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1 — Sabık zabıt hulâsası 
2 — Havale edilen evrak 
3 — Müzakere edilen maddeler 
1 — Gümrük tarifesi kanununun 513 ncü 

pozisyonuna bir ihtar ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası ve îktısad, Gümrük ve inhisarjar, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1011) 291 

2 — Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye an
laşmasına bağlı (1) numaralı listede 754 tarife 
pozisyonu karşısında gösterilen harfler arasında 
yapılacak değişikliğe aid notanın tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve tktısad encü
menleri mazbataları (1/1082) 291:292,295 

3 — Adliye harç tarifesi kanununa ek no
ter harç tarifesi kanunu lâyihası ve Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/799) 292:295,297 

4 — Avukatlık kanunu lâyihası ve Adliye 
encümeni mazbatası (1/962) 295:296 

5 — 1513 ve 459 sayılı kanunlara göre ta
hakkuk etjmiş borçlarla 1931 malî senesi ni
hayetine kadar olan tahsisatsız borçların su
reti tediyesi hakkında kanun lâyihası ve Büt
çe encümeni mazbatası (1/727) 296,300 

6 — Birinci, üçüncü ve dördüncü umumî mü
fettişliklerle müşavirliklerinin teşkilât kadro
ları hakkındaki 2865 sayılı kanuna ek kanun 
lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/1060) 297 

7 — Hava sınıfı mensublanna veri
lecek zamlar ve tazminler hakkında kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları (1/1098) 297:300 

8 — Denizaltı sınıfı mensublanna verile
cek zamlar ve tazminler hakkında kanun lâyi-

Sayrfa 
hası ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
crlazıbatalan (1/1106) 300:302 

9 — Devlet demiryolları ve limanları işlet
ime idaresinden ayrılarak Nafıa vekâletine bağ
lanan inşaat dairesinin bu ayrılmadan doğan 

ziyetinin tesbiti hakkında kanun lâyihası 
Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 

(|1/1079) 302:304 
10 — Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 

irmi bin ton kok kömürünün gümrük resmi-
in tenzili hakkında 1/948 ve bazı pamuklu men

sucat gümrük resminden yapılan tenzilâtın 
sdikı hakkında 1/972 sayılı kanun lâyihalarile 
tibank tarafından idhal edilecek olan 3 

in ton kükürde münhasır olmak üzere gümrük 
ıjesımi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hak
kında 3/499 sayılı Başvekâlet tezkeresi ve tk
tısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları 304:305 

11 — Genel idhalât rejimi kararnamesine 
bağlı listelerde yazılı bir kısım eşyanın güm-
mk resminde 2294 sayılı kanuna istinaden 
zam ve tenzil yapıldığından keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve tktısad, Gümr 
rük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
jnazbatalan (3/438) 305,308 

12 — izmir telefon tesisatının tesellüm ve 
işletme muamelelerine dair kanun lâyihası ve 
Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1068) 305:306 

13 — Maktu fiat üzerine satış mecburiye
tine dair kanun lâyihası ve tktısad, Dahiliye 
ye Adliye encümenleri mazbatalan (1/1034) 306:308' 



Sayrfa 
14 — Muhasebei umumiye kanununun bazı 

hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (1/977) 308:309,318 

15 — Orman koruma teşkilât kanununun 
14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Ziraat, Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/1080) 309 

izmir vilâyeti turistik yollarının inşasına, 
Idarei umumiyei vilâyat kanununun muaddel 

84 ncü maddesinin değiştirilmesine, 
Mahrukata, 
Damga kanununun bazı maddelerinin değiştiril

mesine ve bu kanuna bazı maddeler eklenmesine, 
Türkiye Cümhuriyetile Afganistan Hükümeti ara

sında münakid muhadenet ve teşriki mesai muahede-
namesinin temdidi hakkındaki protokolün tasdikına, 

Devlet demiryolları ve limanları idarei umumi-
yesinin 'teşkilât ve vazifelerine dair kanunun 32 nci 
maddesinin tasdikına, 

Askerî hastabakıcı hemşireler kadrosuna, 
istanbul Elektrik şirketi imtiyazile tesisatının 

satın alınmasına dair mukavelenin tasdikına, 
istanbul Elektrik şirketi umum müdürlüğünün 

teşkilât ve işletmesine, 
Muamele vergisi kanununun ikinci maddesine 

bir fıkra eklenmesine, 

Lâyihalar 
1 — Bazı maddelerden istihlâk vergisi alınması 

hakkındaki kanunun bazı hükümlerinin değiştirilme
sine dair kanun lâyihası (1/1128) (Bütçe, Iktısad ve 
Maliye encümenlerinden mürekkeb 'Muhtelit encü
mene) 

2 — Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına 
mütedavil sermaye verilmesi hakkında kanun lâyihası 
(1/1123) (Millî Müdafaa, Maliye, ve Bütçe encümen
lerine) 

3 — Muamele vergisi kanununun bazı hükümle
rinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası (1/1129) 
(Bütçe, Iktısad ve ıMaliye encümenlerinden mürekkeb 
Muhtelit encümene) 

4 — Spor teşkilâtı hakkında kanun lâyihası 
(1/1124) (Maarif, Dahiliye ve Bütçe encümenlerine) 

5 — Teşviki sanayi kanununa müzeyyel 2261 sa
yılı kanunun değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
(1/1130) Bütçe, Iktısad ve Maliye encümenlerinden 
'mürekkeb Muhtelit encümene) 

Sayıfa 
16 — Toprak mahsulleri ofisi kanunu lâyi

hası ve Iktısad, Ziraat, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1038) 309:318 

17 — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
hakkındaki 1715 sayılı kanun ile 2062 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkın
da kanun lâyihası ve Iktısad, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1057) 318:321 

• ^ — . « 

Nafıa vekâleti teşkilât kadrosunda değişiklik ya
pılmasına, 

.Muhtelif su işleri için sarfedilecek paranın sureti 
teminine dair kanun lâyihaları müzakere ve kabul 
edildi. 

Meclise takdim edilmiş olan, iş kanununa ek 
kanun lâyihasının vekâletlerle mütenazır encümen
lerden seçilen aza ile Bütçe encümeninden müteşekkil 
muhtelit bir encümende, Hükümetten taksitle mal 
alanların taksitlerine, ve matbuat kanununun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, sinema ve tiyatrolar
dan alınan resimlerin tahfifine, gayrimübadil hesab-
larmın tasfiyesine dair kanun lâyihalarının da havale 
edilmiş olduğu encümenlerden müteşekkil muhtelit 
encümenlerde tedkik edilmeleri kabul edildikten sonra 
cuma günü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
R. Canıtez Konya Konya 

A. M. Göker Ali Zırh 

6 — Vakıflar kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası (1/1125) (Dahiliye 
ve Adliye encümenlerine) 

7 — Ziraat vekâletine bağlı bulunan Konya ovası 
sulama idaresinin Nafıa vekâletine devri hakkında 
kanun lâyihası (1/1127) (Nafıa ve Bütçe 'encümenle
rine) 

Tezkereler ' 
8 — Adliye harç tarifesi kanununun 33 ncü mad

desinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/525) 
(Adliye encümenine) 

9 — Gazi Antebin Zambur köyünden Haydaroğlu 
Abdullah Kirtilin ölüm «'-ezasına çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi (3/522) (Adliye encü
menine) 

10 — Ofun Tervel köyünden Kıvırcıkoğullarmdan 
Pehlivanoğlu Memed Eraoyun ölüm cezasına çarptı
rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/523) (Ad
liye encümenine) 

11 — Ordu, deniz ve jandarma subaylarile me-

1 — SABIK ZABIT HULASASI 

2 — AVALE EDİLEN EVRAK 

— 290 — 



1 : 80 24-6 
murini hakkındaki 912 sayılı kanunun 4 ncü madde
sinin tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi (3/524)) 
(Millî Müdafaa ve Bütçe encümenlerine) 

Mazbatalar 
12 — Adliye vekâleti Cezaevleri umum müdür

lüğünün vazife ve teşkilâtı hakkında kanun lâyihası 
ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1090) 
(Ruznameye) 

13 — Gümrük tarifesi kanununa bağlı tarifenin 
216 numarasında değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye 
ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1067) (Ruzna
meye) 

14 — Hâkimler kanununun bazı maddelerinin ta
dili hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/1097) (Ruznameye) 

15 — Hava saldırmalarına karşı pasif koruma 
hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye, Millî Müdafaa, 
Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1065) 
(Ruznameye) 

16 — Inegölün Osmaniye köyünden Arifoğlu 
Cevdet Cavanm ölüm cezasına çarptırılması hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/401) (Ruznameye) 

17 — Kefalet kanununun 3 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve 

1 — Gümrük tarifesi kanununun 513 ncü 
popzisyonuna bir ihtar ilâvesi hakkında kanun 
lâyihası ve îktısad, Gümrük ve inhisarlar, Ma
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1011) 
li] 

BAŞKAN — Bütçe encümeninin mazbatasını 
okuyoruz : 

(Bütçe encümeni mazbatası okundu) 
BAŞKAN — Mazbata hakkında mütalea var 

mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... Etme-

[1] 288 (sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

-1938 C : 1 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1101) (Ruzna
meye) 

18 — Petrol kanununun 1 nci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Iktısad ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (1/1036) (Ruznameye) 

19 — Siyasal bilgiler okulu hakkındaki 2777 sa
yılı kanuna ek kanun lâyihası ve Maarif, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1104) (Ruzna
meye) 

20 — Tkaret mukavelesi ve modüs vivendi akdet
meyen Devletler ülkesinden Türkiyeye yapılacak id-
halâta memnuiyetler veya tahdid veya takyidler tat-
bikma dair olan 2967 sayılı kanuna müzeyyel kanun 
lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (1/1051) (Ruzna
meye) 

21 — Türkiyede açılacak beynelmilel panayır ve 
sergilerin vergi ve resimlerden muafiyetine dair olan 
kanunun 3 ncü maddesile 2442 sayılı kanuna eklenen 
(J) fıkrasının değiştirilmesine dair kanun lâyihası 
ve Iktısad, Maliye, ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1029) (Ruznameye) 

22 — Yüksek Iktısad ve ticaret mekteblerinin 
Maarif vekâletine devri hakkında kanun lâyihası ve 
Iktısad, Maarif ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1110) (Ruznameye) 

yenler ... Bütçe encümeni mazbatası kabul edildi. 
2 — Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaş

masına bağlı (1) numaralı listede 754 tarife po
zisyonu karşısında gösterilen harfler arasında 
yapılacak değişikliğe aid notanın tasdiki hakkın
da kanun lâyihası ve Hariciye ve îktısad encü
menleri mazbataları (1/1082) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın ikinci müzakeresidir. 
Maddelere geçiyoruz. 

[1] Birinci müzakeresi 77 nci inikad zapün-
dadır. 

B I R I N C I C E L S E 
Açılma saati : 15 

BAŞKAN — Hilmi Uran 
KATÎBLER : Ali Muzaffer Oöker (Konya), Ali Zırh (Çoruh) 

« • » 

BAŞKAN — Celse açüdı. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 291 — 
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Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına 
bağlı 1 numaralı listede 754 tarife pozisyonu 
karşısında gösterilen harfler arasmda yapıla
cak değişikliğe aid notanm tasdiki hakkmda 

kanun 
MADDE 1 — 2294 numaralı kanunla Hü

kümete verilen salâhiyete istinaden, 8 ilk teşrin 
1937 tarihli Sovyet ticaret ve tediye anlaşması
na bağlı, (1) numaralı listede, 754 tarife pozis
yonu karşısında gösterilen 1.1. G. J. harflerinin 
yerine, Z. T. Y. L. harflerinin ikamesi hakkmda 
Sovyet Hükûmetile teati edilen notalar kabul ve 
tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikma icra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle 
tasvibinize arzediyorum. 

3 — Adliye harç tarifesi kanununa ek no
ter harç tarifesi kanunu lâyihası ve Adliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları (i/799) [1] 

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

Encümen lâyijhanm müstaceliyetle müzake
resini teklif ediyor. Müstacelen müzakeresini ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Adliye harç tarifesi kanununa ek noter harç 
tarifesi kanunu 

Umum hükümler 
Noter harçlarmm istifa sureti 

MADDE 1 — Noterlerin yaptıkları işler bu 
kanunda yazılı harçlara tâbidir. Bu harçlar pul
lan yapıştırılmak suretile istifa oluıyur. 

Kanunlarma tevfikan almacak diğer harç ve 
resim ve ianeler dahi pullan yapıştırılmak ve 
kıymetli kâğıdlar kullanılmak suretile almır. 

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

Pullarm yapıştırılması 
MADDE 2 — Harç pulları aid olduğu iş kâ

fi] 291 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ğıdmm noterliklerde kalan nüshalarına yapıştı-
rılıb zmıbalanmak ve daire mühürü basılmak su
retile iptpal olunur. Tarih ve yevmiye defteri
nin sıra sayısı da pulun üzerine yazılır. Diğer 
pullarm iptali kanunlarma göre yapılır. 

Kira kontratolarile tüccar defterleri bu hü
kümden müstesnadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mr? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Harem maktu veya nisbî alınacağı 
MADDE 3 — Harçlar ya işin esası olan para 

üzerinden bu kanunda gösterilen bir nisbet da
iresinde veya işin mahiyetine göre kağıdlarm 
her tanesi veyahud her imza veya mühür veya 
işaret veya tarih için maktuan almır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 
tşin bozulması halinde noterin "harçları veya 

ücretleri iadesi 
MADDE 4 — Tanzim veya tasdik muamele

leri noterin kusurundan dolayı mahkemece hü
kümsüz addolunursa noter alman harç ve ücret
leri öder. 

Harç ve ücretlerin geri verilmesi alâkalıların 
umumî hükümler dairesinde tazminat istemesi
ne mâni olamaz. 

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

Birinci bölüm 
Birden ziyade iş ve şahıslardan almacak 

harçlar 
MADDE 5 — Bir kişinin temsil ettiği şahıs

ların teaddüdü harem artmasına sebeb olamaz. 
Bir işte müştereken hareket eden vekillerin, ve 
bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir 
kâğıda koyacakları müteaddid imzalar bir imza 
sayılır. 

Ancak mümessil haiz olduğu birden ziyade 
sıfatlara istinaden imza ederse sıfatlan sayısmca 
harç çoğaltılır. 

Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarmı 
temsil suretile imza ederse kendisi için ayrı ve 
başkaları için de yukarıdaki fıkralara göre ayrı 
harç almır. 

Birden ziyade kimseler bir kârıda avn ayrı 
işler için imza atıyorlarsa her birinden imza et
tikleri kısım için harç almır. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Anlıyamadım, 
maksad nedir, vergiyi mi arttırıyorlar, nedir? 
Hiç olmazsa mazbata muharriri hulasaten izah 
etse de anlasak olmaz mı? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAİF KARA
DENİZ (Trabzon) — Arkadaşım harç bakmım-

— 292 — 
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dan soruyorlar. Bu kanundan maksad, vergi
yi artırmak değildir, değişikliğin sebebi şudur : 
Noter kanunu yeni bir kanun olarak çıktı. Kim
lerin noter olabileceği ve yeni ihtiyaçlara göre 
bunlarm tâbi olacağı şartlar ve ahkâm konuldu. 
Eski noter kanununun bir faslmda noter harç
ları yazılı idi. Yeni çıkan noter kanunu ise bu 
harçları ayırdı ve eski noter kanununu ortadan 
kaldırdı. Bu kanun ortadan kalkmca noter
lerin alacak olduğu harca dair bir kanun kal
mamış oluyor. Bunun için noterlerin alacak ol
duğu harçları adliye harçları kanununa bir ek 
olarak çıkarmak münasib görüldü ve bu kanun 
hazırlandı, Meclisi Âliye sevkedildi. Tabiî bu 
şekilde ayn bir kanun olarak sevkedilirken, es
kiden noter kanunu ile tahsil edilmekte olan no
ter harçları bu kanunda toplandı. Yeniden yap
manın birinci sebebi budur. 

ikincisi; kanunu medenî ile noterlere yeni 
bazı vazifeler verilmiş oluyor. Yani kanunu me
deninin emreylemiş olduğu bazı senedlerin tan
zimi noterlere havale edilmiştir. Bunlarm şimdi
ye kadar nasıl yapılacağı belli değildi. Çünkü 
eski noter harç kanununda bundan bahsedilmi
yordu. Yeni yapılan bu kanun buna dair olan 
hükümleri ihtiva etmektedir ve vasiyetname gi
bi, evlâd edinme gibi muameleler noterde yapıl
dığı zaman ne suretle harç almacağmı göster
mektedir. 

