tâbi 
olmaksızın Ziraat vekâleti ormanlardaki 
kuru dal, kuru çalı çırpıların, ormanı tahrib 
etmiyecek tarzda toplanıb ormandan dışarı çı
karılması için köylülere izin verilebilir. 

MADDE 5 — 126 nci madde sonuna aşağıda
ki fıkra ilâve edilmiştir: 

Mahkemelerce zabıt varakalarının almdığı 
tarihden itibaren azamî 10 gün içinde davanm 
görülmesine başlanır. .-fo 

MADDE 6 — 127 nci madde aşağıdaki şekil
de tadil edilmiştir: 

Orman suçlarından dolayı tutulan ağaç, 
tomruk, kereste, mahrukat ve sair mahsulât 
ile nakil vasıtaları bekçi ve bekçibaşılar ta
rafından zaptedilerek muhafaza edilmek üzere 
en yakin belediye veya köy muhtarına veya 
muhtarm vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar 
heyeti azasından birine makbuz mukabilinde 
teslim olunur. Bunlardan çürüyecek veya bozu
lacak olanlarla muhafazası her hangi yüzden 
mümkünsüz veya müşkül veya masraflı olanlar 
sulh hâkimi iznile en yakin pazar mahalline ge
tirilerek- idarenin satış komisyonu marifetile ve 
açık arttırma ile satılır, masraflar çıktıktan 
sonra geri kalan para, emanet olarak bankaya 
yatırılır. Suç, mahkemece meşhud cürümler hak
kındaki usul ile görülür ve suçlu lehine karar 
halinde, müsadere edilmiş mallar mevcudsa der
hal, satılmışsa bedeli iade olunur ve nakil mas
raflarından başka hiç bir şey almmaz. Karar 
suçlu aleyhine olduğu takdirde ise, müsadere 
edilmiş maddeler satılmamış ise satılarak, sa
tılmış ise bedeli, Hazineye irad kaydolunur. 

MADDE 7 — Ziraat vekâleti, lüzum görece
ği ahval ve mmtakalarda, îcra Vekilleri Heye-

tiyar heyetlerinden hiç bir resim ve ücrete tâbi 
tutulmaksızın verilecek mazbatalarla yapılır. 

MADDE 3 — 37 nci madde aşağıdaki şekil
de tadil edilmiştir: 

, Ormandan çıkan hâsılatın bedel tarifeleri 
mmtakalar itibarile ve piyasa icablarma göre 
Orman umum müdürlüğü tarafından tanzim 
edilerek Ziraat vekâletince tasdik olunur. 

MADDE 4 — 39 ncu madde sounna aşağı
daki fıkra eklenmişti: 

Ayni şartla ve keza bir bedel tesviyesine tâbi 
tutmaksızm Ziraat vekâleti ormanlardaki ku
ru dal, kuru çalı çırpıların, ormanı tahrib et
miyecek tarzda toplanıb ormandan dışarı çıka
rılması için köylülere izin verebilir. 

MADDE 5 — 127 nci madde aşağıdaki şe
kilde tadil edilmiştir: 

Orman suçlarmdan dolayı tutulan ağaç, 
tomruk, kereste, mahrukat ve sair mahsulât ile 
nakil vasıtaları bekçi ve bekçibaşılar tarafın
dan zabtedilerek muhafaza edilmek üzere en 
yakın belediyeye veya köy muhtar ma veya muh
tarın vekiline, bu da bulunmazsa ihtiyar heyeti 
azasından birine makbuz mukabilinde teslim 
olunur. Bunlardan çürüyecek veya bozulacak 
olanlarla muhafazası her hangi yüzden müm
künsüz veya müşkül veya masraflı olanlar, 
sulh hâkimi izinile en yakın pazar mahalline 
götürülerek idarenin satış komisyonu marifetile 
ve açık arttırma ile satılır. Masraflar çıktık
tan sonra geri kalan para, emanet olarak ban
kaya yatırılır. Suçlu lehine karar halinde müsa
dere edilmiş mallar mevcudsa derhal, satılmışsa 
bedeli iade olunur ve nakil masraflarından başka 
hiç bir şey almmaz. Karar suçlu aleyhine ol
duğu takdirde ise müsadere edilmiş maddeler 
satılmamış ise satılarak, satılmışsa bedeli, 
Hazineye irad kaydolunur. 

MADDE 6 — Ziraat vekâleti, lüzum göreceği 
ahval ve mmtakalarda, îcra Vekilleri Heyetince 
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tince de tasdik edilecek esaslar dahilinde, fab
rika sahibi orman imalâtçılarına aşağıdaki şart
ların tamamı veya bir kısmı mukabilinde tayin 
edeceği bedellerle, arttırmasız ağaç tomruk 
ve ormanda kereste imalinden kalmış ve kala
cak parçaları verebilir : 

a) İmalâtçı tarafından vekâletin tesbit ettiği 
imalât plânmm tatbik ve takibinin taahhüd edil
miş olması, 

b) Maliyet ve işletme şartlarmm vekâletçe 
kontrol edilmesinin kabul edilmiş olması, 

c) Vekâletçe tayin edilecek esas ve hadde 
uygun satış fiatmm stok tesisi ve sevk plânmm 
kabul edilmiş olması, 

d) Çalışılan ormanda mevcud veya tahassül 
edecek enkaz ve parçaların kıymetlendirme ve 
sevk şartlarmm kabul ve taahhüd edilmiş ol
ması, 

e) Bir veya müteaddit birlik teşkil şartı
nın kabul edilmesi. 

MADDE 8 — Doğrudan doğruya Devlet ta
rafından işletilecek ormanlarla, millî sermayeli 
Türk şirketleri veya millî bankalarla müştere

ken işletilecek ormanlar ve Devlet orman işlet
mesi mütedavil sermayesine aid muameleler 
muhasebei umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunları hükümlerine tâbi olmayıb İcra Ve
killeri Heyetince tanzim olunacak kararname
lere ve hususî ticaret icablarma göre yapılır. 

Bu işletmelere aid hesab devresi ilk teşrin 
bidayetinden eylül sonuna kadar devam eder. 

Plânçolar, ilk teşrin bidayetinden itibaren 
dört ay içinde Divanı muhasebata tevdi olunur. 
Divanı muhasebat, bu plânçoları, bu idarenin 
mevzuatma ve ticarî işletmenin icablarma göre 
tedkik ve muhakeme eder. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun tatbikma İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

8 — 
de tasdik edilecek esaslar dahilinde, fabrika sa
hibi orman imalâtçılarına aşağıdaki şartların 
tamamı veya bir kısmı mukabilinde tayin edeceği 
bedellerle, arttırmağız ağaç, tomruk ve ormanda 
kereste imalinden kalmış ve kalacak parçaları 
verebilir: 

A) imalâtçı tarafından vekâletin tesbit etti
ği imalât plânmm tatbik ve takibinin taahhüd 
edilmiş olması, 

B) Maliyet ve işletme şartlarmm vekâletçe 
kontrol edilmesinin kabul edilmiş olması, 

C) Vekâletçe tayin edilecek esas ve hadde 
uygun satış fiyatmm stok tesisi ve sevk plânı
nın kabul edilmiş olması, 

D) Çalışılan ormanda mevcud veya tahassül 
edecek enkaz ve parçalarm kiymetlendirme ve 
sevk şartlarmm kabul ve taahhüd edilmiş olması, 

E) Bir veya müteaddid birlik teşkil şartmm 
kabul edilmesi. 

MADDE 7 — Doğrudan doğruya Devlet ta
rafından işletilecek ormanlarla, millî sermayeli 
Türk şirketleri veya millî bankalarla müştere
ken işetilecek ormanlar ve Devlet orman işlet
mesi mütedavil sermayesine aid muameleler mu
hasebei umumiye, arttırma, eksiltme ve ihale 
kanunları hükümlerine tâbi olmayıb icra vekil
leri Heyetince tanzim olunacak . kararnamelere 
ve hususî ticaret icablarma göre yapılır. 

Bu işletmelere aid hesab devresi ilk teşrin 
bidayetinden eylül sonuna kadar devam eder. 

Bilançolar, ilk teşrin bidayetinden itibaren 
dörd ay içinde Divanı muhasebata tevdi olunur. 
Divanı muhasebat, bu bilançoları, bu idarenin 
mevzuatma ve ticarî işletmenin icablarma göre 
tedkik ve muhakeme eder. 

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 9 — Bu kanunun tatbikma tcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 252 ) 



S. Sayısı: 253 
Gümrük ve inhisarlar vekâletince 1939 yılına geçici taahhüde 

girişilmesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/1088) 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/2413 

6 -VI - 1938 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük ve inhisarlar vekâletince 939 yılma geçici taahhüde girişilmesi hakkında Gümrük ve 
inhisarlar vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri heyetince 1 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe lâyihası ( 

Artan istihlâki karşılamak üzere îzmirde bir şarap ve Paşabahçede bir rakı fabrikası yaptırıl
masına ihtiyaç görülmüştür. 

Bu fabrikaların bir senede yaptırılması mümkün görülemediğinden, bu işe sarfedileeeği tah
min olunan bir buçuk milyon liranın yarısı olan 750 bin lira inhisarlar umum müdürlüğünün 1938 
bütçesine konulmuş ve bakiyesi için 1939 malî yılma geçici taahhüde girişilmesine zaruret hâsıl 
olmuştur. 

Bu maksadı teminen hazırlanan kanun lâyihası ilişik olarak takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 160 
Esas No. 1/1088 

9-Y1-1938 

Yüksek 

îzmir ve îstanbulda yaptırılacak şarab ve rakı 
fabrikaları için 750 000 liraya kadar taahhüde 
girişmeğe mezuniyeti mutazammın olub Başvekâ
letin 6 haziran 1938 tarih ve 6/2413 sayılı tezke-
resile Yüksek Meclise gönderilerek encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası Maliye ve 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri hazır oldukları 

Reisliğe 

halde okundu ve konuşuldu : 
Artan istihlâki karşılamak üzere yapılması 

teklif olunan iki fabrika için 750 000 liranın tah
sisine ve 1939 malî yılına geçici taahhüde giriş
meğe dair olan bu lâyiha encümenimizce olduğu 
gibi kabul edilmiştir. Müstacelen müzakere edil
mek üzere Uımumî Heyetin tasvibine konulması. 



zrmnrncta Yüksek fteisîije sunuldu. 
fteis R. V. M. M. 

Burdur İsparta Trabzon 
M. Şer$f Özkan Mükerrem Unsal B. Karadeniz 

Kâtib 
istanbul Balıkesir Çorum 

F. öpmen 

Gazi Anteb 
Â. H. Ayerdem 

Mardin 
B. Erten 

Siird * 
E. Adakan E. Bahri Akgöî M. Mayakon 

Kırşehir 
M. Seyfeli 

Muş 
Ş. Çüoğlu 

Sivas 
Remzi Çiner 

M. öker 

Ordu 
H. Yalma/h 

Malatya 
O. Taner 

&ÜK±MİftİN TEKLİFİ 

Gümrük ve inhisarlar vekâletince 93d yılına 
geçici taahhüde girişilmesi hakkında kanun 

MÂjDDfi İ — Karşılığı İ939 malî yılı inhisar
lar umum müdürlüğü bütçesine konulacak tah
sisattan temin olunmak üzere İzmir ve Istan-
bulda yaptırılacak şarap ve rakı fabrikaları in
şaatı için 750 000 liraya kadar 1939 malî yılma 
geçici taahhüde girişmeğe Gümrük ve inhisar
lar vekili mezundur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükmünü icraya 

Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

Bş. V. 
C. Baydr 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Mf. V. 

8. Arıkan 
S. I. M. V. 

Dr. U. Alataş 

1 - VI -1938 
Ad. V. M. M. V. 

8. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Ma. V. 

F.Ağrab 
Na. V. îk .V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
G. î. V. Zr. V. 

Bana Tarhan F, Kurdoğlu 

.(S. Sayısı: 253); 



S. Sayısı :254 
Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunlarının mecburî 
hizmetlerine dair kanun lâyihası ve Nafia ve Adliye encü

menleri mazbataları (I/İ042) 

* . • T. C. 
Başvekâlet . 12 - V - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/2018 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunlarının mecburî hizmetleri hakkında Nafıa vekilliğince 
hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 5 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Boyar 

Yüksek Mühendis ve Teknik okulları mezunlarının mecburî hizmetleri hakkındaki kanuna dair 
esbabı mucibe lâyihası 

İcra faaliyetleri arasmda memleketin günden güne inkişaf ve vüsat arzeden Baymdırkk iş
lerini uhdei mesuliyetine alan Nafıa vekâleti bu vazifesini her sene muntazaman mütezayid fedakâr
lıklar ihtiyarile tekemmüle doğru sevk ettiği yüksek Mühendis mektebile, Nafıa Fen mektebi ve 
Teknik okulundan yetiştirdiği Yüksek Mühendis, ve fen memurlarile temin etmek ıstırarındadır. 

Bu fen müntesiplerine verilen maaşlar (2443) sayılı kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı cetvellerde 
yazılıdır. Ücretler ise kıdemli mühendis ve. fen memurlarına halen verilmekte olan ücretler esas 
tutularak mezuniyet senelerine göre bir nisbet dahilinde verilmektedir. 

Filhakika bilhassa Yüksek Mühendis mektebinin tahsil müddetinin diğer yüksek mekteblere 
nazaran daha uzun olmasına mukabil buradan mezun olanlara verilen maaş tahsil müddeti daha 
kısa olan yüksek mekteb mezunlarile bir derecede olmak itibarile azdır. Ancak teşkilât kanun
larının Devlet teşkilâtında yüksek mekteb mezunları- arasında bir ikilik çıkarmamak yeknasaklığı 
muhafaza ve maaşatm tevhid ve teadülü hakkındaki kanunun umumî hükümlerinin tatbikındaki 
mutlak zaruretlere binaen fen müntesiblerinin maaş derecelerini yükseltmeği muvafık bulma

mıştık. 
Fen erbabının azlığı ve ümran faaliyetinin gittikçe artması dışarda daha müsaid vaziyet bu

lan fen erbabrnrn Nafıa elinden çıkmasını istilzam etmekte ve bu hal gittikçe çoğalan Nafıa ve
kâleti faaliyetini sekteye değilse bile tahdide uğratmakta bulunmuştur. 

Arz ve taleb kaidesinin bir tecellisi olan bu med ve cezir hareketinin önüne tahsil masrafla
rının tazmini gibi bir müeyyide ile artık geçilmek imkânı kalmadığını görmekteyiz. 

Tahsil hayatına girerken mecbirî hizmet taahhüdünde bulunan fen erbabının tahsillerini bitir
dikten sonra muvakkat bir zaman için bu taahhu-vjîpıpjo 8puı̂ 9iCijnqoauı 3[9injı;aS eutjaiC luuaflş 
rinı ve şahsî menfaatlannı âmme menfaatlarından sonra geleceğini ve yurdun işlerini mutlaka yürüt
mek icabettiğini takdir etmelerini bekledik. 

Memleket işlerinin her sahasında meşhud olan terakki hamlelerile ahenkli olarak yürümek mec
buriyetinde bulunan Nafıa vekâletinin bu esaslardan mülhem olarak çizdiği faaliyet programını 
sürekli ve arızasız yürütmek ve buna mâni olaçekenfelleri ortadan kaldırmak maksadile mecburî 
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hizmetlerini yapmayanardan okuma m<s;ı.<farımu iki mislinin almmasma ve taahhüdlerini ifa et-
miyenliri istihdam edecekler bakk.: ta bir takını hükümler konulmasına duyduğumuz mecburiyet 
bu kantonu arz ve teklife âmil olmuştur . 

Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafm Encümeni 

Esas No, 1/1042 
Karar No. 16 

25-V-1938 

Yüksek Reisliğe 

Yüksek mühendis ve teknik okulları mezun
larının;; mecburî hizmetleri hakkmda Nafıa vekil
liğince^ hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetinin 
5 - V -i 1938 tarihli içtiınamda Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibe 
mazbatiasiîe birlikte Nafıa vekili Bay Ali Çetin-
kaya encümende hazır olduğu halde tedkik ve 
müzakere olundu. 

Esbabı mucxbeye ve alınan izahata nazaran 
Nafıa vekâleti üstüne aldığı vazifeleri yaparken 
elinde bulanan mühendis ve fen memurlarının hiz
metlerinden emin ve müstekar şekilde istifade et
mek mecburiyetindedir. Halbuki bir krsım şirket ve 
müteahhidler Nafıanın bir program dahilinde ye
tiştirdiği fen erbabına daha fazla ücret ve men
faat temin etmek suretile bunları almakta ve bu 
vaziyet karşısında vekâletin üstüne aldığı hiz
metler iaz çok sektedar olmaktadır. Nafıa vekâle
tinin çizdiği faaliyet programının sürekli ve arı

zasız yürüyebilmesi ve buna mâni olan engelleri 
ortadan kaldırması gayesini hedef tutan kanun 
lâyihası Encümenimizce de esas itibarile kabul 
edlmiş ve yapılan bazı tadilâtla Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Nafıa E. Reisi 
Erzincan 

A.S.Îlter 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Elâzığ 

F. Z. Çiyütepe 
İçel 

F. Mutlu 
Kars 

B. öngören 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

M. M. 
Kayseri 

A. E. Kalaç 
Afyon K. 

C. Akç%n 
Eskişehir 

A. özdemir 
m tzmir 
8. EpiJcmen 
Kastamonu 
S. Erkman 

Tokad 
Gl. S. Vke 

Kâtib 
Manisa 

0. Ergin 
Ankara 

E. Demirel 
Eskişehir 
0. İşm -

İsparta 
H. özdamar 

Niğde 
H. Mengi 

Adliye encümeni mazbatası 

T. Ş.M.M. 
•Adliye encümeni 

EsaS.No. 1/1042 
Karâr No. 39 

Yüksek Reisliğe 

9 - VI -1938 

Yüksek Mühendis ve Teknik okulları mezun
larının |ûecburî hizmetleri hakkmda Nafıa Ve
killiğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 
5 - V -| 1938 tarihli içtimamda kabul olunarak 
Yüksek S&eclise arzı kararlaştırılmış olan kanun 
lyihak encümenimize de havale buyurulmuş ol
makla Nafıa vekili hazır olduğu halde tedkik ve 

mütalea olundu: 
Gerek Hükümet esbabı ımucibesinde, gerek 

Nafıa encümeni mazbatasında serdolünan sebeb-
lere ve alman izahata nazaran teklif esası itibarile 
kabule şayan görülmüş ve Nafıa encümeninin ka
bul ettiği şekil müzakereye esas ittihaz edilmiştir. 

Bu kanunun neşri tarihine kadar mecburî hiz-

(S. Sayısı: 254) 
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metlerini ifa etmediklerinden dolayı haklarında 
takibat yapılanların, Nafıa vekâletince kendile
rine yapılacak tebligat tarihinden itibaren en çok 
üç ay içinde kendilerinden istenilen parayı ta
mamen Ödemedikleri takdirde haklarında bu ka
nun hükümlerinin tatbik olunacağına dair olan 
9 ncu madde hükmünün muvakkat mahiyette ol
duğu ve kanunun neşri tarihinden evvel hakla
rında dava açılmış olub da işleri mahkemelere in
tikal etmiş olanların da eski hükümlere tâbi tu
tulması esası kabul edilmiştir. Bu suretle 9 ncu 
ma/dde bu esas dairesinde ve muvakkat madde 
olarak değiştirilmiştir, 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ad. E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Çorum Erzurum Erzurum 
Münir Çağıl Fuad Sirmen 
Bursa Kayseri Balıkesir 

8. F. Talay R. özsoy Osman Niyazi Burcu 
Kayseri Kastamonu Koceli 

H. F. Perker Dr. Şükrü Şenozan Salâh Yargı 
Bursa Kocaeli Denizli 

Ahf Akgüç Yusuf Akça N. A. Küçüka 
Antalya Urfa Antalya 

Nurnan Aksoy F.Kpkbudak T. N. Arıcan 

(S . Sayısı : 254) 



— 4 — 
HÜÜKÜMETÎN TEKLÎFÎ 

Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunla
rının mecburî hizmetlerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet hesabma olmak üzere : 
a - Yüksek mühendis okunlunda tahsilleri

ni bitirenler sekiz sene, 
b - Teknik okulunda tahsillerini bitirenler 

beş sene, 
c - Ecnebi memleketlerde Nafıa vekâleti he

sabına tahsillerini veya stajlarını bitirenler tah
sil veya staj müddetlerinin iki misli, müddetle 
meslek ve ihtisasları dahilinde Nafıa vekâleti 
teşkilâtında veya Nafıa vekâletinin muvafaka-
tile diğer devair ve müessesatla belediyelerde 
hizmete mecburdurlar. 

MADDE 2 —- Vekâletin muvafakatile, Nafıa 
teşkilâtı haricinde diğer dairelerle müesseseler 
ve belediyelerde çalışan yüksek mühendis, mü
hendis ve fen memurlarına mecburî hizmetleri
ni yaptıkları müddetçe Nafıa vekâletîndeki 
usul dairesinde verilen maaş ve ücretlerden faz
la verilemez. 

MADDE 3 — Yukariki maddeye göre mecbu
rî hizmete tâbi olanlar mektebden çıktıkları ta
rihten itibaren ve o sene askere gidenler terhis
lerini müteakib en çok (iki) ay içinde hizme
te tayinleri için bizzat Nafıa vekâletine mü
racaata mecburdurlar. 

Bu suretle müracaat vukuunda kadroda açık 
bir memuriyet bulunmasa bile bunların kanunen 
tayin edilebilecekleri memuriyete mahsus maaş 
ve emsali hâsüı kendilerine ücret olarak veril
mek şartile meslek ve ihtisasları dahilindeki 
vazifelerde stajiyer olarak istihdam edilirler. 
Bu gibilerin ilk açılacak memuriyetlere tayin
leri mecburidir. Stajiyerlikte geçirecekleri 
müddet namzedlik müddetine ve mecburî hiz
metlerine mahsub edilir. Ancak bunlarm as
kerlikte geçirecekleri müddetler mecburî hizme
te mahsub edilmez. 

MADDE 4 — Hizmete almmak için müra
caat etmeyenlerle mecburî hizmet müddetlerini 
bitirmeden evvel vazifeden ayrılanlar, yüksek 
mühendis veya teknik okullarındaki tahsilleri
nin beher senesi için o sene ücretli talebeden alı
nan mebaliğin ve ecnebi memleketlerindeki 

NAFIA ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Yüksek mühendis ve teknik okulları mezunları
nın mecburî hizmetlerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet hesabma olmak üzere : 
A - Yüksek mühendis okunlunda tahsilleri

ni bitirenler sekiz sene, 
B - Teknik okulunda tahsillerini bitirenler 

altı sene, 
0 - Ecnebi memleketlerde Nafıa vekâleti he

sabma tahsillerini veya stajlarını bitirenler 
mecburî hizmetleri müddetlerinin İM misli, 
müddetle meslek ve ihtisasları dahilinde Nafıa 
vekâleti teşkilâtında veya Nafıa vekâletinin mu
vafakatile diğer devair ve müessesatla beledi
yelerde hizmete mcburdurlar. 