Esaslı şekilde harçları artıran bir hüküm yok
tur. Yeni bir lâyiha tanzim etmenin sebebi, da
ğınık kanunlarda mevcud olan hükümleri bir ka
nun içerisinde toplamak ve tatbikattan alman 
neticelere göre noksanlarmı ikmal etmekten iba
rettir. Bununla beraber bazı hükümlerde uf-' 
tefek değişiklikler yapılmamış değildir. Bunu 
maddeleri geldikçe, nisbî, maktu harçlar arasın
da esasen mütalea buyuracaksmız. Ekseri hü
kümleri caridir. Bütçe encümeniniz bunu ye
niden tedkik. etti, esaslı bir değişiklik görmedi 
ve aynen kabul ile mazbatasma bu şekilde işaret 
etti. 

EMÎN SAZAK (Eskişehir) — EsM ve yeni 
harçlar arasmda mükelleflerin leh ve aleyhinde 
bir fark gözükmüyor mu? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAÎF KARA
DENİZ "(Trabzon) — Ufak tefek bazı farklar 
varsa da esaslı bir fark değildir. Meselâ nisbî 
harçlarla noterler sened tanzim ederken; alacağı 
harç, senedin mikdan ne olursa olsun, 200 ku
ruşu geçemezdi. Şimdi bu kanunda bu mikdar 
200 kuruş değildir. Bunu maddesi gelince göre
cek ve müzakere edeceğiz. Eğer taahhüdü ta-
zammun eden bir senedin mikdan 25 - 30 bin gi
bi mütezayid bir şekilde artacak olursa, harçta 
artmaktadır. Asıİ esaslı telâkki edilecek deği
şiklik aşağı yukarı bundan ibarettir. Maddesi 
geldiği zaman orada mütalea buyurursunuz. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Beşinci 
maddeyi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Hare almmasmda esas 
MADDE 6 — Bir birile alâkalı olan işler bir 

arada bulunursa en yüksek hare almmasmı ge
rektiren iş üzerinden bir hare almır. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 
Salahiyetli makamlarm isteyecekleri örnekler 

MADDE 7 — Amme hukukuna ilgili işlerde 
salahiyetli makamlarm isteyecekleri örnekler
den hare almmaz 

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

Harç almmayacak akidler 
MADDE 8 — Pey akçesi, zamanı rücu, ücret 

tevkifi ve cezaî şart gibi bir akdin müeyyidesi 
kabilinden olan taahhüdler başlı basma bir akid 
mevzuu olmadıkça harç almmaz. 

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

İkinci bölüm 
Maktu harçlar 

Maktu hare almacak işler 
MADDE 9 — Umumî vekâletname, umumî 

ibra, umumî makbuz, tahkimnamelerle ölüme 
bağlı tasarruf sened ve mnkaveleleri, ölünceye 
kadar bakma, kaydi hayatla irad bağlanması, 
tesis, aile vakıfları, evlâd edinme, kan koca mal
larının idaresi, hibe, taksim ve ifraz ve bunlar
dan rücu ve bunlarm feshi hakkmda ve bunla
rm teferruatına dair bütün sened, mukavele ve 
kâğıdlardaki beher imzadan ve bir mahfaza 
içinde saklanacak değeri belli olmayan her ema
netten ve noter tarafmdan resen yapılacak za
bıt varakalarından maktu olarak iki yüz kuruş 
hare almır. 

Hususî vekâletnamelerden beher imza için 
altmış kuruş almır. 

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

Protesto ve ihbarname harcı 
MADDE 10 — Ticarî senedlerin vadesinde 

kabul ve ödenmemesi sebeblerinden dolayı çe
kilecek, protesto ve ihbarm beher tanesinden 
maktuan 80 kuruş harç almrr. 

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

MADDE 11 — Yapılacak her nevi tebliğ ve 
ihtarların, tebliğ ve ihtarı isteyen tarafa verile
cek nüshalar da dahil olmak üzere beherinden 
altmış kuruş harç alınır. 

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

Defter tasdiki harcı 
MADDE 12 — Ticaret kanunu hükmüne göre 

tüccar defterleri sayıfalarmm tasdikmdan be
her defter basma: 

1) Yüz sayrfaya kadar 50 K. 
2) Yüz sayrfadan yukarı beher elli sa-

yıfa ve küsurundan 25 » 
3) Konşimentoların yazılmasında eşya

nın her tonundan 2 » 
4) Kaptan ve tayfa ve amele defteri 

yazılmasından adam basma 5 » 
harç almır. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

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

Defter kapatma harcı 
MADDE 13 — Ticaret kanunu hükümlerine 

göre tüccar defterlerinin son kayidlerinin tasdi
kmdan beher defter başına maktuan 50 kuruş 
harç almır. 

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

İşleri düzeltme harcı 
MADDE 14 — Önce yapılmış işlerdeki ek

siğin düzeltilmesi için yapılacak beyanname
lerden imza basma yirmi kuruş, ancak bu dü
zeltme işin mahiyetini değiştiriyor veya değe
rini arttrnyorsa ona göre maktu veya nisbî harç 
almrr. 

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

Vasiyetname harcı 
MADDE 15 — Açık veya kapalı vasiyetna

melerin kabul ve hıfzında her imza basma 200 
kuruş harç almrr. 

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

Suret ve tercüme harcı 
MADDE 16 — Alâkalılara ve ibraz edenlere 

verilecek her türlü kâğıd ve sened (Tercüme) 
ve kayid örneklerinin ve tercümelerinin beher 
kâğıdmdan yirmi kuruş harç almır. 

Her kâğıdın kaç satır ve satırın kaç kelimeyi 
ihtiva edeceği nizamnamede gösterilir. 

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

Zabıt, keşif ve şahadetname harcı 
MADDE 17 — İçinde değeri yazılı olmayan 

ve alâkalılar tarafmdan imza edilen zabıt va-
rakalarile keşifname ve şahadetnameden imza 
basma altmış kuruş harç alınır. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 
Kanunda yazılı olmayan evraktan almacak harç 

MADDE 18 — Muayyen bir meblâğı muhte
vi olmayan ve almacak harcı kanunda gösteril
miş olmayan her türlü sened, mukavele ve kâğıd-
lardaki imzalardan beher imza için altmış ku
ruş harç almrr. 

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

Mukavele feshi harcı 
MADDE 19 — Mukavele feshinde her imza 

için altmış kuruş ancak bir borç veya değeri 
belli bir taahhüdde İkrar edilirse buna göre 
nisbîharç alınır. 

Yalnız belediye pulları yapıştırılan mukave
lelerden elli kuruş harç almır. 

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

Üçüncü bölüm 
Nisbî harçlar 

Nisbî harç almacak işler 
MADDE 20 — Maktu harçlar kısmında ya

zdı olmayan bütün sened, mukavele ve kâğıdlar-
dan işin mahiyetine göre : 

Kuruş 
Değeri on liraya kadar olanlardaki be

her imzadan, 20 
Değeri elli liraya kadar olanlardaki be

her imzadan, 40 
Peğeri elli liradan yüz liraya kadar 

olanlardan beher imzadan 80 
Harç almır. 
Bunlardan fazlası için her yirmi lirada bir 

kuruş zammedilir. 
Sulhlarda bedeli sulh, rehinlerde bedeli re

hin, kiralarda mukavelelerdeki müddete göre 
kira karşılığmm mecmuunu, hizmet akdinde 
müddete göre verilecek ücretin mecmuu ve müd
det belli değilse bir senelik ücret, sermayeli şir
ketlerde konulan ve ileride konulması taahhüd 
edilen sermayenin mecmuu harca esas 
olur. Kiralamanın devir ve bozulmasında geri 
kalan müddete ve sermayesinin arttrrılmasmda 
yalnız artırılan kısma ve sermaye paylaşmasın
da mevcud mikdara göre yukarıda yazılı nis-
bet dairesinde harç hesab edilir. 

Müddetin uzatılması ve vâdenin yenilenmesi 
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halinde yarı harç almır. 

Nisbî harç alınacak işlerde bin kuruşun kü
surundan beş yüz kuruşa kadarı hesab edil
mez. Beş yüzden yukarısı tam saydır. 

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

Emanet harcı 
MADDE 21 — Saklamak veya idare edilmek, 

üzere verilib değeri belli olan emanetlerden: 
Kuruş 

1) On liraya kadar olanlardan 10 
2) Elli liraya kadar olanlardan 20 
3) Yüz liraya kadar olanlardan 40 
4) Yüz liradan yukarısı için beher on 

liradan 1 
Hare almır. 
Emaneti verme ve alma müddeti bir seneyi 

geçerse her sene için evvelce alman harem ya
rısı almır. 

HÜSNÜ KİTAPÇI (Muğla) — Bu madde ile 
yukarüri maddede, alman harçlara dikkat edi
lirse 1, 2, 3 numaralarda yukarıM maddeden bir 
misil fazladır. Yukarıda 20, burada 10, 20, 40. 
Sonra 4 ncü numarada 100 liradan yukarısi için 
beher 10 liradan bir kuruş almıyor ki, yukarıda-
kine nazaran tezaüf ediyor demektir. Halbuki 
bu nisbet muhafaza edilecek olursa burada da 
10 liraya mukabil yirmi para vermesi veyahud 
yukarıdaki nisbete göre 40 liradan bir kuruş 
alnıması icab ederdi. 

BÜÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAÎF KARA
DENİZ (Trabzon) — Bunlarm mahiyetleri büs
bütün başkadır. Yukarıdaki madde (maktu 
harçlar kısmmda yazılı olmayan bütün sened, 
mukavele ve kâğıdlardan ), halbuki aşağıdaki 
madde (saklamak veya idare edilmek üzere ve
rilib değeri belli olan emanetlerden) almacak 
harçlardır. Binaenaleyh bununla ötekini kıyas 
etmek doğru değildir. Hepsi için ayrı ayrı nis
bet konulmuştur. 

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

Türk parasmdan başka paralardan almacak 
harçlar 

MADDE 22 — İş yabancı memleketlerin kâ-
ğıd ve paraları üzerine yapılırsa damga kanu
nunun 10 ncu maddesi mucibince Maliye vekâle
tince her altı ayda bir tesbit ve ilân olunan lis
teye göre türk parasma çevrilerek bunun üze
rine harç almır. Yabancı madenî paralar üze
rine yapılan işlerde pipyasaya göre kıymetleri 
tahkik edilerek bunun üzerinden ve kıymetleri 
anlaşılamazsa maktu harç almır. İş, hisse se-
nedleri, tahvilleri, banknotlar gibi kıymeti 
değişen evrak ve Maliye vekâletince damga ka
nunu mucibince tesbit ve ilân edilmeyen ya
bancı paralar ve krymetli evrak üzerine yapılırsa 

borsada ve borsa olmayan yerlerde Ticaret oda
larından öğrenilerek almacak malûmat üzerine 
türk parasma çevrilib bunun üzerinden harç 
almrr. 

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

Kanunun meriyeti 
MADDE 23 — Bu kanun 1 eylül 1938 tari

hinden itibaren meriyete girer. 
BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et

meyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunu yürütecekler 

MADDE 24 — Bu kanunun yürütülmesine 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Türkiye - Sovyet ticaret kanununa rey ver
meyen var mı? Rey toplama muamelesi bitmiş
tir. 

DAHİLtYE VEKİLİ ŞÜKRÜ KAYA (Muğ
la) — Gelen kâğıdlar arasmda ve ikinci, üçüncü 
numaralarda biri spor teşkilâtına, diğeri de va
kıflara aid iki kanun lâyihası vardır. Bunlar en
cümenlere havale buyurulmuştur. Vaktimiz dar
dır. Müsaade buyurulursa ayni encümenlerden 
mürekkeb bir Muhtelit encümen yaparsak işimiz 
daha kolay ve daha çabuk çıkmış olur (Muvafık 
sesleri). 

BAŞKAN — Bu kanun lâyihalarını havale 
edilecek encümenlerden teşekkül edecek Muh
telit bir encümende tedkikini kabul edenler . . . 
Etmeyen Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

4 — Avukatlık kanunu lâyihası ve Adliye en
cümeni mazbatası (1/962) 

BAŞKAN — Bu kanun lâyihasmm, tevziin
den henüz 48 saat geçmemiştir. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu avukatlık kanun lâyihası uzun zaman-
danberi Adliye vekâletince tedkik edilerek Mec
lisi Âliye sevkedilmiştir. Sonra encümenimizce 
de tedkikatı bitmiştir. Zaten daha evvel de ga
zetelerde neşredilmişti. Dahilî nizamnamemizin 
ufak bir formalitesinden lütfen vareste bırakılır
sa sırası gelmiş iken ruznamede müzakeresi bu 
gün icra edilebilir. Bunun hakkmda lütfen bir 
karar verilmesini istirham edivoruz (Muvafık 
sesleri). 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, şimdi mevzuu müzakere edilmek isteni
len avukatlık kanunu, memlekette mümtaz bir 
sınıf meydana getirmek istediği için ehemmiyetli 
bir kanundur. Halbuki lâyiha bu gün öğleden 
sonra elimize geldiği için bir defa bile göz gez
dirmek mümkün olmadı. Bu gün müzakere edil
memesi mutlaka lâzımdır. 
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ZÎYA GEVHER ETÎLl (Çanakkale) — Ni

zamnamemizde en ufak bir şeye göz yummayız. 
Nizamnamemiz bizim mutlak surette yolumuzu 
gösteren bir kaidedir. Binaenaleyh bunu, onu 
bozmayıb bu gün değil, pazartesi müzakere et
meliyiz. 

BAŞKAN — Lâyihanın tevzii üzerinden he
nüz 48 saat geçmemiştir. Fakat encümen bu 
günkü ruznamede müzakeresini teklif ediyor. 
Heyeti Celile hâkimdir. İsterse bu gün müzake
re edebilir. Onun için encümenin teklifini reye 
arzediyorum. Bu günkü ruznamede müzakeresi
ni kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
memiştir. 

5 — 1513 ve 459 sayılı kanunlara göre ta
hakkuk etmiş borçlarla 1931 malî senesi nihayeti
ne kadar olan tahsisat sız borçların sureti tediye
si hakkında kanun lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/727) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAİF KARA
DENİZ (Trabzon) — Bunun müzakeresinin ruz-
namenin sonuna bırakılmasını rica ediyoruz. 
Hazırlanacak iki madde vardır. 

BAŞKAN — Ruznamenin sonuna brakılma-
smı mı istiyorsunuz? 

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAİF KARA
DENİZ (Trabzon) — İki maddenin hazrrlanıb 
geldiğini şimdi haber aldım, bu itibarla müzake
resine şimdi başlanabilir. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Encümen müstacelen müzakeresini teklif edi
yor. Reyinize arzediyorum. Müstacelen müzake
resini kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
ek kanun 

MADDE 1 — 1513 sayılı kanuna tâbi borç
larla 1931 malî yılı nihayetine kadar Millî Hü
kümet bütçelerinden mütevellid tahsisatsız borç
lara mukabil verilen tahviller, 1 ağustos 1932 ta
rihinden sonra Maliyece Hazineye aid olarak sa
tılan emval bedellerine mukabil başabaş nakid 
ve umumiyetle teminat mukabilinde kabul olu
nur. 

Gerek birinci fıkrada yazılı olan, gerek 459 
sayılı Mahsubu umumî kanununa tevfikan veri
len tahviller Hazinenin 1927 malî ydı nihayetine 
kadar eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk 
eden alacaklarile mahsub edilebilir. 