MADDE 2 — Hükûmtin 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 254 ) 
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ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ j 

Yüksek Mühendis ve Teknik okulları mezunları
nın mecburî hizmetlerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Devlet hesabma olmak üzere: 
A) Yüksek Mühendis okulunda tahsillerini 

bitirenler sekiz sene, 
B) Teknik okulunda tahsillerini bitirenler 

altı sene. 
O) Ecnebi memleketlerde Nafıa vekâleti he

sabma tahsillerini veya stajlarını bitirenler 
mecburî hizmetleri varsa buna ilâve edilmek 
üzere tahsil veya staj müddetlerinin iki misli, 
müddetle meslek ve ihtisasları dahilinde Nafıa 
vekâleti teşkilâtında veya Nafıa vekâletinin mu-
vafakatile diğer devair ve müessesatla belediye
lerde hizmete mecburdurlar. 

MADDE 2 — Mükumetin 2 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 3 — Yukanki maddeye göre mec
burî hizmete tâbi olanlar mektebten çıktıkları 
tarihten itibaren ve o sene askere gidenler ter
hislerini müteakib en çok (iki) ay içinde hiz

mete tayinleri için Nafıa vekâletine müracaata 
mecburdurlar. Bu suretle müracaat vukuunda 

kadroda açık bir memuriyet bulunmasa bile bun
ların kanunen tayin edilebilecekleri memuriye
te mahsus (maaş ve emsali hâsılı kendilerine 
ücret olarak verilmek şartile) meslek ve ihti
sasları dahilindeki vazifelerde stajiyer olarak 
istihdam edilirler. Bu gibilerin ilk açılacak me
muriyetlere tayinleri mecburidir. Stajiyerlikte 
geçirecekleri müddet namzetlik müddetine ve 
mecburî hizmetlerine mahsub edilir. Ancak bun
ların askerlikte geçirecekleri müddetler mecburî 
hizmete mahsub edilmez. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

( S. Sayısı : 254 ) 
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Na. E. 

tahsillerinin beher senesi için de kendilerine 
sarf edilen mebaliğin iki mislini defaten ödemek
le mükelleftirler. Bu tazminatın hesabında hiz
met edilmiş olan seneler nazara almmaz. 

MADDE 5 — Bu kanuna göre mecburî hiz
mete tâbi olanlara; bu hizmetlerini bitirmeden 
veya bu hizmetten imtihanları takdirinde 4 ncü 
maddede yazılı tazminatı ödemeden evvel dip
loma veya ruhsatnameleri verilmeyib Nafıa ve-
kâletindeki sicil dosyalarında saklanır. 

MADDE 6 — Yukarıki madde hükmüne göre 
diploma veya ruhsatnameyi hâmil olmadıkları 
halde sanatlarını yapanlar, numaralı kanu
nun 8 nci maddesine göre cezalandırılmakla be
raber bunları istihdam eden hakikî veya hük
mî şahıs ve müesseseler dahi 4 ncü maddede ya
zılı tazminatı bir misil fazlasile kendi üzerle
rine almış olurlar. 

MADDE 7 — Birinci maddede yazılı okul 
veya müesseselerde Devlet hesabma tahsil veya 
stajda iken sıhhî sebeblerden başka her hangi 
bir sebeble tahsil veya stajlarını terk edenler 

veya tahsil ve stajlarına nihayet verilenler, ve ya-
hud inzibatî sebebler dolayısile Devlet hesabma 
okumak hakkından mahrum edilenler, Devletin 
kendileri için yaptığı masraflara mukabil olmak 
üzere (4) ncü maddede yazılı esaslara göre ta
hakkuk ettirilecek tazminatı ödemiye mecbur
durlar. 

Kendi hesablarma tahsil etmekte iken Dev
let hesabma geçerek tahsile devam edenler Dev
let hesabma geçirdikleri her tahsil senesine mu
kabil iki sene mecburî hizmete tâbidir. Bu suretle 
yapılacak mecburî hizmet müddeti sekiz se
neyi geçemez. 

Nafıa vekaletine bağlı mekteblerde Nafıa he
sabma parasız tahsil görmekte iken ecnebi mem

leketlerde Nafıadan gayri teşkilât veya kendi he
sablarma tahsile devam etmek isteyenler bu 
mekteblerde parasız yaptıkları her tahsil senesi 
için iki sene hizmet edeceklerini müteselsil kefilli 
bir teahhüdname ile teahhüd ettikleri takdirde 
tazminat borçları Nafıa vekâletince tecil edile
bilir. 

MADDE 8 — Devlet hesabma yüksek mü
hendis veya teknik okullarında tahsilini ikmal 

(S. Say 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi aynen 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi aynen 

MADDE 8 — Devlet hesabma yüksek mü
hendis veya teknik okullarında tahsilini ik-

: 254) 
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MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Birinci maddede yazılı okul ve 
müesseselerde Devlet hesabma tahsil veya ı 
stajda iken sıhhî sebeblerden başka her 
hangi bir sebeble tahsil ve stajlarını terkedenler 

veya tahsil ve stajlarına vekaletçe nihayet veri
lenler, veyahud inzibatî sebebler dolayısile Dev
let hesabma okumak hakkından mahrum edilen
ler, Devletin kendileri için yaptığı masraflara | 
mukabil olmak üzere (dört) ncü maddede ya
zılı esaslara göre tahakkuk ettirilecek tazmina
tı ödemeğe mecburdurlar. 

Kendi hesablarma tahsil etmekte iken Dev
let hesabma geçerek tahsile devam edenler Dev
let hesabma geçirdikleri her tahsil senesine mu
kabil iki ssns mecburî hizmete tâbidir. Bu su
retle yapılacak mecburî hizmet müddeti sekiz 
seneyi geçemez. 

Nafıa vekâletine bağlı mekteblerde Nafıa 
hesabma parasız tahsil görmekte iken ecnebi 
memleketlerde Nafıadan gayri teşkilât veya 
kendi hesablarma tahsile devam etmek isteyen
ler bu mekteblerde parasız yattıkları her tah- | 
sil senesi için iki sene hizmet edeceklerini müte
selsil kefilli bir taahhüdname ile taahhüct ettik

leri takdirde tazminat borçları Nafıa vekâletin
ce tecil edilebilir. 

MADDE 8 — Devlet hesabma yüksek mü
hendis veya teknik okullarında tahsilini ikmal | 
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Hü. 

ettikten sonra kendi hesabına tahsil için ec
nebi memleketlere gitmek isteyenler, Devlet he
sabına tahsilde bulundukları müddete aid taz
minatı (3) ncü madde hükümlerine göre tediye 
etmek veya yurdlarma avdetlerinde ayni müd
dete aid mecburî hizmetlerini yapacaklarını mü
teselsil kefaleti havi bir taahhüdname ile taah-
hüd etmek şartile hizmeti terkedebilirler. 

MADDE 9 — Bu kanunun neşri tarihine ka
dar mecburî hizmetlerini ifa etmediklerinden 
dolayı haklarında takibat yapılanlar, Nafıa ve
kâletince kendilerine yapılacak tebligat tari
hinden itibaren en çok üç ay içinde Nafıa vekâ
letince kendilerinden,istenilen parayı tamamen 
ödemedikleri takdirde haklarında bu kanun hü
kümleri tatbik olunur. 

MADDE 10 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 11 — Bu kanunun icrasma Adliye, 
Maliye ve Nafıa vekilleri memurdur. 

5 - V -1938 
Bş. V. 

G. Boyar 
Da. V. 
Ş. Kaya 
m. v. 

8. Anhan 
S. t M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Bana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Ş. Eesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

Na. E. 

mal ettikten sonra kendi hesabma tahsil için ec
nebi memleketlere gitmek isteyenler, Devlet 
hesabma tahsilde bulundukları müddete aid taz
minatı (3) ncü madde hükümlerine göre tediye 
etmek veya yurdlarma avdetlerinde ayni müd
dete aid mecburî hizmetlerini yapacaklarmı mü
teselsil kefaleti havi bir taahhüdname ile taah-
hüd etmek şartile gidebilirler. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen 

MADDE 10 
aynen 

MADDE 11 
aynen 

Hükümetin 10 ncu maddesi 

— Hükümetin 11 nci maddesi 
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Ad* E. 

ettikten sonra kendi hesabma tahsil için ecnebi 
memleketlere gitmek isteyenler Devlet hesabma 
tahsilde bulundukları müddete aid tazminatı 
üçüncü madde hükmüne göre tediye etmek veya 
yurdlarma avdetlerinde ayni müddete aid mec
burî hizmetlerini yapacaklarını müteselsil kefa
leti havi bir taahhüdname ile taahhüd etmek 
şartile hizmeti terkedebilir. 