[1] 290 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Bu mahsubat, nâzım varidat ve masraf he-
sablarnıda açılacak maddelerde gösterilir. 

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

MADDE 2 — 3384 sayılı İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanununun 10 
ncu maddesine tevfikan çıkarılacak bonolara 
kefalete Maliye vekili mezundur. 

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

BÜTÇE ENCÜMENİ M. M. RAİF KARA
DENİZ (Trabzon) — Şimdi okunan lâyiha 938 
malî yılı muvazenei umumiye kanununa iki 
madde ekleyen bir lâyihadır. Bu iki madde ka
bul buyurulmuştur. Yine 938 malî yılı bütçe 
kanununa taallûk eden iki madde daha vardır. 
Ayni muvazenei umumiye kanununa aid olduk
ları için onlarm da burada müzakere edilerek bu 
lâyihaya eklenmesini Encümen namına rica 
ediyorum. Bu maddelerden birisi İktsıad vekâ
letinin bütçesinde mevzu bir tahsisatm başka bir 
tarafa verilmesine aiddir, diğeri de Adliye ve
kâleti ile Gümrük ve inhisarlar vekâleti binala
rının inşası için 939 senesine sari taahhüd icra
sına dair verilmiş olan mezuniyetin 940 senesi
ne kadar uzatılmasmı temin eden bir maddei ka
nuniyedir. Bunlarm kabulünü rica ediyorum. 

MADDE 3 — 1938 malî yılı İktısad vekâleti 
bütçesinin 775 nci faslmm 3 ncü maddesine mev
zu tahsisattan 500 000 liraya kadarı Nevyork 
sergisine iştirak masrafı karşılığı olarak Eti-
banka verilir. 

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

MADDE 4 — Adliye vekâleti ile Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti binalarının inşası için 3097 
numaralı kanunla verilen 1937, 1938 ve 1939 se
nelerine aid taahhüd mezuniyeti 1940 senesine 
de teşmil edilmiştir. 

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

MADDE 5 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabbul edenler... Et
meyenler... Kabbul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Nafıa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabbul edenler... Et
meyenler... Kabbul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle 
tasvibinize arzediyorum. 
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6 — Birinci, üçünü ve dördüncü umumî mü

fettişliklerle müşavirliklerinin teşkilât kadroları 
hakkındaki 2865 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 
ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1060) [1] 

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

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

Birinci umumî müfettişlik kadrosunda deği
şiklik yapılmasına dair kanun 

MADDE 1 — 16-XII-1935 tarih ve 2865 
sayılı kanuna bağlı (1) numralaı cetvelin birinci 
umumî müfettişlik kısmından, beşinci dereceden 
80 lira maaşlı bir yabancı işleri müdürü kaldı
rılmış ve bu kısma yeniden 7 nci dereceden 55 
lira maaşlı bir hususî kalem müdürü konulmuş
tur. 

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

MUVAKKAT MADDE — 1938 malî yılı mu-
vazenei umumiye kanununun 5 nci maddesine 
bağlı (D) cetvelinin Dahiliye vekâleti kısmmda 
birinci umumî müfettişlik kadrosu, bu kanuna 
bağlı cetvelde gösterildiği üzere değiştirilmiştir. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

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

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

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

Adliye harçları kanununa rey vermeyen ar
kadaş var mı?. Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

7 — Hava sınıfı mensublarına verilecek zam
lar ve tazminler hakkında kanuun lâyihası ve Mil
lî Müdafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1098) [2] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

Encümen lâyihanın müstacelen müzakeresi-

[1] 283 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 285 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

ni teklif ediyor. Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Müstacelen müzakere
si kabul edilmiştir. 

Hava smıfı mensublarma verilecek zamlar 
ve tazminler hakkmda kanun 

MADDE 1 — Hava okullarını bitirib diplo
ma alanlardan pilot olan ve olmayan uçucular
la halen müstahdem sivil uçuş muallimlerine, 
hizmet seneleri itibarile bağlı 1 ve 2 numaralı 
cetvellere göre uçuculuk zammı verilir. 

Uçuculuk zamlarının üçüncü hizmet senesin
den itibaren tezyidi, uçuculukta ilk iki senenin 
hitamım takib eden malî sene iptidasından baş
lar. 

Hava okulları talebelerine uçuş talimlerine 
başladıkları tarihten itibaren şahadetname tari
hine kadar her ay 20 İra tahsisat verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Kabul denler ... Etmeyenler ... Madde ka
bul edilmiştir 

MADDE 2 — Uçuculuk zammını alabilmek 
için her altı ayda en az on beş saat uçmak şart
tır. 

M. M. ENCÜMENİ Na. RUŞENÎ BARKIN 
(Samsun) — Arkadaşlar, bu tayyareciler çok 
defa kaza geçirirler, yılarlar. Doktor rapor ve
rir, bir zaman onları uçmaktan meneder veya 
hud sıhhî sebeb olursa yine rapor alır. Binaena
leyh, ikinci altı ayda uçmayabilir. Millî Müda
faa encümeniniz bunun için ikinci altı ay 
da dahi uçmadan, yani sıhhî şebeblerle 
uçmaktan menedilirse yine uçuculuk zammı alır 
deyen Hükümet maddesini kabul etmiştir. Za
ten dördüncü maddede de öyle geliyor. Sıhhî es-
babdan dolayı doğrudan doğruya geri hizmetine 
alman tayyareciler uçmadıkları halde uçuculuk 
zammı alırlar. Hükümetin teklifinde de ikinci 
altı ayda uçmadığı halde zam alması zikredil
miştir ki, bu, gayet tabiidir. Binaenaleyh, Millî 
Müdafaa encümeninin maddesinin kabulünü en
cümen namına rica ederim. 

BÜTÇE E. M. M. RAİP KARADENİZ 
(Trabzon) — Bu günkü mevzuata göre uçucu
luk zammı alabilmek için bir uçucunun hiç ol
mazsa altı ayda 15 saat uçuş yapması şarttır. 
Bu kanun bu güne kadar uçuculara verilmekte 
olan tahsisatı senevî 57 - 60 bin lira kadar artı
rıyor. Bu, Yüksek Heyetinizin ve Hükümetini
zin uçuculara verdiği fazla bir değerden ve on
ları uçuculuğa teşvik etmekten ileri gelmek
tedir. Altı ay içinde lâakal 15 saat uçuş yap-

:mak fazla değildir ve esasen verilen bütün bu 
paralar uçuşu teşvik mahiyetinde olduğu için 
her halde altı ay içinde 15 saat uçmayı zarurî 
kılmaktadır. Arkadaşım diyor ki, bunu bir se
neye çıkaralım. Yani bu suretle yapılan uçuş
lar, müteakib altı aylık devre içinde uçulmasa 
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dahi uçuculuk zammı almağa hak kazansın. Ya
ni ilk altı ay içerisinde 15 saat uçuş yapan bir 
uçucu müteakib altı ay içinde hiç uçuş yapmaz
sa bile bu zammı alsm diyor. 

Bütçe encümeniniz, mademki kanunun ruhu, 
bu parayı alabilmek için uçmak şart koşmuştur, 
o halde 6 ay içinde 15 saat uçuş da fazla değil
dir. Binaenaleyh her altı ayda 15 saat uçuş yap
mak ve ona göre de zam verilmek lâzımdır. Bu 
kanun sadece bu paraların mikdarmı arttırmak
tadır. Mikdar arttırılırken mademki yalnız 
uçanlara para veriliyor, diğer uçmayanlara da 
verilir demekte hiç bir mana yoktur. Gece uçuş
ları ve sıhhî sebeblerden dolayı uçmayanlar için 
ayrıca hükümler vardır. Onun için Bütçe encü
meniniz bu kaydi buradan çıkarmıştır. Takdir 
Heyeti Celilenindir. 

M. M. E. NAMINA RUŞENİ BARKIN (Sam
sun) — Arkadaşlar, sağlam ve ahvali sıhhiyesi 
yerinde olan tayyareciler zaten altı ayda 15 
saat uçmak mecburiyetindedirler. Askerlikte 
mutlaka uçururlar. Fakat ahvali sıhhiyesi dola-
yısile uçamayan, yani uçma yüzünden tehlikeli 
bir vaziyete düşen tayyareci için - ki bu gibi hâ
diseler gayet azdır - geçirdiği bir kazadan do
layı ceza mı görmesi lâzımdır? Ona kuvvet ver
mek için doktor istirahate mecbur eder. Bu gi
biler için verilecek para bütçeyi de yormaz. Bi
naenaleyh bunlardan verilecek küçük bir zammı 
esirgemek doğru değildir zannederim. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır, okuyacağız. 
Yüksek Reisliğe 

Arzettiğim sebeblerden dolayı Millî Müdafaa 
encümeninin maddesinin kabulünü rica ederim. 

Samsun 
Ruşeni Barkm 

BAŞKAN — İkinci madde yerine Hüküme
tin ve Millî Müdafaa encümeninin maddesinin 
kabulünü istihdaf ediyor. Reye arzediyorum. 
Kabul edenler . . . Kabul etmeyenler . . . Kabul 
edilmiştir, 

Hükümetin ikinci maddesini okuyoruz. 
MADDE 2 — Uçuculuk zamlarını alabil

mek için her altı ayda en az 15 saat uçuş yap
mak şarttır. Bu suretle yapılan uçuşlar mü
teakib 6 aylık devre içinde uçulmasa dahi uçu
culuk zammı almağa hak kazandırır. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hava okulları ve hava birlik-
lerindeki faal gedikli makinistlerle, telsiz, 
muhabere ve fotoğraf gediklileri devre uçuş 
saatleri ile mukayyed olmayıb sıhhatlerinin 
müsaadesi ve her hangi bir sebeble faal hiz
metten menedilmedikleri müddetçe bu zam
dan istifade ederler. 

B. E. M. M. RAÎP KARADENİZ ( Trab
zon) — Üçüncü maddenin ikinci satırmda (Faal 

gedikli makinistlerle gedikli....) diyor. Bundan 
sonra bir (ve sivil) kelimeleri ilâve olunacaktır. 

BAŞKAN — (Ve sivil) ibaresi maddeye ilâ
ve edildi. Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . 
Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Sıhhî sebeblerle uçuştan me-
nedilenler hava smrfmm yer hizmetine nakle
dilirler. Bu gibilere (havacı subay, gedikli su
bay, pilot, gedikli erbaş< sivil maaşlı uçuş mual
limlerine) beher uçuş hizmet senesine göre be
şer, uçucu olmayan (atış ve bombardıman, tel
siz, muhabere, fotoğraf) gedikliler ile sivil ve 
gedikli makinistlere de beher hizmet senesi için 
üçer lira aylık tahsisat verilir. 

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

MADDE 5 — Yedek uçucu subaylarla ge
diklilere ve kara ve deniz orduusundan gelecek 
râsıd subaylara, hava mekteb ve ordusunda oku
dukları ve çalıştıkları müddetçe birinci mad
de hükümlerine tevfikan uçuculuk zammı veya 
tahsisat verilir. Bunlardan manevra ve tatbikat 
dolavısile hava ordusuna çağırılacak ve uçarak 
vasıf e göreceklere, evvelce almış oldukları uçu
culuk zammı üzerinden ve hava ordusunda kal
dıkları müddetçe, uçuculuk zammı verilir. Bir 
avdan noksan uçuşlar için tam ay hesabile tedi-
yat yapılır. 

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

MADDE 6 — Her hangi bir sebeble uçuştan 
meyledilen her nevi uçuculardan ikinci defa 
uçuş hizmetine geçenler, uçuculuktan ayrıldık
ları zamandaki almış oldukları uçuş zammından 
başlamak üzere, mm alırlar. Ancak artırma 
başlangıcı için son defa uçuşa başlandığı tarih 
esas ittihaz olunur. 

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

MADDE 7 — Gece uçuşu yapanlara uçuş 
meydanı üzerinde yapacakları gece uçuşlarının 
her bir saati için ayrıca üçer lira ve meydan 
harici ve seyahat uçuşlarında beher saat uçuş 
için ayrca beşer lira verilir. Bir ay içindeki uçuş 
saatlerinin yekûnunda bir saatten az uçuşlar bir 
saat hesab olunur. • 

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

MADDE 8 — Hava mektebleri talebelerini 
bilfiil uçurmak suretile yetiştiren muallim (su
bay, gedikli, sivil) uçuculardan her birine her 
tedris devresi sonunda mekteb diploması almak 
şartile yetiştirdiği her uçucu talebe basma yir
mi beşer lira hesabile mecmu talebe mikdarma 
göre (yetiştirme ikramiyesi) verilir. 

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

MADDE 9 — Prototip tayyareyi ilk uçuran 
ve tecrübe eden (sutyay, gedikli, sivil pilot, mü
hendis pilot) pilota her prototip tayyare için 
bir defaya mahsus olmak üzere (500) lira, türk 
süel fabrikalarında yapılmakta olan seri inşaat
tan çıkan tayyarelerin ilk tecrübesini yapan pi
lotlara tayyare basma yirmi beşer lira tecrübe 
ikramiyesi verilir. 

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

MADDE 10 — Harita subaylarile havacılık
ta daimî veya muvakkat olarak çalışan ve fakat 
uçucu olmayıb da icabmda vazife ile uçacak olan 
doktorlar, telsizci subaylar, elektrikçiler, tüfek
çiler gibi fennî vazife erbabma her uçuş saati 
için maaş veya ücretlerinden başka olarak üçer 
lira verilir. Bu suretle verilecek paranm aylık 
yekûnu 40 lirayı geçemez. 

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

MADDE 11 — Pilot olan ve olmayan uçucu
lar, yalnız tekaüd maaşlarmm hesablarmda na
zarı itibara almmak üzere uçucu olarak geçen 
her hizmet senesi için 6 ay uçuculuk yıpranma 
zammı alırlar. 

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

MADDE 12 — Her hangi bir emir ve vazife 
dolayısile uçuş yaparken gerek sukut ve gerek 
uçuşun yerde ve havadaki esbabı sairesi hase-

bile malûl kalan pilot olan ve olmayan uçucularla 
hava sınıfında müstahdem askerî memurlar, te
kaüd maaşlarmm .hesabında bir mafevk rütbe 
ve derece üzerinden ve erden gedikliye kadar 
olanların tekaüd maaşları teğmen maaşma ve 
başgediklilerin tekaüd maaşları üsteğmen ma
aşına göre hesab edilir. 

Yukarıki sebeblerle malûl kalan ücreti şehri-
yeli sivil tayyare mühendisleri, sivil pilot, sivil 
makinistler, 8 şubat 1341 tarih ve 551 sayılı bilû
mum askerî malûllerin terfihi hakkındaki ka
nunun askerî mensublar hakkmdaki ahkâmın
dan istifade ederler. 

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

MADDE 13 — Ücreti şehriyeli veya yevmi
yeli sivil tayare mühendislerile sivil pilot ve 
sivil makinistlerden vazife esnasında gerek su
kut ve gerek uçuşun yerde ve havada esbabı 
sairesi hasebile hastalanarak tahtı tedaviye alı
nan veya muayyen bir müddet için tebdili ha
va etmeleri sıhhiye dairesince tasdik edilenlerin 
ücret ve yevmiyeleri hakkında 1108 numaralı 
maaş kanununun 13 ncü maddesi hükümleri tat
bik olunur. 

Vazifeten uçuş yaparken gerek sukut ve ge

rek uçuşun yerde ve havada esbabı sairesi hase
bile sabit hizmetlerde istihdamları sıhhiye dai
resince tasdik edilenlerin sabit hizmetlerde bu
lundukları müddetçe altı ayı tecavüz etmemek 
şartile ücret ve yevmiyeleri tamamen verilir. 

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

MADDE 14 — Hazarda ve seferde vazife 
ile uçuş esnasında düşen pilot olan ve olmayan 
uçucularla hava smıfmda müstahdem askerî 
memurlardan şehid olanların maaşa müstahak 
ailesi efradına 12 nci maddedeki esas dairesinde 
bir mafevk rütbe ve derece üzerinden yetim ma
aşı tahsis olunur. 