MUVAKKAT MADDE — A) Mecburî hiz
metini yapmak için müracaat veya bu husustaki 
davete icabet etmemiş, yahud vekaletçe isteni
len tazminatı vermemiş, yahud ikametgâhları 
meçhul kalmış olanlar, mükellefiyetlerini ifa 
için vekâletçe gazetelerle yapılacak ilândan 
itibaren üç ay içinde müracaat ederek taahhüd-
lerini ifa etmezlerse bu kanun hükümlerine 
göre takib edilirler. Kanunun neşri tarihinde 
mahkemelerde rüyet edilmekte olan bu kabil 
davalar eski hükümlere tâbi olur. 

MADDE 9 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen 
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S. Sayısı: 255 
Ziraat vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3203 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/1078) 

T. C. 
Başvekâlet , 30 - V -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2246 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ziraat vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki 3203 sayılı kanuna ek olarak Ziraat vekilliğince 
hazırlanan ve tora Vekilleri Heyetince 26 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

v Başvekil 
d. Bayar 

Esbabı mucibe 

Memurin maaşatmın tevhid ve teadülü hakkmdaki 1452 sayılı kanunla 788 numaralı memu
rin kanununun Devlet hizmetine girecek ve kendilerine verilecek maaş dereceleri hakkmda esas 
hükümleri ihtiva etmekte bulunduğu malûmu devletleridir. 

3203 numaralı Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât kanununa ilâve edilmiş bulunan 22 ve 24 ncu 
maddesi hükümleri bu esaslar haricinde meslek tahsili kaydını da ihtiva etmekte ve bu günkü ihtiya
cın şekil ve mahiyetine nazaran kâfi derecede yetişmiş elaman bulunmamakta olması bir çok hiz
metleri mevkuf tutmak veya matlub olan evsafı haiz bulunmayanların inhisarında tutmak filî za
ruretini tevlid eylemektedir. 

Bilhassa umum müdürlükler veya müsbet ve muayyen işler gibi idarî ve kanunî bakımdan da 
tam ve olgun formasyona malik zevata tevdii icab eder memuriyetlerde vekâlet makamına daha fazla 
intihabda serbestlik imkânı vermekte katği zaruret ve fayda vardır. 

Meslek tahsili olmakla beraber matlub evsafı da haiz olanların bilhassa tercih edilecekleri ve bu 
gibilerin yetişmesine ve artmasına hassaten sarfı mesai olunacağı gayet tabiidir. 

ilişik lâyiha bu mülâhaza ve zaruretin ifadesi olarak takdim kılmmış bulunmaktadır. 

Ziraat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Ziraat encümeni 3 - VI - 1938 
Esas No. 1/1078 
Karar No. 12 

Yüksek Reisliğe 

Ziraat vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkmdaki hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin 26-V-1938 
3203 sayılı kanuna ek olarak Ziraat vekilliğince tarihinde Meclise arzı kararlaştırılan ve Enetme-



nimize gŞhderilen kanun lâyihası Ziraat vekili 
Faik Kufcfoğlu hazır bulunduğu halde okunub 
görüşüldü : 

Cumhur Beisi Atatürkün son büyük nutukla-
rile Ziraat vekâletine verilen önemli vazifelerin 
başarılmalı ve Hükümetin bu büyük nutuktan 
ilham alain programındaki ziraî kalkınmanın bir 
an evvel tahakkukunu temin için Encümenimiz
de memur istihdamında vekâlete kanunî kolaylık
lar vermeği yerinde bulmuştur. 

Ancak ilgası teklif olunan 22 nci madde ih
tisası istihdaf ettiği cihetle ilgası muvafık görül-
meyerek LZiraat vekilinin dahi muvafakatile ay
nen ipka edilmiş ve (Şu kadar ki, Ziraat vekâ
letince lüzum görülen ahvalde amelî işler için ter-
tib edilmiş kursları ikmal etmiş olanlar da ta
yin edilebilir.) fıkrasının ilâvesi muvafık görül
müştür. 

24 ncü madde de teklif veçhile ilga olunmuş
tur. 

Lâyihanın üçüncü maddesine göre tayin edile
cek memurların sayısının 17 olarak tesbiti Ziraat 
vekili tarafından teklif olunmuş ise de. esasen 
bir defaya ve bir seneye mahsus olarak verilen bu 
müsaadeıiin adedle takyid olunmaması daha zi
yade maksadı temin edeceği tabiî olduğundan mü

him bir yekûn tumayacak olan bu tayinler için 
mutlak bir salâhiyet verilmesi maslahata daha 
uygun görülmüştür. 

Teklif edilen maddede bu suretle yapılacak 
• tayinlerin mükteseb bir hak teşkil etmemesi esası 

kabul olunmakla beraber bu gibilerin memurluk 
vasfını haiz olmaları vefat veya malulen teka-
üdlükleri halinde bunlara tahsis olunacak maaş
ların ifaya memur edildikleri memuriyet kadro 
maaşları üzerinden hesab edilmesini bu vazife
leri alacakları tatmin ve teşvik bakımından zaru
rî gören Encümenimiz lâyihayı bu suretle de
ğişikliklerle kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek katınıza sunulmuştur. 
Ziraat E. Reisi M. M. Kâtib 

Edirne Manisa Bolu 
F. Kaltakkıran Yaşar özey î. H. Uzmay 

Seyhan Kastamonu Bolu 
Tevfik Tartman Tahsin Goşkan Mitat Dağdemir 

Denizli Balıkesir Seyhan 
E. Âs. Tokad R. Selçuk Ö. Biçer 
Kastamonu Kırşehir Tozgad 

8. Şerif Eken R. Esen Ömer Evci 
Konya 

C. Tekin 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 159 
Esas Wo. î/1078 

Yüksek Reisliğe 

10 - VI - 1938 

Ziraai vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkında
ki 3203 sayılı kanuna ek olarak hazırlanıb Baş-
vekâletuf 30 - V - 1938 tarih ve 6/2246 sayılı 
tezkeresije Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Zirâat encümeni mazbatstsile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla Ziraat ve Maliye ve
killeri hazır oldukları halde okundu ve konuşul
du; 

Ziraat vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki 
3203 sayöı kanunun 22 ve 24 ncü maddelerine 
vekâletiıi teknik hizmetlerine ilk gireceklerin 
yüksek veya orta derecede meslekî tahsillerini 
bitirmiş ve diploma veya şahadetname almış ol

maları ve ziraat ve veteriner umum müdürlerile 
teknik işlerde istihdam edilecek memurların 
mesleklerinin müntesibi olmaları lâzımgeleceği 
gösterilmiş ve bu hükümlere nazaran vekâlet 
teşkilâtında istihdam edilecek memurlardan bir 
çoğunun behemahal meslekten olmaları esası ka
bul olunmuştur. Bu esasm neticesi olarak filî 
bir surette iş başında çalışmaları lâzımgelen bir 
çok meslek müntesiblerinin vekâletin idarî işle-
rile iştigal ettikleri ve bu sebeble bir takım ih
tisasa mütevakkif hizmetler görülemediğinden 
idarî işlerde meslek hiricinden kimseleri de is
tihdam ve bu suretle serbest kalacak teknik 

(S. Sayrsı : 255 ) 



unsurları bilfiil işbaşına sevkedebilmek imkân
larım elde etmlek ve ayni zamanda vekâletin ba
zı memuriyetlerine 1452 sayılı kanunun şartları 
haricinde bir defaya ve maksur bir adede mün
hasır olmak üzere memur tayinini temin etmek 
için bazı teşkilât kanunlarında da kabul edilen şe
kilde istisnaî birhünüm konulmak maksadile tek
lif edildiği anlaşılan kanun lâyihası esas itibarile 
Mhcümenimizce de kabul edilerek Ziraat encü
meninin tadili müzakereye esas tutulmuştur. 