Bu suretle şehid olanlarla ücreti şehriyeli 
veya yevmiyeli sivil tayyare mühendisleri ve si
vil pilot ve sivil makinistlerden ve erlerden 
ayni surette şehid olanların maaşa müstahak 
ailelerine ve maaşa müstahak ailesi olmadığı 
surette kanunî mirasçılarına irsî hisseleri nisbe-
tinde tevdi edilmek ve bir defaya mahsus ol
mak üzere tazminat olarak 2 500 lira verilir. 

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

MADDE 15 — 2047 sayılı kanun hükümleri 
mülgadır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
rinden evvel kazanılmış olan uçuş zam ve tahsi-
satlarile uçuş seneleri farkları muteberdir. 

Mülga 2047 numaralı kanunun 7 nci madde
sinin birinci fıkrasına tevfikan en aşağı on se
nelik uçuş hizmetini bitirerek uçuş vazifesine 
devamı arzu etmeyen veya uçuştan mütevellid 
ahvali sıhhiyeleri icabı uçuştan menedilenler-
den hava kuvvetleri yer hizmetine nakledil
miş olanlar bu kanunun 4 ncü maddesindeki 
esaslara göre tahsisat alırlar. * 

M. M. E. REÎSI KÂZIM SEVÜKTEKÎN (Di
yarbakır) — Burada bir şey unutulmuştur. (En 
aşağı on ve daha yukarı senelik uçuş hizmeti
nin . . . ) olacaktır, 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih ediyoruz. 
Başka mütalea var mı? Maddeyi kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Evvelce uçuş 
zammı almayıb da bu kanunla zam almağa hak 
kazananlara bu kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı 
cetvellerde yazılı birinci hizmet senesine göre 
uçuculuk zammı verilmeğe başlanılır. 

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

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1938 
tarihinden muteberdir. 

BAŞKAN —- Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir.. 
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MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memur
dur. 

KÂMİL DURSUN (İzmir) — Hava mensub-
larma aid bu kanunun kabulü münasebetile şa
yanı iftihar bir meseleyi yüksek huzurlarına ar-
zetmeği münasib gördüm. Atatürk rejiminin her 
sahada memlekete yaptığı hizmetler saymakla 
tükenmez. Asırların istiab edemiyeceği bu terak-
kiyatm en mühimlerinden biri de havacılıkta ka-
tedilen büyük merhalelerdir. Gerek Genel kur
maylık makamınca, gerek Millî Müdafaa vekâle
tince ve bir cümle ile Cumhuriyet Hükümetince 
sarfolunan resmî mesaiden başka Hava kurumu 
vasıtasile milletimizin gösterdiği yüksek alâkayı 
burada iftiharla zikredebilirim ve bu münasebet
le her vakit takdis ettiğimiz büyük ordumuzun 
şerefli bir şubesi olan tayyareciliğin bütün men-
sublarmı ve bu arada her vakit kendi semala
rımızda yüksek kabiliyetini gösteren ve bu defa 
da Yunanistan, Yugoslavya, Romanya gibi müt
tefik memleketler semalarında ve Sofyada Türk 
kudret ve kabiliyetini ve bu kabiliyetin genç 
kızlarımızda dahi vücudunu gösteren Büyük 
Atatürk kızı muhterem Sabiha Gökçeni yüksek 
hissiyatınıza tercüman olarak tebrik etmeği bir 
vicdan borcu bilirim (Bravo sesleri, alkışlar). 

Ve kendisinin bütün gençlerimize çok iyi bir 
numune olmasını candan dilerim. 

BAŞKAN — Lâyihanın 17 nci maddesini re
ye arzediyerum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Heyeti umumiyesini kabul edenler.... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Muvazenei umumiye kanununa rey vermiyen 
var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
8 —~ Denizaltı Hinıfı mensublarına verilecek 

zamlar ve tazminler hakkında kanun lâyihası ve 
Millî Müdafaa ve liütce encümenleri mazbata
ları (1/1106) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reye arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. 

Müstaceliyet teklifi vardır. Lâyihanın müs-
tacelen müzakeresini kabul edenler... Etmiyen
ler... Lâyihanın müstacelen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Denizaltı smıfı mensublarma verilecek zamlar 
ve tazminler hakkında kanun 

MADDE 1 — Denizaltı kursu talebelerinden 
kursu ikmal edibde diploma alan denizaltıcı su
bay, gedikli erbaş ve erata hizmet seneleri iti-

[1] 284 say ıh basma yazı zabtın sonundadr. 

barile bağlı cetvele göre her ay denizaîtıcıİık 
zammı verilir. 

Denizaîtıcıİık zamlarının üçüncü hizmet se
nesinden itibaren tezyidi, dânizaltıcılıkta ilk iki 
senenin hitamını takib eden malî sene iptida
sından başlar. 

Denizaltı kursu talebelerine, dalış talimleri
ne başladıkları tarihten itibaren diploma tari
hine kadar her ay 20 lira tahsisat verilir. 

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

MADDE 2 — Denizaîtıcıİık zamlarını ala
bilmek için bilfiil denizaltı gemilerinde çalışmak 
veya her altı ayda en az on beş saat dalış yap
mak şarttır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

RUŞENI BARKIN (Samsun) —Arkadaşlar; 
burada da yine Millî Müdafaa encümeniniz ile 
Bütçe encümeniniz arasında bir mübayenet var
dır. Hükümetin teklifi bizim de teklifimizdir. 
Hükümet denizaltıcılarm bütün evsafmı, tehli
kesini, hizmetlerini hava hizmetinde bulunan 
subayların ve askerlerin hizmetlerile bir tut
muştur. Bu gayet tabiidir, biri göklerde, biri de 
deniz altında çalışıyor. Bunlarm ilk altı ayda 
dalışlarında aldıkları zammı ikinci altı ayda 
dalmasalar dahi almaları tıpkı demin kabul bu
yurduğunuz havacılara verdiğiniz zam gibidir. 
Bu zammın bunlara da teşmili çok doğru ve ye
rinde olur. Bunlara da lütfetmenizi Encümen 
namma rica ediyorum. 

B. E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Havacılar hakkında, uçucular hakkın
daki mütaleamızı burada da tekrar ediyoruz. 
Yüksek Heyetin takdirine bırakıyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı Millî Müdafaa 

encümeninin maddesinin kabulünü teklif ede
rim. 

Sasmsun 
Ruşeni Barkm 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Takrir kabul 
edilmiştir. 

M. M. E. N. RUŞENİ BARKIN (Samsun) — 
Maddedeki «veya» kelimesi «ve» olarak tashih 
edilecektir. 

BAŞKAN — Öylece okuyacağız. 
MADDE 2 — Denizaîtıcıİık zamlarını ala

bilmek için bilfiil denizaltı gemilerinde çalış
mak ve her altı ayda en az 15 saat dalış yapmak 
şarttır. Bu suretle yapılan dalışlar müteakib 
altı aylık devre içinde dalınmazsa dahi denizaîtı
cıİık zammı almağa hak kazandırır, 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et
miyenler ... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 3 — Sıhhî sebeblerle dalıştan meiı-

edilenler denizin geri hizmetlerin© veya su üstü 
gemilerinde bir vazifeye nakledilirler. Bu gibi
lere (denizaltıcı subay, denizaltıcı gedikli er
baş) beher denizaltıcılık hizmet senesi için beşer 
lira aylık tahsisat verilir. 

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

MADDE 4 — Yedek kadrosunda bulunan de-
nizaltıcüar da, denizaltı gemilerinde bilfiil ça
lıştıkları veya her altı ayda en az 15 saat dalış 
yaptıkları takdirde birinci madde hükümlerine 
tevfikan denizaltıcılık zammı alırlar. 

İhtiyat deniz subaylarına, denizaltı gemilerin
de bilfiil çalıştıkları müddetçe birinci madde hü
kümlerine tevfikan denizaltıcılık zammı verilir. 
Bunlardan manevra ve tatbikat dolayısile çağırı
larak denizaltı gemilerinde bilfiil vazife veri
lenlere evvelce almış oldukarı denizaltıcılık. 
zammı üzerinden denizaltı gemilerinde çalıştık
ları müddetçe denizaltıcılık zammı verilir. Bir 
aydan noksan hizmetler için tam ay hesabile te-
diyat yapılır. 

M. M. E. N. RUŞENİ BARKIN (Samsun) — 
Birinci fıkradaki «veya» «ve» olacaktır. 

BAŞKAN — Başka mütalea var ini? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler ... 

Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 5 — Her hangi bir sebeble dalış-

dan menedilen denizaltıcılardan ikinci defa de
nizaltı gemilerinde vazifeye geçenler denizal-
tıcılıktan ayrıldıkları zamandaki almış olduk
ları denizaltıcılık zammından .başlamak üzere 
zam alırlar. Ancak arttırma içwı başlangıç ta
rihi son defa denizaltıcılığa başladığı tarih 
esas ittihaz olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul edenler ... Et7 
miyenler ..* Kabul edilmiştir. 

B. E. M. M. RAIF KARADENİZ (Trab
zon) — 6 ncı maddeyi yeniden yazdık. Bazı 
karışıklıklar oldu. Onun için bu tashih edilen 
şeklin okunmasını rica ediyoruz. 

MADDE 6 — Gece dalış yapan denizaltıcı-
lara beher saat için subaylara üçer, gedikli er
başlara ikişer ve erata birer lira ayrıca (gece 
dalış parası) verilir. Seyahat ve manevralarda 
(24 saatten fazla her hangi bir limana demirle
meden) ve sahilden üç milden daha açık sular
da yapılacak gece dalışlarının beher saati için 
subaylara beşer, gedikli erbaşlara üçer ve erata 
birer buçuk lira gece dalış parası verilir. 

Bir ay içinde dalış saatlerinin yekûnunda 
bir saatten az gece dalışları bir saat hesab olu
nur/ 

Boğaz ve Marmara denizi sahasında yapılan 
manevralar için ancak birinci fıkradaki paralar 
verilib ikinci fıkradaki paralar verilmez. 

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

MADDE 7 — Memleket dahil ve haricinde 
yeni yapılan bir denizaltı gemisinin müretteba
tından ve tesellüme memur heyetlerden gemi
nin ilk dalış tecrübesinden başlayarak katği 
tesellüm anma kadar cereyan eden bütün da
lış tecrübelerine iştirak eden subaylara 200, 
gedikli erbaşlara 150 ve erata 100 lira bir de
faya mahsus olmak üzere (Tecrübe ikramiye
si) olarak verilir. 

Ana akümülâtör bataryalarının tebdili sure-
tile yapılan overhol tamirini müteakib ilk dalış 
tecrübelerinde gemi mürettebatına madde. 6 nm 
ikinci fıkrası mucibince gece dalış parası ve
rilir. 

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

MADDE 8 — Denizaltıcı olmadıkları halde 
icabmda her hangi bir vazife ile denizaltı ge
mileri ile gündüz dalışı yapan subay, gedikli 
erbaş, erat, usta, amele ve sanatkârlara dal
dıkları beher gün için üçer lira tahsisat verilir. 
Gece dalışma iştirak edenler, denizaltıcılara ve
rilen gece dalış parasından da istifade ederler. 

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

MADDE 9 — Denizaltıcı subaylarla gedikli 
erbaşların yalnız tekaüd maaşlarının hesabla-
rında nazarı itibare almmak üzere denizaltıcı 
olarak geçen her hizmet senesi için altı ay de
nizaltıcılık yıpranma zammı alırlar. 

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

MADDE 10 — Vazife icabı malûl kalan de-
ı nizaltıcılarla deniz gedikli erbaşlarmm ve deniz 
l askerî memurlarmm tekaüd maaşlarının hesa-
; bmda bir mafevk rütbe ve derece üzerinden ve 
t erden gedikliye kadar olanlarm tekaüd maaşları 
! teğmen maaşma ve başgediklilerin tekaüd maaş-
! lan üsteğmen maaşma göre hesab edilir. 
| Yukarıdaki sebeblerle malûl kalan ücreti 
i şehriyeli sivil sanatkârlar 8 şubat 1341 tarih ve 
j 55İ sayılı bilûmum askerî malûllerinin terfihi 
1 hakkındaki kanunun askerî mensublar hakkm-
| daki ahkâmından istifade ederler. 

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

kabul edilmiştir. 
i MADDE 11 — Ücreti şehriye veya yevmiyeli 
! sivil sanatkârlardan vazife esnasında dalışm ge-
| rek su üstünde ve gerek su altındaki esbabı do-
; layısile hastalanarak tahtı tedaviye alman ve-
| ya muayyen bir müddet için tebdilhava etmeleri 
I Sıhhiye dairesince tasdik edilen ücret ve. yevmi-
| yeleri hakkmda 1108 numaralı maaş kanunu-
! nun 13 ncü maddesi hükümleri tatbik olunur, 
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Ayni sebeblerden dolayı sabit himetlezrde istih
damları Sıhhiye dairesince tasdik edilenlere, sa
bit hizmetlerde bulundukları müddetçe altı ayı 
tecavüz etmemek şartile ücret ve yevmiyeleri 
tamamen verilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİ NAMINA 
RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Birinci fıkrada 
«Sıhhiye dairesince tasdik edilen» denmiş «Sıh
hiye dairesince tasdik edilenler» olacak. 

BAŞKAN — Tashih ediyoruz. Başka mütalea 
var mı?. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Hazarda ve seferde vazife ile 
dalış esnasında şehid olan denizaltıcılarla de
niz gedikli erbaş ve deniz askerî memurlardan 
şehid olanların maaşa müstahak ailesi efradına 
onuncu maddedeki esas dairesinde bir mafevk 
rütbe ve derece üzerinden yetim maaşı tahsis 
olunur. 

Bu suretle şehid olanlarla ücreti şehriyeli 
veya yevmiyeli sivil sanatkârlardan, sivil amele
lerden ve erlerden ayni suretle şehid olanların 
maaşa müstahak ailesine ve maaşa müstahak ai
lesi olmadığı surette kanunî mirasçılarına irsî 
hisseleri nisbetinde tevzi edilmek ve bir defaya 
mahsus olmak üzere tazminat olarak 2 500 lira. 
verilir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎ NAMINA 
RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Burada bir ek
siklik vardır. Üçüncü satırda «Deniz gedikli er
baş..» dan evvel «Deniz subay» kelimesi ilâve 
edilecektir. 

BAŞKAN — Bu şekilde düzeltiyoruz. Madde 
hakkında başka mütalea var mı?.. Maddeyi ka
bul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 13 — 23 haziran 1927 tarih ve 1142 
sayılı kanun hükümleri mülgadır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
rinden evvel kazanılmış olan denizaltıcılık zam 
ve tahsisatları ile denizaltıcılık seneleri farkları 
muteberdir. Denizaltıcılıkta en aşağı on senelik 
dalış hizmetini bitirerek dalış vazifesine devamı 
arzu etmediklerinden veya sıhhî sebeblerle ay
rılmış olanlardan deniz ordusunda çalışmakta 
olanlar bu kanunun 3 ncü maddesindeki esas
lara göre tahsisat alırlar. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENÎ NAMINA 
RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Dördüncü sa
tırda «Deniz altıcılıkta en aşağı on ve daha yu
karı sene» denecek. . 

BAŞKAN — Bu şekilde tashih ediyoruz. 
Madde hakkmda başka mütalea var mı?. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Evvelce deniz
altıcılık zammı almayıbda bu kanunla zam al
mağa hak kazananlara bu kanuna bağlı cetvelde 
yazılı birinci hizmet senesine göre denizaltıcılık 
zammı verilmeğe başlanır. 

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

MUVAKKAT MADDE 3 — 1492 sayılı ka
nun mucibince tasfiyeye tâbi tutulan gedikli 
subaylar, bu kanundan baş gedikliler gibi istifa
de ederler. 

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

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

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

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memur
dur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize ar-
zediyorum. Kabul edenler,.. Etmeyenler... Lâyi
ha kabul edilmiştir. 

ÎKTISAD VEKÎLI SAKİR KESEBÎR (Te
kirdağ) — Yüksek Meclise arzolunan üç kanun 
lâyihamız vardır. Bazı istihlâk vergilerinin in
dirilmesine, mevaddı ibtidaiye resimlerinin ten
ziline ve makine muafiyetlerinin kaldırılmasına 
dairdir M, îktısad, Maliye ve Bütçe encümenle
rine havale edilmiştir. Üç encümenin bir arada 
müzakere edebilmesi işin bir muhtelit encümen 
teşkiline müsaadenizi rica ederim (Muvafık ses
leri). .«* 

BAŞKAN — Bu kanunların muhtelit encü
menlerde tedkik edilmesi teklifini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

9 — Devlet demiryolları ve limanları işlet
me idaresinden ayrılarak Nafıa vekâletine bağ
lanan inşaat dairesinin bu ayrılmadan doğan va
ziyetinin tesbiti hakkında knaun lâyihası ve Na
fıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1079) 
[1] 

BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 
hakkmda mütalea yar mı? Maddelere geçilmesi
ni reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Müstaceliyetle müzakeresi teklifi vardır. Reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

[1] 282 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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1818 sayılı kanunla Devlet demiryolları idare
sinden ayrılarak Nafıa vekâletine bağlanan 
demiryolları ve limanlar inşaat dairesinin 
bit ayrılmadan doğan vaziyetini tesbit eden 

kanun 
MADDE 1 — inşaat malzemesi nakliyatının 

icra tarzlan ile tatbik olunacak tarifeler, liman 
ve iskele ücret ve resimleri, ameliyat katarları 
masrafları ile işletmeye açlımamış kısımlardaki 
işletme masrafları, tatili edevat, ardiye, açık 
arazi, tahmil ve tahliye ve vagonlardan almacak 
ücretlerle inşaat dairesine verilecek malzeme, 
alât ve edevat ve inşaat nam ve hesabma yapıla
cak inşaat ve tamirat masrafları ve istasyonlar
la istasyon lojmanlarında işletmeye verilecek de
mirbaşların aded, nevi ve cinsleri, gümrük ve te
sellüm muameleleri ve sair müteferri hususat 
Nafıa vekâletince tesbit edilir. 

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

MADDE 2 — İnşaatı ikmal edilen demiryol-
larm kısım kısım işletmeye açılma tarihlerinin 
tayin ve tesbiti Nafıa vekâletine aiddir. 

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

MADDE 3 — İşletmeye açılmış kısımların 
ikmali nevakısı ve daimî bakımı işleri işletmeye 
açıldıkları tarihten itibaren iki sene müddetle 
inşaat dairesi tarafından yaplnr. Bu maksadla 
inşaat dairesinin koyacağı bakım teşkilâtımın 
gündelikleri inşaat dairesi hesabma işletme ta
rafından tesviye edilir. İşletmenin bu veçhile 
yapacağı masraftan işletmeye aid profil kilo
metresi basma kırk liradait ijbaret normal ba
kını masrafı tenzil edildikten sonra mütebakisi 
inşaat tarafmdan işletmeye tesviye olunur. 

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

MADDE 4 — İnşa edilen hatlarm beher ki
lometresine inşaat dairesince satm almacak mu
harrik ve müteharrik malzeme mikdarmı Nafıa 
vekâleti tayin ve tesbit eder. 

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

MADDE 5 — İnşaat dairesince iki sene müd
detle yapılacak olan ikmali nevakıs ve yol ba
kımı işleri bu müddetin hitanımda işletme ida
resine devredilir. 

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

MADDE 6 — İşletmeye açılmış ve bakımı da 
işletme idaresine devredilmiş olan hatların devir 
mazbatalarile tesbit edilen noksanlarının bedel
leri için demiryolları inşaatı tahsisatından ifraz 
edilecek mebaHğ Devlet demiryolları ve liman
lan işletme umum müdürlüğüne verilir. Bu pa

ralar Devlet demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü bütçesinde açılacak hususî bir fasla 
bir taraftan irad ve diğer taraftan tahsisat ola
rak kayid ve sarf olunur. 

Şu kadar ki devir mazbatalarında yazdı nok
sanların çabuk tamamlanması isletmenin emni
yeti için zarurî görüldüğü takdirde bu nok
sanlar bidayeten Devlet demiryolları ve liman
ları umum müdürlüğü bütçesinden tediye edi
lir. Bu takdirde demiryolları inşaatı tahsisatın
dan bu maddeye tevfikan Devlet demiryolları 
ve limanları umum müdürlüğüne tediye edilecek 
para, bu müdüriyetçe tayin edilecek diğer nok
sanlara da tahsis ve sarf olunur. 

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

MADDE 7 — Devlet demiryolları inşaat mu-
kavelelerile işbu inşaata müteallik mubayaa 
mukavelelerinden dolayı Hükümetçe verilmesi 
lâzımgelen gümrük resmi ve diğer vergiler, nâ
zım varidat ve masraf fasıllarına kayid ve 
mahsub olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler . . . Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — İşletmeye açılmış olan hatlar
da inşaat teşkilâtı tarafmdan yapılan bakım ve 
ikmali nevakıs işlerinde çalışan memur ve müs
tahdemler ve bunlarm eşya ve evrakı ve bu kıs
mın bakımına muktazi eşya, malzeme, alât ve 
edevat o mmtakaya inhisar etmek ve işletmede 
cari usuller tatbik edilmek şartile meccanen nak
ledilir. Bunun gibi muhtelif hatlardaki neva-
kısm ikmalinde çalışan seyyar inşaat memur, 
müstahdem ve işçileri vazifeten seyahatlerinde 
iş vagonları ve eşyaları ile birlikte parasız nak
ledilir. 

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

MADDE 9 — İnşaat teşkilâtı tarafmdan ya
pılan ikmali nevakıs ve bakım işlerinde çalışan 
memur ve müstahdemler ve bunlarla beraber 
ikamet eden aileleri efradı emsalleri hakkında 
Devlet demiryolları idaresinde cari usullere göre 
işletme ihtiyacından fazla kalan idare binaların
da ve bu işlerde çalıştırılan amelelerde kendile
rine tahsis olunan mahallerde meccanen ikamet 
ederler. Bu yerlerin tenvir ve teshinleri ayni 
usullere göre İnşaat dairesince temin olunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bakımı inşaata aid mmtaka-
larda kar tathiratmda ve şiddetli soğuklarda va
ki olan tren kazalarmm refinde çalıştırılan me
mur, müstahdem ve ameleye Devlet demiryolları 
idaresinde tatbik edilen usul ve mikdarlara göre 
ısıtıcı yiyecek ve içecek ile giyecek eşya inşaat 
dairesince temin olunur, 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 11 — İnşaat dairesi işletmenin tel

graf, telefon ve posta servislerinden işletmede 
cari usullere tevfikan ve meccanen istifade eder. 
Evrak çantası ve paketler transpor servisle 
meccanen naklolunur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Kabul etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — inşaat dairesine mensub ik
mali nevakıs ve daimî bakım teşkilâtında çalışan 
(Ankaradakiler müstesna) inşaat memur, müs
tahdem ve ameleleri ve bunlarla beraber ikamet 
eden aileleri efradı, Devlet demiryolları ve li
manları umum müdürlüğü doktorları tarafından 
ücretsiz olarak muayene ve tedavi olunur ve mu-
alece bedelleri inşaat dairesine fatura edilir, in
şaat mmtakalarmda çalışan işletme memur, 
müstahdem ve ameleleri ve bunlarla birlikte ika
met eden aileleri efradı inşaat dairesi doktorları 
tarafımdan ücretsiz olarak muayene ve tedavi 
edilir ve mualece bedelleri Devlet demiryolları 
ve limşnları umum müdürlüğüne fatura olunur. 
inşaat teşkilâtına mensub memur ve müstah
demlerle işçi ve ameleden iş yüzünden mecruh 
ve hasta olanların tedavileri ve bunlardan iş yü
zünden malûl kalanlarla vefat edenlerin verese
lerine verilecek tazminat bir nizamname ile tes-
bit olunur. 

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

B. E. M. M. RAtF KARADENİZ (Trab
zon) — Meriyet maddesinden evvel bir 13 ncü 
maddenin ilâvesini rica ediyorum. Çünkü bu 
kanundan evvel bir kanun kabul buyurulmuştu, 
onun kaldırılması lâzım geliyor. 

BAŞKAN — 13 ncü madde yerine teklif edi
len maddeyi okutuyorum. 

MADDE 13 — 25 - V -1938 tarih ve 3398 sa
yılı kamun kaldırılmıştır. 

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

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

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

MADDE 15 — Bu kanunun tatbikına Nafıa 
vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler .., Ştmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Pursa) — 
Bir teklifim vardır. Spor kanununun müzakere
si için muhtelit bir encümen seçildi. Fakat o es
nada Sıhhiye encümeni hali içtimada olduğu için 
arzedemedim. Bu kanun lâyihasını tedMk ede

cek encümene Sıhhiye encümeninden de arkadaş 
seçilmesini teklif ediyorum. 

M. M. E. R. Gl. KIAZIM SEVUKTEKIN {Di
yarbakır) — Ordunun da sporla alâkası vardır. 
Binaenaleyh Millî Müdafaa encümeninden de 
arkadaş seçilmesini rica edeceğim. 

BAŞKAN — Spor kanununu tedkik edecek 
Muhtelit encümene Sıhhiye ve Millî Müdafaa 
encümenlerinden de arkadaş seçilmesini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

10 — Ecnebi memleketlerden idhal edilecek 
yirmi bin ton kok kömürünün gümrük resminin 
tenzili hakkında 1/948 ve bazı pamuklu men
sucat gümrük resminden yapılan tenzilâ
tın tasdiki hakkında 1/972 sayılı kanun lâyiha-
larile Etibank tarafından idhal edilecek olan 
3 bin ton kükürde münhasır olmak üzere güm
rük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği salâhi
yete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki 
hakkında 3/499 sayılı Başvekâlet tezkeresi ve 
İktısad, Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Büt
çe encümenleri mazbataları [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
halîkmda mütalea var mı? 

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

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkmda 
Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma 

dair kanun 
MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 

maddesile verilen salâhiyete istinaden: 
A) Ankara memurin kooperatif şirketi tara

fından idhal edilecek 20 bin ton kok kömürü
nün; 

B) Genel idhalât rejimi kararnamesine bağlı 
111 sayılı listenin ilişik cetvelde yazılı pozis
yonlarının; 

O) Hariçten idhal edilecek 3 bin ton kükür
dün gümrük resimleri hakkında icra Vekilleri 
Heyetince ittihaz edilen 10 - I - 1938, 26-11-1938 
ve 16 - IV - 1938 tarihli ilişik 3 kıta kararname 
tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi kabul eienler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

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

BAŞKAN — Maddeyi kabul eienler... Etmi
yenler... Kabul edilmişti. 

'•[!]• 294 sayıh, basmayazı zaptın sonundadır. 
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Lâyihanm birinci müzakeresi bitmiştir. 
11 — Genel idhalât rejimi kararnamesine bağ

lı listelerde yazılı bir kısım eşyanın gümrük res
minde 2294 sayılı kanuna istinaden zam ve ten
zil yapıldığından keyfiyetin tasdiki hakkında 
Başvekalet tezkeresi ve îktısad, Gümrük ve in
hisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
ları (3/438) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? 

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

HAKKI UNGAN (Van) — Müstacelen mü
zakeresini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Bu lâyihanm müstacelen mü
zakeresi teklif ediliyor. 

Bu teklifi kabul edenler... Etmiy enler... Müs
tacelen müzakeresi kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkmda 
Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma 

dair kanun 
MADDE 1 — 2294 saydı kanunun birinci 

maddesile verilen salâhiyete istinaden: 
A) 1499 sayılı gümrük tarifesi kanununa 

bağlı tarifede yazılı numaralardan bazılarına 
aid gümrük resimlerinin tadili hakkmda; 

B) Ayni listenin 494 numaralı pozisyonuna 
aid ihtarın tashihi hakkında; 

îcra Vekilleri Heyetince 5 - VII - 1937 ve 
16 - IV - 1938 tarihinde kabul edilmiş olan bağ
lı iki kıta kararname tasdik edilmiştir. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanm heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

12 — İzmir telefon tesisatının tesellüm ve iş
letme muamelelerine dair kanun lâyihası ve Na

fıa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1068) [2] 
BAŞKAN — Lâyihanm heyeti umumiyesi 

hakkmda mütalea var mı?. Maddelere geçilme
sini kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edildi. 
Müstaceliyet teklifi vardır. Müstacelen müzake-

[1] 287 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 
[2] 289 sayılı basma yazı zabtın sonundadır. 

resini kabul edenler... Etmeyenler... Müstacelen 
müzakeresi kabul edildi. 

İzmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme 
muamelelerine dair kanun 

MADDE 1 — Satm alman İzmir telefon tesi
satının satm alma mukavelesindeki şartlara gö
re tesellüm muameleleri ile bu mukaveleden do
ğan hak ve menfaat ve vecibelerin yerine geti
rilmesi ve telefon tesisatmm fennî şekilde iş
lemesine hadim bütün muamele ve teşebbüsle
rin ifası Nafıa vekilinin kontrolü altmda olmak 
üzere Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü
ğüne verilmiştir. 

İzmir telefon servisi umum müdürlüğe bağlı 
bir müdürlük tarafından ifa edilir. 

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

MADDE 2 — Nafıa vekili 1 teşrinievvel 1938 
tarihine kadar İzmir telefon şirketinin şimdiye 
kadar meri olan karar ve talimatlarından müna-
sib gördüklerini tatbik eylemeğe mezundur. 

Ancak İzmir telefon idaresinin abonelerden 
tesis, nakil, tamir, işletme ve saire için alacağı 
bütün bedel, ücret ve avanslar, bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren bir ay zarfmda Nafıa ve
kâletince tanzim ve İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak tarifeye göre istifa olunur. 

Yeni tarifelerin meriyete girmesine kadar es
ki tarifeler meridir. 

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

MADDE 3 — İzmir telefon müdürlüğünün 
varidat ve masrafları, Posta, telgarf ve telefon 
umum müdürlüğü bütçesinin varidat ve mas-
raflarile karıştmlmayarak bu bütçenin varidat 
ve masraf cetvellerinde İzmir telefon idaresi 
başlığı altmda ayrı, ayrı kısımlarda gösterilir. 

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

MADDE 4 — İzmir telefon idaresince alına
cak varidattan maaş, ücret, idare, işletme ve mü
temadi tamirat masraflarile 1938 malî yılmdan 
itibaren satm alma bedelleri çıktıktan sonra ka
lan kısmı İzmir ve diğer şehirler, dahilî şehirler 
ve uluslararası yapılacak telli ve telsiz telefon, 
radyo ve televizyon ve mümasili fennî tesisata 
ve bunlar için lüzumu olan daire ve binalar, mu
bayaa ve inşaatma tahsis olunur. 

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

MADDE 5 — Telefon idaresinin abonelerile 
olan muameleleri ve abone kaydi ve tahsilat iş
leri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonla
rının kapatılması şart ve usulleri Nafıa vekâle
tinin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. 
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BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka

bul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul edildi. 
MADDE 6 — Resmî dairelere ücretsiz olarak 

verilecek telefonların mikdarı aşağıda gösteril
miştir. Bu telefonlardan başka diğer bütün res
mî daire teefonlan tam ücrete tâbidir. Ancak 
bu kanunun neşri tarihine kadar mukaveleye 
bağlanmış olan telefonların mukaveleleri, müd
detlerinin hitamma kadar meridir. 

Aded 

30 

10 

10 

30 
1 

İcra Vekilleri Heyetince tesbit edi
lecek mülkî daireler için, 
Askerî makamat için (İzmir komu
tanlığı emrine) 
Emniyet teşkilâtı için (Vilâyet em
rine) 
Belediye emrine 
İmdadı sıhhî 
Resmî hastaneler (İkişer). 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin İzmirdeki 
kendi servisleri için parasız olarak kullanacağı 
telefonların mikdarı Nafıa vekâletince tayin 
olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE — İzmir telefon tesi
satını satm alma' mukavelesine göre Devlete 
geçtiği tarihten bütçe ile idare edilmeğe başlan
dığı tarihe kadar şirket usullerine göre tebey-
yün eden ve edecek olan varidat, aylık masrafı, 
tamir, tesis ve işletmeye müteallik bilcümle sar
fiyat ile satm alma mukavelesinin tatbikma ta
allûk eden tediyeler muteberdir. Ancak bu dev
reye aid hesablar Divanı muhasebatın tedkikı-
na arzolunur. 