Hükümet lâyihasının birinci maddesinde 
3203 sayılı kanunun 22 ve 24 ncü maddelerinin 
ilgası teklif olunmuş ise de Ziraat encümeni 22 
nci maddeyi kaldırmamış ve Hükümetle mutabık 
ve maddenin ruhuna sadık kalarak ilk hizmete 
alınacak memurlarda aranılan şartları kolaylaş
tırmağı istihdaf edib meslekten olmayarak alına
cak memurların fennî bir kurstan geçirilmesi ve 
bazı amelî malumat verildikten sonra memuriye
te alınmaları şeklini kabul etmiştir. 

Yapılan müzakere neticesinde bir kısmı aza; 
22 nci madde, teknik hizmetlere gireceklerin mes
lek müntesibi olmalarım şart koymuş olub bu 
hüküm kaldırıldığı takdirde 'teknik işlerde müte
hassıs ve meslek müntesibi olmayanların istih
damlarına cevaz verilmiş olacağı, halbuki teknik 
işler mutlaka mütehassıs memur isteyeceği, ve
kâletin istediği ise teknik olmayan işlerde istih
dam edilecek olanların meslek müntesibi olmala
rının şart kılmmaması olub bu maksad 24 ncü 
maddenin ilgasile temin edilmiş olacağı ve bina
enaleyh, teknik memur bulmakta biraz daha ko
laylık göstermiş olan Ziraat encümeninin tadili 
dairesinde 22 nci maddenin kabulünü iltizam ey-
lemişse de teknik vazifelerde daima teknik me
murların istihdamı zarurî olub bir kanun ımad-
desile bu tesbit edilmemiş olsa bile tatbikatta 
böyle yapılmak icab edeceğini ve madde Ziraat 
encümeninin kabul eylediği şekilde kalırsa tatbi
katta hangi işler tekniktir hangileri değildir gibi 

(S. Sa; 

bir ihtilâfa meydan açılmış olacağı öne sürülerek 
bu hususta Hükümetin serbest bırakılması maksa
dile maddenin kamilen kaldırılmasının muvafık 
olacağı fikri ekseriyet kazanmış ve bu suretle 1 nci 
madde Hfükûımet teklifi veçhile aynen kabul edil
miştir. 

Lâyihanın ikinci maddesi vekâletin teknik ve 
idarî bazı makamlarına, iktidar ve ehliyeti olub 
da 1452 sayılı kanunun 8 nci maddesindeki şart
ları haiz olmıyanlarm da getirilebilmelerini temin 
için ekseri teşkilât kanunlarında istisnaen ve 
bir defaya mahsus olmak üzere kabul edilen hü
kümlere mütenazır olmak teklif edilmiştir. 

Verilen izahata nazaran bu madde ile 17 
memuriyete aid bir salâhiyet istenildiği ve bu 
salâhiyetin bir defaya mahsus olmak üzere bir 
sene zarfında kullanılacağı ve tayin olunacak
lara tayin olundukları mevkiin maaşı verilmeyib 
1452 sayılı kanun mucibince hangi derece maa
şını almak hakkı ise o maaşı mükteseb hak ola
rak ve makam maaşı ile arasındaki farkm üc
ret şeklinde verileceği izah edilmiş olduğundan 
bu esas kabul edilerek buna göre madde yeniden 
yazılmıştır. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Reis R. V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

M. Ş. Özkan M. Unsal R. Karadeniz 
Kâtib 

İstanbul Balıkesir Çorum 
F. öymen E. Adakan E. 8. Akgöl 

Gazi Anteb Kırşehir Malatya 
A. H. Ayerdem M. Seyfeli O. Taner 

Malatya Mardin Ordu 
M. öker R. Erten H. Yalman 
Sivas Siird 

R. Çiner M. Mayakon 
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— 4 — 
HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

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

MADDE 1 — 3203 sayüı kanunun 22 ve 24 
ncü maddeleri ilga edilmiştir. 

MADDE 2 — 1452 sayılı kanunda gösterilen 
müddet vasıflarına malik olmaksızın ve mük-
teseb hak teşkil etmeksizin daha yüksek derece
lerle merbut cetvelde yazılı memuriyetler ta
yinleri îcra Vekilleri Heyeti kararile muvafık 
görülmüş olanlara 1452 numaralı kanuna göre 
alabilecekleri maaş ve emsali hâsılı maaş olarak 
ve tayin edildikleri vazifenin kadro maaşı ve 
hâsılile aradaki fark ücret olarak verilir. An
cak bu kanunun neşri tarihinden itibaren bir 
sene zarfmda merbut cetveldeki memuriyetlere 
tayin edilenler bir defaya mahsus olmak üzere 
bu madde hükmünden istifade edebilirler. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ve Ziraat vekilleri memurdur. 

26 - V -1938 
Bş. V, 

C. Boyar 
Da. V. 
Ş.Kaya 
Mf.V. 

8. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr. H. AUtaş 

Ad.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Arat 

Na.V. 
A. Çetinkaya 

G. î. V. 
Bana TarJıan 

M. M. V. 

MaLV. 
F. Ağralt 

îk.V« 
Ş. Kdsebir 

Zr.V. 
F. Kurdoğlu 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEÖİŞTİRİŞİ 

Ziraat vekâleti vazife ve teşkilâtı hakkındaki 
3203 sayılı kanuna ek kanun lyihası 

MADDE 1 — 3203 saydı kanunun 22 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Şu kadar M Ziraat vekâletince lüzum görü
len ahvalde amelî işler için tertib edilmiş fennî 
kursları ikmal etmiş olanlar da tayin edilebilir. 

MADDE 2 — 3203 sayılı 
maddesi ilga edilmiştir. 

kanunun 24 ncü 

MADDE 3 — 1452 sayılı kanunda gösterilen 
müddet vasıflarına malik olmaksızın ve mük-
teseb hak teşkil etmeksizin daha yüksek dere
celerle merbut cetvelde yazdı memuriyetlere ta
yinleri îcra Vekilleri heyeti kararile muvafık 
görülmüş olanlara 1452 numaralı kanuna göre 
alabilecekleri maaş ve emsali hâsılı maaş olarak 
ve tayin edildikleri vazifenin kadro maaşı ve 
emsali hâsılı ile aradaki fark ücret olarak veri
lir. Ancak bu kanunun neşri tarihinden itiba
ren bir sene zarfmda merbut cetveldeki memu
riyetlere tayin edilenler bir defaya mahsus ol
mak üzere bu madde hükmünden, istifade eder
ler. 

Bu suretle tayin edilmiş olanlar memur sı
fat ve hukukunu muhafaza ve malulen tekaüd 
veya vefat halinde bağlanacak maaşlar, ifaya 
memur edilmiş oldukları memuriyet kadro ma
aşı üzerinden hesablanır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanunun hükümlerini ica-
raya îcra Vekilleri heyeti memurdur. 
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fctftÇE SNCÜMENÎNİN DEĞÎŞTÎEÎŞÎ [ 

Ziraat vekâleti vazife ve teşkilât kanununda deği
şiklikler yapılması hakkında kanım lâyihası 
MADDE 1 — Ziraat vekâleti vazife ve teş

kilâtı hakkmdald 4 haziran 1937 tarih ve 3203 
sayılı kanunun 22 ve 24 ncü maddeleri kal
dırılmıştır • 

MADDE 2 — Mezkûr kanuna aşağıdaki mu
vakkat madde eklenmiştir : 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yetinden itibaren bir sene zarfmda ve bir de
faya mahsus olmak üzere ilişik cetvelde sayılı ve 
unvanları gösterilen memuriyetlere 1452 saydı 
kanunun 8 nci maddesinde yazılı müddetleri 
ikmal etmeyenler de yüksek mekteb mezunu ol
mak şartile tayin olunabilirler. 