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

MADDE 7 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 8 — Bu kanunun hükümlerini ye
rine getirmeğe Nafıa ve Maliye vekilleri me
murdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reye arzediyo-
rum. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Kabul 
edildi. 

13 — Maktu fiat üzerine satış mecburiyetine 
dair kanun lâyihası ve İktısad, Dahiliye ve Ad
liye encümenleri mazbataları (1/1034) [1] 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YAR
GI (Kocaeli) — Lâyihanın müstacelen müzake-

[1] 280 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

resini encümen namma rica ediyorum. 
BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 

hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. Müstacelen müzakeresi encümen tarafın
dan teklif edilmektedir. Müstacelen müzakere
sini kabul edenler ... Etmeyenler ... Müstacelen 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun 
MADDE 1 — Bu kanun hükümlerinin tat

bik edildiği yerlerde veya bu kanuna tâbi tu
tulan maddeler hakkında perakende ticarette 
papzarhksız satış mecburidir. 

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

MADDE 2 — Perakende surette satış yapı
lan dükkânlar ve mağazalarla sair satış yerlerin
de satılan maddeler üzerine bunların fiatlarmı 
ve ayrıca vasıflarını gösteren bir etiket veya 
başka birer işaret konulur. 

Malm mahiyeti etiket veya işaret kovmağa 
n.üsaid olmayan hallerde, halkm görebileceği 
bir vere liste asmak sııretile de o malıîn mahiyeti 
ve fi atı halVrn ıttılaına arzolımması caizdir. 

ADT.ÎYin ENCÜMENİ M. M. SALÂH YAR
GI (Kocaeli) — Ufak bir tashih var. Maddenin 
4 ncü satırında « .... ayrıca vasıflarını » şeklin
de çıkmış bu « .... ayırıcı vasıflarmı » olacaktır. 

BAŞKAN — Bu suretle tashih edilmiştir. 
Madde hakknda mütalea var mil Maddeyi 

kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Pazarlıksız fiat ve avırıcı vasıf

lardan biri veya ikisini gösteren etiket vahud 
işaret konması mecburiyetinin en evvel hangi 
yerlerde hangi ticaret şubelerinde ve hangi 
maddeler hakkında ve ne suretlerde tatbik edi
leceği İktısad vekâletinin teklifi üzerine İcra 
Vekilleri Heveti kararile tavin olunur. 

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

MADDE 4 — Bir malm ikinci maddede ya
zılı olduğu surette tesbit edilmiş olan fiatmdan 
aşağı veva vukarı fiatla satılması yasaktır. 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Bu kanun, be
lediye vazifelerinden bir çoğunu Devletin hâki-
miveti altına alrvor. Acaba belediyelerimizin 
bu kanunu hakkile tatbik edebilecek elemanla
rı var mıdır? 

Son altmcı maddede « Mahiyeti itibarile ve
ya kanunen nazarlıksız bir fiyata tâbi tutulma
sı mümkün olmavan satıhlar hakkmda bu kanun 
hükümleri tatbik olunmaz » deniyor. Butnu 
kim ve ne şekilde tesbit edecek? Encümen lüt
fen bunu izah ederler mi? 
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BAŞKAN — Altıncı madde henüz okunma

mıştır. 
Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Acaba bunla

rı belediyeler nasıl tatbik edeceklerdir? Bunu 
öğrenmek istiyorum. 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli ) — Hükümetin esbabı mucibesinde de di
ğer encümenlerin ve son tedkik eden Adliye en-
cümeninzin de mazbatasında işaret edildiği üze
re bu kanunla pazarlıksız satış, kanunun tatbi-
kma tâbi tutulacak maddeler üzerinde tesbit 
olunan fiattan aşağı ve yukarı satılmaması me
selesi, peyderpey tatbik edilmesi hükmünü ihti
va ediyor. Şu itibarla bu kanunla, peyderpey 
tatbik salâhiyeti verildiğine göre, kanunun tat
bikini temin edecek bütün vesait mevcud olan 
yerlerde, bu kanunun hükmünü yerine getirme
ğe kanaati hâsıl olursa oralarda tatbik edilir. 
Esas vazife belediyelerindir. Fakat Îktısad ve
kâletinin de murakabesi vardır. Hatta Îktısad 
vekâleti kanunun tamamen tatbik edilib edil
mediğini kontrol etmek için ayrıca memurlar is
tihdam edecektir ve bu kanun hükmünün tama
men yerine getirilmesine çalışacaktır. Bu kanun 
zaten iktisadî olmakla beraber ayni zamanda 
ahlâkîdir. Eski bir itiyadı kökünden izale edici 
bir tedbirdir. Pazarlık usulünün kalkmasile 
herkes yaptığı muamelede dürüstlüğün esas ol
duğunu anlayacaktır. 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Bir sual. 11 
nci maddede «Bu kanun neşri tarihinden mute
berdir» diyor, bunun neşrile hemen tatbikma 
imkân var mı? 

ADLİYE E. M. M. SALÂH YARGI ( Koca
eli ) — Diğer encümenlerde kabul edildiği gibi, 
bizim maddede de yanlışlık olmuştur. Kanun 1 
eyûl 1938 den itibaren muteber olacaktır. 

RUŞENÎ ARKIN (Samsun) — Arkadaşımın, 
1 eylülden itibaren bunun tatbik edileceğine 
dair kanaatleri var mıdır? 

ADLÎYE E. M. M. SALÂH YARGI ( Koca
eli ) — Madde bu salâhiyeti veriyor. Fakat bu 
kanun, îktısad vekâletinin teklifi üzerine, îcra 
Vekilleri kararile, hangi memleketlerde ve han
gi maddeler hakkmda tatbik edileceği ilân edi
lecektir. Yoksa kanun neşredilmekle memle
ketin her tarafında maktu fiatla satış mecburi
yeti veya etiketten aşağı yukarı satışm yasak 
edilmesi hükmü hemen meriyet mevkiine gire
cek değildir. 

BAŞKAN — 4 ncü madde hakkmda mütalea 
var mı? Maddeyi kabul edenler . . . EtmeyenT 
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Pazarlıksız satış mecburiyeti
ne tâbi olan hakikî veya hükmî şahıslar kendile
rinin veya ilgili teşekküllerin memur, müstah
dem ve hissedarlarına, nisbetini evvelden beledi
yeye bildirmek şartile, maddeler üzerine koy
dukları fiattan tenzilât yapmakta serbesttirler. 

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

MADDE 6 — Mahiyeti itibarile veya kanu
nen pazarlıksız bir fiata tâbi tutulması mümkün 
olmayan satışlar hakkmda bu kanun hükümleri 
tatbik olunmaz. 

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

MADDE 7 — Belediyeler, bu kanun hüküm
lerinin tatbik ve takibine müteallik işleri gör
mekle mükelleftirler. 

îktısad vekâleti bu tatbik ve takib hususla
rını teftiş ve murakabe edebileceği gibi lüzum 
gördüğü yerlerde veya lüzum görülen bazı iş
lerde doğrudan doğruya tatbik ve takib işlerini 
yapmak üzere memur tavzif edebilir. 

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

MADDE 8 — îkinci madde hükmüne göre 
satılan maddeler üzerine fiatlarmı ve ayırıcı va
sıllarını gösteren etiket veya başka bir işa
ret koymak yahud liste asmak mecburiyetine 
riayet etmeyenler yirmi liraya kadar hafif para 
cezasile cezalandırılırlar. 

Etiket koyduğu ve liste astığı halde bunlar
da yazılı mikdardan aşağı veya yukarı fiatla mal 
satanlardan bjş liradan yirmi liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

Yukarıki fıkralarda yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde para cezasile beraber dükkân, mağaza 
veya ticarethanenin bir haftaya kadar kapatıl
masına da karar verilir. 

Bu maddede yazılı cezaya çarptırılanların 
isimleri dükkân, mağaza veya ticarethanelerinin 
halk tarafmdan kolaylıkla görülebilecek bir ye
rine asılacak yafta ile ve varsa mahallî bir gaze
te ile ilân olunur. 

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

MADDE 9 — Sekizinci maddede gösterilen 
cezalara o yerin idare heyetleri tarafından ka
rar verilir. 

Para cezalarma dair olan cezalar katğidir. 
Hiç bir mercide itiraz olunamaz. 

Dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatıl
masına dair olan kararlara karşı kararm tebli
ğinden itibaren üç gün içinde mahallin en bü
yük mülkiye âmirine itiraz olunabilir. îtiraz ya
zı ile olur. îtiraz üzerine verilecek karar katği 
olub bunun aleyhinde hiç bir mercie müracaat 
edilemez. 

ADLÎYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Bu dokuzuncu maddenin üçüncü 
satırında «İdare heyetleri» denmiş «Belediye en
cümenleri..» olacaktır. 
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ftİMZl ÇÎNER (Sivas) — Bu maddenin ilk 

fıkrasında «Sekizinci maddede gösterilen ceza
lara o yerin idare heyetleri tarafından karar 
verilir» diye bir kayid vardır. Bu karar neye 
müsteniden verilecektir?. Zabıt varakası üze
rine ceza verilmesi Hükümetin teklifinde vardı. 
Zabıt varakası olmadan bir memurun kavli mü-
cerridi üzerine idare heyetinin karar vermesi 
selâmetli bir şey olmaz zannederim. Hükü
metin teklifinden zabıt varakası kaydmı îk-
tısad encümeni çıkartmış, Adliye encümeni de 
öylece kabul etmiştir. Encümenden izahat isti
yorum. 

ADLİYE ENCÜMENİ M. M. SALÂH YARGI 
(Kocaeli) — Buyurdukları gibi, kendilerinin 
anlatmak istedikleri gibi, belediye encümenleri 
bu karan verirken tabiî memurların ifadei şi-
fahiyesüıe istinad edecek değildir. Şüphesiz bun
lar zabıt varakasile tesbit edilecektir. Bunlar 
tabiî görüldüğü için yazılmasa dahi bu şekilde 
hareket edileceğinden buraya koymadık. 

REMZİ ÇlNER (Sivas) — Evet, bir memu
run ifadei şifahiyesile olmayacaktır. Fakat yal
nız bir memurun ifadei tahririyesi üzerinede 
ceza vermek doğru olmaz. 

BAŞKAN — Tadil teklifinizi lütfeder misi
niz?. 

Yüksek Reisliğe 
Dokuzuncu maddenin ilk fıkrasmm aşağıda 

gösterildiği suretle değiştirilmesini teklif ede
rim: 

Sivas 
Remzi Çiner 

«Sekizinci maddede gösterilen cezalara o ye
rin idare heyeti tarafından ve usulü dairesinde 
tutulmuş zabıt varakaları esas tutularak karar 
verilir.» 

Ad. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
idare heyetleri yerine, Belediye encümenleri 
şeklinde tashihini arzetmiştim, Maddenin, tak
rirde geçen bu kelimeler şeklinden tashihini 
encümen de kabul ediyor. 

BAŞKAN — Encümen takrire iştirak edi
yor. Reyinize arzediyorum. Takriri kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerine göre 
alınacak para cezaları mahallî belediyelere aid-
dir. 

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

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

Ad. E. M. M. SALAH YARGI (Kocaeli) — 
(Bu kanun 1 eylül 1938 tarihinden itibaren meri-
dir) şeklinde olacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekilde kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

Tarife kanununa zam kanun lâyihasına rey 
vermiyen var mı?... Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

14 — Muhasebei umumiye kanununun bazı 
hükümlerinin değiştirilmesine dair kanun lâyi
hası ve Maliye ve Bütçe encümenleri mazbata
lar^ (1/977) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı?... Maddelere geçilmesini reyi

nize arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Encümenin müstaceliyet teklifi vardır. Kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

1927 ve daha evvelki bütçe senelerine taallûk 
eden zimmetlerin tasfiyesi hakkmda kanun 
MADDE 1 —Devletin ve mülhak bütçe ile 

idare edilen müesseselerin vergi, misil zammı re
sim, harç, vakıf icare ve mukataalan ve para ce
zası ile akidden mütevellid haklan haricinde ka-
lıb amme kanunlarının tatbikmdan veya amme 
hizmetlerinin ifasından doğan ve 1927 ve daha 
evvelki malî senelere taallûk eden eşhas uhde
sindeki zimmetler (alacak, haklar, tazminler) 
müruru zamanm kat ve tatili sebeblerine bakıl
maksızın bir defaya mahsus olmak üzere doğru
dan doğruya Maliye vekâletince terkin edilir. 

Bu zimmetleri müruru zamana uğratmak 
sebebile muhasibler aleyhine Divanı muhasebat
ça verilmiş tazmin hükümleri varsa bu hükümle
rin de kayidleri silinir ve Divanı muhasebatça 
henüz muhasibin hesabına bakılmamış ise bu se-
beble tazmin hükmü verilmez. 

Birinci fıkra hükmüne dahil zimmetlerden 
tesviye tarzı hususî kanunlarla tayin ve tesbit 
edilenlerle banka ve şirketlerin, diğer hükmî 
şahısların zimmetinde bulunanlar, adlî veya as
kerî mahkemelerce hükme bağlanmış veya cezai 
takibata esas ittihaz edilmiş bulunanlar hak
kmda bu madde hükümleri tatbik edilmez. 

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

MADDE 2 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

[1] 281 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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BALKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 

Maliye vekili memurdur. 
BAŞKAN — Kabul edenler ... Etmeyenler ... 

Kabul edilmiştir. 
Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reyle 

tasvibinize arzediyorum. 
15 — Orman horuma teşkilât kanununun 

14 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Ziraat, Millî Müdafaa ve Büt
çe encümenleri mazbataları (1/1080) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında mü-
talea var mı? Maddelere geçilmesini kabul bu
yuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Encümen; lâyihanın müstacelen müzakeresi
ni teklif ediyor. Müstaceliyet teklifini kabul • 
edenler ... Etmeyenler ... Lâyihanın müstacelen 
müzakeresi kabul edilmiştir. 

Orman koruma teşkilât kanununun 14 ncü 
maddesini değiştiren kanun 

MADDE 1 — Orman koruma teşkilâtı hak
kındaki 26 nisan 1937 tarih ve 3157 sayılı ka
nunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Orman koruma kıtaları subay, memur ve era
tının maaş, tayinat ve harcırahlarile hayvanatı
nın istihkakları hakkında aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur. 

A) Orman koruma eratı talimgahta bulun
dukları müddet zarfmda her türlü masrafları 
Orman umum müdürlüğü bütçesinden veril
mek üzere askerî erat gibi maaş alırlar ve is
kân, ilbas, iaşe edilirler. 

B) Talimgahtan ayrılıb Orman koruma kı
talarına dahil oldukları günden itibaren is
kân ve ilbastan başka çavuşlara on beş, onba
şılara om ve her ere beş lira maaş ve iaşeleri 
için beherine maktuan ve peşin olarak sekiz 
lira taym bedeli verilir. 

Firar edenlerin firar tarihlerinden, hava 
tebdiline gidenlerin memleketlerine varış gün
lerinden itibaren, hastanede tedavi edilen
lerin tedavide oldukları, izinli gidenlerin izinli 
bulundukları günlerin taym bedelleri kıstel
yevm olarak istirdad edilir. 

0) Orman koruma genel komutanlık karar-
gâhile kıtalarmm, subay ve erat oda, koğuş ve 
karakollarının tenviratı ihtiyaca yetecek mun
darda tesbit edilecek muaddellere göre elektrik
le ve elektrik bulunmayan mahallerde gaz lâm
bası hesabile temin ve hesab heyeti bulunan ma
kamlarca tasdik edilecek muaddel cetvellerile 
masraf edilir. 