Ancak bunlar mezkûr kanun hükümleri da
iresinde müstahak oldukları derece maaşmı ve 
müddetlerini doldurdukça da istihkak kesbede-
cekleri derece maaşmı alırlar. Şu kadar ki, 
bu memuriyetlerin her hangi birinde bulun
dukları müddetçe bu memuriyetlere muhassas 
maaş ile müstahak oldukları derece maaşı ara
sındaki fark mükteseb hak teşkil etmemek şar
tile kendilerine ücret olarak verilir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 • - Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen 
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tiükûmetin teklifim bağlı 

CETVEL 

Memuriyet unvanı : 
Müsteşar 
Teftiş heyeti reisi 
Başmüfettişler 
Umum müdürler 
Pamuk işleri müdürü 
Zat işleri müdürü 
Neşriyat müdürü 
Evrak müdürü 
Hukuk müşavirleri 

Mücadele enstitü ve 
memurları 

istasyonları müdür ve 

Bağ ve bahçe ziraati enstitüsü ve istasyon ve 
laboratuarlarla örnek ve tohum yetiştirme bahçe
leri ve fidanlıklar müdür ve memurları 

Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı 

CETVEL 

Memuriyetin nevi 

Müsteşar 
Teftiş heyeti reisi 
Başmüfettişler 
Umum müdürler 
Pamuk işleri müdürü 
Zat işleri müdürü 
Neşriyat müdürü 
Mücadele enstitüsü ve istasyonları müdür 
ve memurları 
Bağ ve bahçe ziraati enstitüsü, istasyon ve 
laboratuarları, örnek ve tohum yetiştirme 
bahçeleri ve fidanlıklar müdür ve memur
ları 

Aded 

1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 

17 
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S. Sayısı:256 
Orman umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3204 sayılı 
kanuna ek kanun lâyihası ve Ziraat ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/1077) 

T.C. , . " . 
Başvekâlet v 30 - V - İS38 " 

Kararlar müdürlüğü , 
£ay* : 6/2245 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Orman umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 3204 sayılı kanuna ek olarak Ziraat vekilliğince ha
zırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 26 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ç. Bayar 

Esbabı mucibe, 

Memurin maaşatınm tevhid ve teadülü hakkındaki 1452 sayılı kanunla 788 numaralı memurin ka
nununun Devlet hizmetine girecek ve kendilerine verilecek >maaş dereceleri hakkında esas hükümleri 
ihtiva etmekte bulunduğu malûmu Devletleridir. 

3204 numaralı Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununa ilâve edilmiş 10 ncu madde hükmü, 
bu esaslar haricinde meslek tahsili kaydını da ihti va etmekte ve bu günkü ihtiyacın şekil ve «mahiyeti
ne nazaran kâfi derecede yetişmiş elaman bulunmamakta olması bir çok hizmetleri mevkuf tutmak 
veya matlûb olan evsafı haiz bulunmayanların inhisarında tutmak filî zaruretini tevlid eylemekte
dir. 

Bilhassa Umum müdürlükler veya müsbet ve muayyen işler gibi idarî ve kanunî bakımdan da 
tam ve olgun formasyona malik zevata tevdii icabeden memuriyetlerde vekâlet makamma daha faz
la intihabda serbestlik imkânı vermekte katği zaruret ve fayda vardır. 

Meslek tahsili olmakla beraber, matlûb evsafı da haiz olanların bilhassa tercih edilecekleri ve bu 
gibilerin yetişmesine ve artmasına hassatan sarfı mesaî olunacağı gayet tabiidir. 

İlişik lâyiha bu mülâhaza ve zaruretin ifadesi olarak takdim kılınmış bulunmaktadır, 



Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 

Esas No. 1/1077 
Karar No. 13 

3-VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Orman umum müdürlüğü vazife ve teşkilâtı 
hakkındaki 3204 sayılı kanuna ek olarak Ziraat 
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyeti
nin 26 - VI1938 tarihinde Meclise arzı kararlaş
tırılan ve Encümenimize gönderilen kanun lâyi
hası Ziraat vekili Faik Kurdoğlu hazır bulun
duğu halde okunub görüşüldü: 

İlgası teklif olunan 10 ncu madde ihtisası is
tihdaf ettiği; cihetle ilgası muvafık görülmiyerek 
Ziraat vekilinin dahi muvafakatile tadil edilmiş 
ve (Şu kadar ki Ziraat vekâletince lüzumlu* ah
valde amelî işler için tertife edilmiş kursları îk-
mal etmiş olanlar da tayin edilebilir.) Fıkrası 
ilâve edilmiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesine göre tayin edile
cek memurların sayısının 17 olarak tesbiti Ziraat 
vekili tarafından teklif olunmuş ise de esasen 
bir defaye' ve bir seneye mahsus olarak verilen 
"bu müsaadenin adedle takyid olunmaması daha zi
yade maksadı temin edeceği tabiî olduğundan 
mühim bir yekûn tutmıyacak olan bu tayinler 
için mutlak bir salâhiyet verilmesi maslahata da
ha uygun görülmüştür. 

Teklif edilen maddede bu suretle yapılacak 
tayinlerin mükteseb bir hak teşkil etmemesi esası 
kabul olunıriakla beraber bu gibilerin memurluk 
vasfını haiz olmaları vefat veya malulen tekaüd-
lükleri halinde bunlara tahsis olunacak maaşların 
ifaya memur edildikleri memuriyet kadro maaş
ları üzerinden hesab edilmesini bu vazifeleri ala
cakları tatmin ve teşvik bakımından zarurî gören 
Encümenimiz lâyihayı bu suretle değişikliklerle 
kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere yüksek katınıza sunulmuştur. 

Zr. E. Reisi 
Edirne 

F. KaltakMran 
Seyhan 

T. T arman 
Denizli 

E. A. Tokad 
Kastamonu 

S. Ş. Eken 
Konya 

C. Tekin 

M. M. 
Manisa 
Y. özey 

Kastamonu 
T, Coşkan 

Balıkesir 
R. Selçuk 
Kırşehir 

A. R. Esen 

Kâtib 
Bolu 

/. H. Uzmay 
Bolu 

M. Dağdemir 
Seyhan 
ö. Biçer 

Yozgad 
ö. Evci 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 161 
Esas No. 1/1077 

Yüksek Reisliğe 

10 - VI - 1938 

Orman umum müdürlüğü teşkilâtı hakkın
daki 3204 sayılı kanuna ek olarak hazırlanıl» 
Başvekâletin 30 - V -1938 tarih ve 6/2245 sayılı 
tezkeresine Yüksek Meclise sunulan kanun lâ
yihası Maliye ve Ziraat vekilleri hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu: 

Orman umum müdürlüğü teşkilât kanunu
nun bu teşkilâta dahil olacak memurların mes
lek müntesibi olmaları hakkındaki 10 ncu mad

desinin kaldırılmasına ve bazı memuriyetlere de 
1452 sayılı kanunun 8 nci maddesinde yazılı 
şartları haiz olmıyan kimselerin getirilebilmesini 
temin eden istisnaî bir hükmün mezkûr kanuna 
ilâvesine mütedair olan işbu kanun lâyihası 
esas itibarile encümenimizce de kabul edilmiş ve 
Ziraat encümeninin tadili müzakereye esas tu
tulmuştur. I1 "'S 

Hükümet lâyihasının birinci maddesile il-
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gası istenilen 10 ncu madde ayaen «Orman 
umum müdürile fennî ve teknik işlerde istihdam 
edilecek memurların mesleklerinin müntesibi ol
maları şarttır» şeklinde yazılı olub Ziraat en
cümeni bu maddenin büsbütün ilgasınr kabul 
etmiyerek maddeden Orman umum müdürünü 
çıkarmak ve diğer fennî ve teknik işlerde kul
lanılacak memurların mesleklerinin müntesibi 
olmaları şart olacağı hükmünü ipka eylemek ve 
ihtiyaç görülen ahvalde amelî SŞler için açılmış 
kursları ikmal etmiş olanların da bu teknik iş
lerde istihdamlarına cevaz vermek suretile mez
kûr maddeyi tadil eylemiş bulunmaktadır. 

Encümence'yapılan müzakere neticesinde; 
bir kısım aza teknik isler haricindeki memuri
yetlerde istihdam edilecek olanların behemehal 
meslek müntesibi olmaları lâzrmgelmeyeceğinden 
bu hususun temin edilmesinden ibaret olan Hü
kümet teklifi Ziraat encümeninin tadili ile hâsıl 
olmuş bulunduğundan bu tadil edilmiş şeklin ka
bulü münasib olacağını öne sürmüşler ise de bu 
fikir akalliyette kalmış ve bu hüküm olmasa dahi 
teknik işlerde daima meslek müntesibi ve müte
hassıs istihdamı zarurî bulunduğundan tatbikatta 
hangi işler tekniktir, hangileri değildir yolunda 
bir ihtilâfa meydan açmaktan ise 10 ncu madde
nin büsbütün ilgasını isteyen Hükümet teklifi
nin aynen kabul edilmesi muvafık olacağı fikri 
ekseriyet kazanmış ve bu suretle birinci madde 

Hükümet teklifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 
ikinci maddeye gelince; bu madde ile Hükü

metin istediği, vekâletin bazı memuriyetlerine, ik
tidar ve ehliyeti olub da 1452 sayılı kanunun 8 n-
ci maddesindeki şartları haiz olmayanların da 
getirilebilmelerini temin için bazı teşkilât kanun
larında istisnaen ve bir defaya mahsus olmak 
üzere kabul edilen hükümlere mütenazır olmak 
üzere bir hüküm vazmdan ibaret olub mezkûr 
madde emsali veçhile ve maksadı temine yeter şe
kilde yeniden yazılmış ve bu şartlarla tayin edi
lecek mıemuriyetlerin adedleri dahi ihtiyaca göre 
tahdid edilmek suretile mezkûr maddeye bağlı 
cetvelde dahi tashihat yapılmıştır. 

Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulur. 

Reis * R. V. M M. 
(Burdur İsparta Trabzon 

M. Şeref Özkan Mükerrem Unsal R. Karadeniz 
Kâti'b 

İstanbul Balıkesir Çorum 
F. Öymen E. Adakan E. Sabri Akg'öl 
Gazi Amteb Kırşehir Malatya 

A. Hh'Ay erdem M. Seyfeli M. Öker 
Malatya Mardin Ordu 
O. Taner R. Erten H. Yalman 

Sivas Süre}. 
Remzi Çiner M. Mayakon 
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HfeÛMETÎN TEKLİFİ 

Orman umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
32Ğ4 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

f i . . ' . 

MADDE 1 — 3204 sayılı kanunun onuncu 
maddesi ilga edilmiştir. 

MADDE 2 — Ayni kanunun üçüncü madde
si sonuna aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: Şu-
kadar ki 1452 sayılı kanunda gösterilen müddet 
vasıflarına malik olmaksızın ve mükteseb hak 

teşkil etmeksizin daha yüksek derecelerle mer
but cetvjelde yazılı memuriyetlere tayinleri îcra 
Vekilleri heyeti kararile muvafık görülmüş olan
lara, 1452 numaralı kanuna göre alabilecekleri 
maaş ve emsali hâsılı maaş olarak ve tayin edi
lecekleri vazifenin kadro maaşı ve hâsılile ara
daki fark ücret olarak verilir. -

Anoajk bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir sene zarf ında merbut cetveldeki memuriyet
lere tayla edilenler bir defaya mahsus olmak 
üzere bu madde hükmünden istifade edebilirler. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu-
teberdüj» 

. MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye ye Ziraat vekilleri memurdur. 

26-V-.1938' 
Bş.V. 

C. Bayar 
Da.V. 
Ş. ifaya 
M£ V. 

8. AşnMan 
s. t w. v. 

Dr. H.Alataş 

Ad. V. 
8. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

<G. î. V. 
Bana Tarhan 

M.. M. V. 

- Ma. V. 
F. Ağralt 

îfc V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Orman umum müdürlüğü teşkilâtı hakkındaki 
3204 sayılı kanuna ek kanuun lâyiham 

MADDE 1 — 3204 sayılı kanunun 10 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir! : 

Orman umum müdürlüğü fennî işlerinde is
tihdam edilecek memurların, mesleklerinin 
müntesibi olmaları şarttır. Şu kadar İri, vekâ
letçe ihtiyaç görülen ahvalde amelî işler için 
açılmış kursları ikmal etmiş olanların da bu tek
nik işlerde istihdamları caizdir. 

MADDE 2 — 3204 numaralı kanunun 3 ncü 
maddesi sonuna aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Şu kadar ki, 1452 sayılı kanunda gösterilen 
müddet, vasıflarına malik olmaksızın ve mükte
seb hak teşkil etmeksizin daha yüksek derece
lere merbut cetvelde yazılı memuriyetlere ta
yinleri îcra Vekilleri Heyeti kararile muvafık 
görülmüş olanlara 1452 numaralı kanuna göre 
alabilecekleri maaş ve emsali hâsılı maaş ola
rak ve tayin edildikleri vazifenin kadro maaşı 
ve hâsılı arasındaki fark ücret olarak- verilir. 

Ancak bu kanunun neşri tarihinden itibaren 
bir sene zarfmda merbut cetveldeki memuriyet
lere tayin edilenler bir defaya mahsus olmak 
üzere bu madde hükmünden istifade edebilirler. 

Bu suretle tayin edilmiş olanların memur sı
fatı devam edeceği gibi malulen tekaüd veya 
vefatları halinde tahsis edilecek maaşlar ifaya 
memur edildikleri memuriyet kadro maaşı üze
rinden hesablanır. 

MADDE 3 — Bu, kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun tatbikma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 
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- 5 
BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTtRÎŞÎ | 

Orman umum müdürlüğü teşkilât kanununda 
bazı değişiklikler yapılması hakkında kanun lâr 

ythast 

MADE 1 — Orman umum müdürlüğü teşki
lâtı hakkındaki 4 haziran 1937 tarih ve 3204 
sayılı kanunun 10 ncu maddesi kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — Mezkûr kanuna aşağıdaki mu
vakkat madde eklenmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun meri
yetinden itibaren bir sene zarfında ve bir de
faya mahsus olmak üzere ilişik cetvelde sayısı 
ve unvanları gösterilen memuriyetlere 1452 sa

yılı kanunun 8 nci maddesinde yazılı müddetleri 
ikmal etmiyenler de yüksek mekteb mezunu ol-
mak şartile tayin olunabilirler. 

Ancak bunlar mezkûr kanun hükümleri da
iresinde müstahak olduklan derece maaşmı ve 
müddetlerini duldurdukça da istihkak kesbede-
cekleri derece maaşmı alırlar. Şu kadar ki bu 
memuriyetlerin her hangi birinde bulundukları 
müddetçe bu memuriyetlere muhassas maaş ile 
müstahak olduklan derece maaşı arasındaki 
fark mükteseb hak teşkil etmemek şartile ken
dilerine ücret olarak verilir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 
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Hükümetin teklifine bağlı 

CETVEL 

Memuriyet unvanı : 
Umum müdür 
Umum tnüdür muavini 
Fen heyeti azalan 
Birinci smrf orman baş mühendisleri 
Merkez şube müdürleri 

• - • ' — * * Ü 

Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı 
CETVEL 

Memuriyet unvanı Aded 

Umum müdür 1 
Umum müdür muavini 1 
Fen heyeti azaları 3 
Birinci sınıf orman baş mühendisleri 2 
Merkez şube müdürleri 5 

\>m<t 
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