[1] 286 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Ç) Orman koruma kadrosunda mevcud miri 

hayvanlarla hakkı rükûba malik olanların birer 
zatî binek hayvanlarının yem istihkaklarile so
ba ve mahrukat istihkakı tayinat ve yem kanu
nunda mevcud ahkâma tâbidir. Bunlarm mas
rafları her ay tanzim ve hesab heyeti bulunan 
makamlarca tasdik edilecek masraf cetvellerile 
masraf edilir. 

Orman koruma kıtalarına verilecek subay, 
memur, gedikli erbaş, erbaş, onbaşı ve eratın 
geliş, gidiş harcırahları, maaşları ve her türlü 
kanunî masrafları Orman umum müdürlüğü 
bütçesinden verilir. 

Erat, onbaşı ve erbaşlardan iki buçuk sene
lik fili hizmetlerini bitirdikten sonra orman teş
kilâtına girmeğe talib olanlar kadronun müsa
adesine ve ehliyetlerine göre orman işlerinde 
istihdam olunabilirler. 

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

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Millî 
Müdafaa ve Ziraat vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiy enler... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler... Etmiyenler... Lâyiha kabul edilmiştir. 

16 — Toprak mahsulleri ofisi kanunu lâyi
hası ve İktısad, Ziraat, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1038) [1] 

BAŞKAN — Bu lâyihanın tevziinden henüz 
48 saat geçmediği için, müzakere edemiyeceğiz. 

B. E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Bu kanun lâyihası encümenlerden geç
miş ve encümenler muhteviyatına muttali ol
muşlardır. Pazartesi içtimamızda işimiz çoktur. 
Onun için, kabilse, bunun bu gün müzakere edil
mesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Encümenin teklifini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

O halde lâyihanın heyeti umumiyesi hakkın
da mütalea var mı? 

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

Encümen, Lâyihanın müstacelen müzakere
sini teklif etmektedir. Müstaceliyet teklifini 
kabul edenler ... Etmiyenler ... Müstaceliyet tek
lifi kabul edilmiştir. 

[1]295 sayılı basmayazı zaptın sonundadır, 
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MADDE 1 — Bu kanunda yazılı işlerle işti
gal etmek ve sermayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretile kurulan iktisadî 
Devlet teşekküllerinin teşkilâtı ile idare ve 
murakabeleri hakkındaki 3460 sayılı kanun hü
kümlerine tâbi bulunmak ve mezkûr kanuna 
göre hükmî şahsiyeti haiz olmak üzere bir (Top
rak mahsulleri ofisi) kurulmuştur. 

Bu ofis Iktisad vekâletine bağlı olub merkezi 
Ankaradadır. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

Maddeyi kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Fasıl : 1 
Ofisin iştigal mevzuları 

MADDE 2 — Ofis aşağıdaki şekilde buğday 
işlerile iştigal eder: 

A) Memlekette, büyük istihsal mmtakalarm-
da istihsal edilen buğday fiatlarmm, müstahsil
lerin satışlarında normalin altına düşmesini ön
lemek için icra Vekilleri Heyeti kararile tesbit 
edilecek yerlerde ve tayin edilecek fiatlarla buğ
day mubayaa etmek ve bu suretle buğday pi
yasasını korumak ve tanzim etmek ve stok bu
lundurmak ; 

Normal fiatlar, cihan pazarlarındaki buğday 
fiatları karine ittihaz edilerek bir rakama var
mak üzere her sene haziran ayınm ilk on beş 
günü içinde İcra Vekilleri Heyeti kararile muay
yen evsafta buğdaylar için tesbit edilecek fiat-
lardrr. 

Bu fiatlarda senesi içinde tadilât yapmak yi
ne İcra Vekilleri Heyeti kararile olur. 

Ofis tarafından fiat tayininde İcra Vekilleri 
Heyetince tesbit edilecek umumî evsaf kıstas
larına riayet etmek şartile kalite farkları ve 
mahallî fiatların kararlaşmasında tesir yapan 
diğer âmiller göz önünde tutulur. 

B) Buğday fiatlarmm müstehlik halkı tazyik 
edecek derecede yükselmesine mahal bırakma
mak ve dahilî piyasaları tanzim etmek üzere 
istihlâk yerlerinde İcra Vekilleri Heyetinin ta
yin edeceği fiatlarla buğday satmak, 

C) İhtiyaç halinde îcra Vekilleri Heyetinin 
vereceği direktifler dahilinde dış piyasalardan 
buğday satm alarak memlekete idhal etmek; 

Ç) Ofisin teşkil maksadlarma uygun olmak 
üzere memleket dahilinde yukarıki bendler dı
şında diğer buğday alım ve satım işlerine ve 
bunlarla ilgili her türlü muamelelere girişmek; 

D) Satın aldığı buğdayların dış piyasalarda 
sürümünü temin için her türlü muameleleri yap
mak ve satmak; 

E) Buğdayı mahdud nevilere irca etmek ve 
ticarî maksadlara göre Standard tiplere vara
bilmek için yetiştirilmiş olan buğdayları Ziraat 

vekâletinin teklifi ve îcra Vekilleri Heyetinin 
kararı dahilinde fiat farkile satm almak; 

F) Cihan buğday istihsal ve hareketlerini ve 
fiatlarını tedkik ve takib ederek her türlü neş
riyat yapmak. 

BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 
mı? Maddeyi reye arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

BÜTÇE E. M. M. RAİF KARADENİZ (Trab
zon) — Maddelerin başmdaki; hububat işleri, 
un işleri, silo işleri gibi unvanlar kaldırılmıştır. 
Bütçe encümeni yalnız fasıllara ayırmıştır. Onun 
için bunların okunmamasını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Pekâlâ. 
MADDE 3 — Buğdaydan başka diğer hubu

bat da İcra Vekilleri Heyetince verilecek karar
larla buğday gibi ofisin iştigal mevzuuna alına
bilir. 

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

MADDE 4 — Ofis İktısad vekâletinin mu-
vafakatile, lüzum göreceği yerlerde un ve ek
mek fabrikaları kurmak, satm almak ve işlet
mekle ve her nevi un ve mamulleri sanayii işle
rile meşgul olabileceği gibi memleket içinde un 
alım ve satımı ve memleket dışına un ve mamu-
lâtı satma işlerile de iştigal edebilir. 

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

MADDE 5 — Ofis, memleket hububatının 
muhafaza, temizleme, ilaçlama ve ayırma işleri 
ve bu mallar üzerine varand muamelesi yapabil
mek üzere inşa edilmiş olub bu kanun mucibin
ce ofise devri icab eden veya yeniden inşa veya 
iktisab edilecek olan silo ve müştemilâtı ile am
barları işletir. 

Bu kanunda yazılı silo tâbiri ambarları da 
ihtiva etmektedir. 

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

MADDE 6 — Ham afyon ve tıbbî afyon ile 
morfin ve bunun bütün millilerinin ve uzvî ha
mızlarla veya küûl cezirlerile birleştirilmesinden 
mütehassil bütün eterlerinin ve bunların millile
rinin ve ham kokain ile kokain, ekgonin, tropo 
kokain ve bunların milhlerinin ve dikodit, dilo-
dit, ökodal, asedikon ve bunların kimyevi ter-
kiblerinde bulunan maddelerin ve bütün bu 
cisimlerin İktısad ve Sıhhat ve içtimaî muave
net vekâletlerince tayin olunacak müstahzarla
rın imâl, idhal ve ihracı Devlet inhisarına alın
mıştır. 

İstimalinde mazarrat hâsıl olduğu ve oksiko-
mat tevlid eylediği fennî surette tesbit edilen 
yukarki fıkrada yazılı cisimlere benzer diğer 
maddeler de îcra Vekilleri Heyeti kararile bu 
inhisara tâbi tutulabilir. 
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x Ham afyonun memleket dahilindeki ticareti 
serbestir. 

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

MADDE 7 — Ofisin uyuşturucu maddeler 
işleri şunlardır: 

A) 6 ncı maddede yazılı inhisarı işletmek; 
B) Satın aldığı afyonların ticarî muamelele

rini ve satış işlerini yapmak ve bu hususta fay
dalı göreceği her türlü taahhüdlere girmek; 

C) Satın alınacak afyonları tahlil etmek ve 
satın alınan afyonları işleyerek yeniden tasnife 
tâbi tutmak, afyon standardizasyonu temin et
mek ve bu hususta icab eden teşkilâtı yapmak 
ve İktısad vekâletinin tasvibi ile laboratuarlar 
açmak; 

Ç) Dahilde satın alacağı ham afyonun fiatı-
nı beynelmilel afyon piyasalarının fiat hareket
lerini ve müstahsillerin menfaatlerini göz önün
de bulundurarak tesbit etmek; 

Ofisin bu afyonları satm alışı, ihtiva ettikle
r i morfin derecesi üzerinden yapılır. Ancak ofis 
soft afyon yetiştiren mmtakalarm mahsullerini, 
morfin derecelerini tesbite lüzum kalmadan 
ekspertiz yolu ile de alabilir. 

D) 2834 numaralı kanuna göre afyon müs
tahsilleri arasında kurulacak satış kooperatif
lerinin birliklerine düşen vazifeleri görmek. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
bu afyon işinde Türk ulusuna öyle bir zarar 
yüklettik ki hâlâ bu zararı telâfi için aldığımız 
tedbirler zannederim kâfi değildir. Biz dünya 
milletlerinin güya Allah tarafından vekili umu
misi nasbedilmişiz gibi afyon zararından bütün 
beşeriyeti kurtarma için her türlü külfeti 
üzerimize aldık. Bilmiyorum, bütün dünya mil
letlerinin külfetini taşıyacak kadar Türk ulusu 
kuvvetli ve kudretli midir? Herkes istediği gi
bi afyonunu yetiştiriyor, istediği gibi satıyor ve 
yine istediği gibi kaçakçılık yapıyor. Türk ulusu 
kendisine has olan ahde vefa şiarile yetiştirdiği 
mahsulden, dünya milletlerinin halâsı için ve 
Cemiyeti Akvamdaki komisyonun manasız ha
reketleri yüzünden mütemadiyen zarar ediyor. 
Bu zarara ne gibi faide ile katlanıyoruz, buna 
benim aklım bir türlü ermedi. Her vakit dairei 
intihabiyemize gittiğimizde, çiftçilerin, masuma
ne demiyeyim, öyle melûlâne bir vaziyetle göz
lerimize bir bakışları vardır ki.... Bu vaziyet 
karşısında bizim, gerek kanun cebhesinden ve 
gerek icra cebhesinden, yalnız dünya uluslarını 
zarardan kurtarmak için bu külfete katlanıyo
ruz, demekten başka yapacak bir şeyimiz kal
mıyor. 

Arkadaşlar, afyon Türkiye için mühim bir 
mahsuldür. İhracı memleket için mühim bir ye
kûn tutuyordu. Türkiye en iyi mahsulü yetişti
riyordu. Bunun üzerinde bu kadar kayid ve bağ 
altına girmekte, zannederim M, bir az fazla ile

ri gittik, fazla yük aldık. Hükümetten bilhassa 
rica ediyorum, bu yüklerden Türk milletini kur
tarmalıdır (Doğru, bravo sesleri). 

İKTISAD VEKİLİ SAKİR KESEBİR ( Te
kirdağ ) — Kaplan arkadaşımızın hassasiyeti 
tamamile yerindedir. Ancak beynelmilel afyon 
mukavelelerine iltihak etmekliğimize sebeb olan 
mütalealar da arkadaşların malûmudur. Bu mu
kavelelere iltihak ederken memleketimizin ikti
sadiyatından bir fedakârlık deruhdesine mecbur 
olduğumuzu tebarüz ettirmiştik. Buna rağmen 
sırf cihan efkârı umumiyesi karşısında afyon 
mevzuunun her hangi bir spekülâsyon ve kaçak
çılık maddesi olmasma meydan vermemeği ve 
bunun için icab ederse haklı menfaatlerimizden 
bile vaz geçmeği göze aldık. Bunun neticesi ola
rak beynelmilel afyon mukavelesine iltihak et
tik. Arkadaşımızın şu noktada bilhassa hakları 
vardır ki, biz bu mukaveleye iltihak ettikten 
sonra, mukaveleye gerek müstehlik ve gerek 
müstahsil vazifeleri ile iştirak etmiş olan diğer 
memleketlerin de bunu tam sadıkane bir şekil
de tatbik etmelerini bekliyorduk. Burada arka
daşıma diğer taraflarda bu mukavelenin tam sa
dakatle tatbik edildiğini maalesef söyliyecek 
vaziyette değilim. 

Ancak son günlerde Cenevrede beynelmilel 
afyon müstahsilleri konferansı, onu takiben 
afyon istişarî komitası toplanmıştır. Bu konfe
rans ve komitada Hükümetimizi temsile memur 
edilmiş olan Heyetimiz haklı noktai nazarları
mızı gayet açık bir surette ifade ve ilân ettiler. 
Huzurunuzda memnuniyetle zikredebilirim ki, bu 
noktai nazarlarımız muhik görülmüş ve ona 
iştirak edilmiştir. Şimdi bunlarm alacağı son 
tasvibden sonra sadakatla tatbik etmek sure-
tile hiç olmazsa afyon mukavelesine imza koy
muş olan müstehlik memleketlerin imza koy
mamış müstahsil memleketlerle alış verişlerini 
kesmelerini istiyoruz. Tahmin ediyoruz ki, bu 
talebler kabul edilmiş olacak, yine bir zarar 
fazlası üzerimizde kalmış olmakla beraber esas 
afyon mevzuunda fedakârlık deruhde etmekliği
mize sebeb olan insanî düşüncelerimiz bu za
rarımızı karşılamak suretile teselli bulacağız. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Ar
kadaşlar; Kaplan arkadaşımız hakikaten mem
leketin iktisadî bünyesinde bir rahne açmış olan 
bir kararımız üzerinde durdu. Bu karar üzerin
de durmakta çok haklıdırlar. Bizim bu, dün
yanın engüzel, dünyanm dediğim zaman ka
çakçılıktan, kayif verici maddelerden bahsetmi
yorum, tababette kullanılan en iyi mahsulü ye
tiştiren bir memleket olduğumuz halde beynel
milel bir ahlâkî davadan dolayı bu kadar fe
ragat göstermek elbette mucibi iftihar bir şey
dir. Diyebilirim M, Türkiye beynelmilel ahlâkın 
temininde kendisini feda etmiş bir vaziyettedir. 
Fakat buna mukabil ne görmüştür?. Benim an
lamak istediğim budur. Biz afyondan büyük 
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menfaatler temin ederdik. Bundan vaz geçtik, 
niçin?. Çünkü bizden gayri bir takım memleket
lerin fena yola gitmemelerini temin için. Buna 
mukabil onlar bize ne fayda temin ediyorlar?.. 
benim Sayın Vekilden anlamak istediğim budur. 
Önümüzde bir Cemiyetiakvam vardır, bu Cemiyet 
bütün davaları eline alır. Bir memlekette bu 
yüzden vaki olan boşluğa mukabil, Cemiyeti 
akvamın yapacağı hiç bir şey yok mudur?. Hü
kümetimizin buna karşı isteyeceği bir menfaat 
teklifi yok mudur?. Bunu Hükümetten rica edi
yorum. Mademki beynelmilel ahlâk noktai na
zarından mucibi iftihar bir kararla bir kiymetli 
ürünümüzden vâz geçiyoruz, onlar da bize bir 
şey vermelidir. Meselâ ihraç edilecek malları 
mızdan fazla mikdarda satm almalıdırlar. Meselâ 
buğday ve sair mallardan fazla mikdarda 
alınması gibi. Cemiyetiakvamın bu hususta ala
bileceği bir tedbir yok mudur. Mademki biz u-
mumî ahlâkı bu kadar düşünmüşüz, umumî su
rette bunu düşünmek mevkiinde olan Cemiyeti 
akvamın da behemehal bunun mukabilini düşün
mesi lâzımdır. Bu hususta Hükümetimizin nazarı 
dikkatini celbederim. Bu zarara beynelmilel ah
laka hizmet etmek maksadile iftiharla katlana
biliriz. 

Fakat bu zararımız beynelmilel müessese ta
rafından ödenmelidir. 

RASÎH KAPLAN (Antalya) — Arkadaşlar, 
beynelmilel mukavelelerde esas şart, mukavele
nin ahkâmına her tarafta riayet edilmesidir. Gö
rüyoruz ki, biz bu mukaveleye iltihak edeli 
epeyce müddet oldu, o gündenberi mütemadi
yen ahde vefa ediyor ve zarara katlanıyoruz. 
Amma diğerleri bu şeraite riayet etmiyorlar. O 
halde ben yine sözümde ısrar edeceğim. Sa
yın bakan vaziyeti çok güzel izah buyur
dular. Memleketin ve milletin bu yüzden 
katlandığı zararları çok güzel tebarüz et
tirdiler. Hükümetle Meclisin bu iş üzerin
de görüşü birdir. Mukavele üzerinde Cenevrede, 
şurada, burada toplanan konferanslardan, he
yetlerden ümid beklemek, geçmiş senelerdeki 
tecrübelerimizi unutmak demek olur. Oraya gi
den murahhaslarımız vaziyeti, hakikati ve mem
leketin derdlerini her zaman gayet güzel izah 
ediyorlar, bunu her vakit görüyoruz. Hıak, hak 
olarak teslim ediliyor. Fakat bir türlü icraatına 
yanaşmryorlar. Onun için biz mukavele üzerin
de durmak mecburiyetindeyiz. 

Tecrübeler bize şunu gösteriyor ki, yalnız şi
kâyet edipte oradan iyi karar beklemek vaziye
tinde kalacak olursak netice bir şey vermiye-
cektir. Biz bu iş üzerinde artık mukavele ahkâ
mına; madamki şu riayet etmiyor, bu riayet 
etmiyor, biz de riayet etmemeliyiz. Biz de bu 
kadar fırsatı ganimet bilmiyen millet vaziyeti
ne düşmek istemeyiz. Yahud tecrübelerden 
akıllanmayan millet vaziyetine düşmek iste
meyiz. Çok tecrübe gördük, tecrübe et

tiğimiz vaziyetler üzerinde yine inana
rak onlara hulûsu niyetle bağlanacak olursak 
bu vaziyet, yine zararımıza olarak, 5 - 10 sene 
daha sürüklenecektir. Emeğini, malını bu iş 
üzerine döken ve bu iş üzerinde çalışan memle
kette milyonlarca insan vardır. Fakat gerek çift
çi ve gerek tüccar vatandaşlarımız bu işte çok 
zarar görmüşlerdir. Öte tarafta, hariçte bu yüz
den milyonlar kazandılar ve kazanıyorlar. Ce
miyeti akvam veyahud bu işi takib eden bey
nelmilel komisyon bu hususta bir kelime sordu 
mu? Burada bir zümre vardır, bu mukavele yü
zünden mahvolmuştur. Fakat buradaki zümre 
sayesinde hariçte milyonlar kazanıyorlar, bunu 
sordular mı? Mevzuubahs ettiler mi? Onun için 
arkadaşlar, Türk ulusu da bu kadar kendi ma
lına düşman olamaz, Ahde vefa anncak mukabi
lini görmekle olur. 

Şu teşkilât, bu teşkilât kazanacaktır sevda-
sile safdillik edemeyiz gayri... Ahde vefa ancak 
mukabil tarafta da varsa olur. Olmazsa bozu
lur; bozmak lâzımdır (Doğru sesleri). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Cumhuriyet 
Hükümeti halka karşı ne vadettise hepsini ye
rine getirmiştir. Yalnız yerine getiremediği bir 
şey varsa afyon meselesidir. Afyon inhisarını 
yaparken; 22 liradan olacak, 2 lirası masraf 
çıkacak ve 20 lirası da müstahsilin eline geçecek
ti, dendi. İnhisarı yaptığımızın ikinci günü fi-
at 2 liraya düştü. 

Arkadaşlar; bu medenî insanlar, çok insani-
yetperverler, amma kendileri sırf insanları öl
dürmek için mütemadiyen zehirli gazlar yapıyor
lar. Bizim afyon niçin zararlı olsun? Afyon 
uyuşturduğu kadar ilâç olarak da kullanılan bir 
nesnedir. 

Bendeniz Hükümete bir teklifte bulunaca
ğım. İnşaallah kabul ederler. Şayet kabul edil
mezse büyük safdillik yapmış oluruz. İstanbul 
Hükümeti bu safdilliği belâganmabelâğ yapmış
tır. Ankara Hükümeti bunu asla yapamaz. İn
hisar kanunu kabul edilirken, Fırkada ve Mec
liste, o zamanki îktısad vekili, afyonun 22 li
ra türk parasile yani en az iki altm liradan sa
tılacağını ve bunun 2 lirasının almıb 20 lirası
nın müstahsile kalacağün söylemişti. Halbuki bu, 
mümkün olamadı. Onun için Hükümetin sara
haten yapacağı iş şudur : Karşı taraf mukave
leye riayet etmemekte devam ederse mukavele
nameyi feshetmelidir. Arkadaşlar, şurada Su-
riyede, Cemiyeti Akvamm erkânından birisinin 
mandası altında bulunan Suriyede afyon, 40 al
tına satılıyor ve dünyanm her tarafından ka
çak olarak oraya afyon gidiyor. Orada 40 lira
ya satıldığını gören halkımız hakikaten Hükü
mete buğzedivor. Bu hususta bütün dünya in
sanlarının sıbhatina herkes bilmem ki, bizim ka
dar alâkadar mıdır? Bize bu hususta İsrar eden 
Amerika, insanları zehirleyen gazlarm en çoğu-
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nu yapan bir memlekettir. Habeşistanda, Cin
de insanlar gazla öldürülüyor. Bunları en me
denî memleketler yapryorlar. Artık bu vaziyet 
karşısında bilmem M, durabilir miyiz? Bence 
Meclis bunu kabul etmemelidir. Hükümet bu 
mesuliyeti üzerimde taşryabilirse taşısın. Bence 
afyon 22 liraya olduğu vakit alıcı varsa alsrn, 
olmadığı vakit mukavele mefsuhtur diye bir ka-
yid koyalım, teklifim budur. 

BEIRÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Eğer 
Meclisin zabıt cerideleri karıştırılacak olursa bu 
mevzu için bir ka§ defa Hükümetimizin nazarı 
dikkatini celbettiğim görülecektir. Bendenizin 
söyleyeceğim şey yalnız şudur : Cemiyeti Akva
mın eli altmda bir afyon karteli vardır. Bu kar
tel tamamile nasd ki finansiyeyle bütün dün
yanın paralarını kendi ellerinde tutmuşlarsa bu 
kartel sahihlerinin hepsi de kendi ticaretlerini 
kendi menfaatlerini el altmdan yürütüyorlar. 
Biz daima Türk milletinin şiarı olan sadakatle, 
sabırla imzaladığımız bu muahedeleri tutmuşuz 
ve namuslu olduğumuzu göstermişizdir. Fakat 
bunu gören kartelciler burnumuza gülüyorlar ve 
fırıldaklarına devam ediyorlar. 

Saym Hükümetten rica ettiğim şey budur: 
kartelin çevirdikleri fırıldakları kontrol edebi
lirler mi, edemezler mi? Eğer bir defa kontrol 
edemezlerse ve kartel, bizim imzaladığımız mu
ahedeye rağmen; menfaati için iş görüyorsa, ar
tık biz de muahedeyi yrrtıb kendi yurddaşları-
mızm ticaretlerine ehemmiyet vermeliyiz. Cemi
yeti Akvam varmış, kartel varmış, komisyon var
mış, bunların hiç birini dinlemeyelim. Bendeniz 
bunu söylüyorum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bravo.. 
Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 

Afyon meselesi hakkındaki teahhüdlerimizi bi
liyorum. Bunumla beraber afyon işinde zarar 
etmiş bir millet varsa o da muhakkak ki biziz. 
Yine herkesin bildiği gibi, tıbda kullanılan 
morfin afyonu, dünyanm en güzel afyonu Türk 
afyonudur. Halbuki Avrupada, bu afyon cihe
tinden bizi tahdidata uğratmakla beraber, sen
tetik olarak morfin yapılryor. Ortada, morfi
nin satılmaması, tahdide uğratılması, yalnız 
lüzumu olan mikdarda yetiştirilmesi gibi çok 
insanî mevzuları öne sürerek hareket eden zih
niyet olmakla beraber, maalesef Avrupada bir 
çok sentetik olarak istihsal edilen morfin, bol 
bol satılıyor ve hatta bizim memleketimize bile 
giriyor. 

Arkadaşlarımın afyon meselesi hakkındaki 
söylediklerine ben de tamamile iştirak ediyorum. 
Biz bu tahdidlerden kurtulmalıyız (Bravo ses
leri). 

BAŞVEKİL CELÂL BAYAR (İzmir) — Ar
kadaşlar; sözler, Hükümetin, Fırkanıza istinad 
eden Hükümetin esaslı bir kararma, esaslı bir 
prensibimize dayandığı için söz almak ihtiyacı

nı duydum. Eğer mesele sadece afyon politikası
na ve afyona aid olan iktisadiyatımızın fena 
idare edilmesi şekline inhisar etmiş olsaydı, bit
tabi cevabmı evvelemirde İktısad vekilimizin 
ağzmdan işitmemiz lâzımdı. Fakat gördüm ki 
muhterem hatibler bunun esasma ve prensibine 
itiraz ettiler ve dediler ki, mademki bu bizim 
zararımızı mucib oluyor, bu mukaveleyi yırtıb 
atmak lâzımdır. 

Biz afyon mukavelenamesine iştirak edebil
memiz için uzun zaman düşündük ve bunun leh 
ve aleyhimizdeki delâilini büyük bir tedkikten 
geçirdik. Nihayet Fırkanm ve Hükümetin esas
lı bir işi şeklinde bu işe girmeğe karar verdik ve 
girerken de meydanda olan zararları göz önünde 
tuttuk, fakat girmezsek, bilvasıta vuku bulması 
muhtemel olan, büyük zararların önüne geçil
mesi noktasından fayda mülâhaza ettik. Bunun 
içinde zarar ve fayda vardır. Biz ekonomi iti-
barile beynelmilel afyon komitesine iştirake ka
rar verdiğimiz zaman, zaten memleketimizle 
dünyanm her tarafında şiddetli bir kriz hüküm-
ferma idi ve fiatlar da sukut halinde bulunu
yordu. Herkes hatırlar ki afyon 45 liraya kadar 
çıkmıştı. Fakat sonradan sukut halinde, krizin 
tesirile 5 - 6 liraya kadar düşmüştü ve sonra her
kes bilir ki afyon piyasası borsaya tâbi mallar 
gibi beynelmilel tesirattan çabuk müteessir olan 
bir maddedir ve bu beynelmilel mahiyetile 
spekülâtifdir. Şu halde Hükümetinize, bunu 
mutlaka bir fiat empoze ederek bize 10, 20, 40 
liraya satacaksınız diye bir vazife tahmil etmeğe 
imkân yoktur. Çünkü bu, nihayet beynelmilel 
fiatlarm tesiratı altındadır ve 45 liraya çıkmış 
olması da bunun spekülatif mahiyetini ve bizim 
noktai nazarımızı isbat eden bir şeydir. 

Niçin buna girdik? Beynelmilel komisyona 
girmeyenler daimî surette kaçakçılık şaibesi al
tmda bulunuyorlar. Bu kaçakçılık şaibesi altm
da kalan memleketlerin mahsullerine karşı diğer 
memleketler ihtiyatî tedbir almak ihtiyacmı 
duyabilirler. Cumhuriyet rejimi itibarile, bize 
neye mal olursa olsun, temiz hareket ettiğimizi, 
evvelâ kendimize, saniyen bütün cihana karşı 
isbat etmek mecburiyetindeyiz. Çünkü bütün ha
reketlerimiz temiz ve namuskâranedir. Ticare
timiz de, idarî tedbirlerimiz de ancak ahlâka is
tinad eder (Bravo sesleri). Bu gün şu veya bu 
şekilde zarar vardır diye Cemiyeti Akvam ko
misyonundan dönelim. Böyle olunca şu suale ce-
vab vermek lâzımdır; Cemiyeti Akvamdan çık
tınız, ne yapacaksınız, mallarınızı nereye sata
caksınız? Buna cevab vermek lâzmdır. Çünkü 
meşru olarak bütün dünyada afyon sarfiyatmm 
mikdarı malûm ve istatistiklerle muayyendir. 
Alıcı da, istihlâk mahalli de malûmdur. Şu halde 
bu istihlâk mikdarı muayyen olduğuna ve her 
tarafta bilindiğine nazaran, istihsalâtm, malûm 
ve muayyen bir istihlâk yeri olması lâzrmgelir. 
Aksi takdirde bu kaçağa gidecektir. Bu aşikâr-
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dır. Şu halde bütün beşeriyetin hayatmı zehir-
liyen ve hafif tabirile dejenere eden bu kaçakçı
lığa Türk milleti alet ve vasıta olamaz. Bu iti
barla verdiğimiz karardan asla pişman değiliz 
(Alkışlar). 

Afyon işi inhisara inkilâb edib ekonomisi 
ele almdığı zaman, işaret etmiştim, Buhran za
manına tesadüf ediyordu. Tüccarm elinde istok 
vardı ve Hükümetin afyonu monopolima alaca
ğını bilen bu tüccarlar ellerindeki malı Avru-
paya göndermişler ve kendi hesablarma kârı 
mahfuz tutmak istemişlerdi. Ayrıca zürra elin
de de mahsul vardı ve o sene fena denilemiye-
cek bir istihsal olmuştu. Afyon işini ele aldığı
mız zamanda istok mallara, istihlâk mikdarı-
nm daralışı karşısında, pazar bulamadık ve elin
de istok bulunanlar fazla bunaldt Fakat biz 
bunlara yardım ettik. Dirij e ekonomi vaziyet
lere göre kendisine menfaat ayırdık ve teşvik 
ettik. Bu gün ne tüccarm ve ne de zürraın elin
de afyon istoku kalmamıştır. Fiatlar beni hiç 
bir zaman tatmin edici mahiyette değildir, bu 
gün de dün de olduğu gibi, fakat bu gün piya
sanın icablarına göre istikrar bulmuş bir hal
dedir. 

Daha ne yapdabilir? Asıl üzerinde durulma
sı lâzım gelen mesele budur. Yoksa bilmem kime 
kızarak oruç bozmak mahiyetindeki hareketten 
elbette uzak kalacağız. Fakat bunda yapılacak 
şey ne dir Asıl mesele budur. Alınması lâzım 
gelen bir randıman varan dır O randıman ne
dir? Hükümetiniz buna asla lâkayid kalmamış
tır. Bir defa afyon inhisarı işler bir organ ha
line gelmiştir. İkincisi de; Cemiyeti akvamm 
tedbirleri üzerinde müessir olmaktır. Netekim 
bu defaM müzakerede murahhaslarımıza lâzım 
gelen talimatı verdik. Bunu, belki, gazetelerde 
okumuşsunuzdur. Murahhaslarımız verilen tali
matı güzel bir halde alâkadarlara bildirmişler
dir. Bu talimat nedir? Birincisi; Cemiyeti ak
vam bürosuna dahil olan memleketler, malûm 
olan kayid ve şartlar altmda hareket ediyor
lar. Bundan maksad, satışı lejitime etmek ve 
meşru bir şekilde yapmaktır. Fakat Cemiyeti 
akvam bürosuna dahil bulunmryan memleket
ler aynı zamanda kaçakçılıkla da uğraşıyorlar. 
Bu hale göre, yapılacak şey, Cemiyeti akvam 
bürosuna dahil olmryan memleketler üzerinde, 
Cemiyeti akvamın hassasiyetini tahrik etmek
tir. Ayni zamanda sindika halinde olduğu da
ima ifade edilen fabrikasyon kısmı vardır. Bu, 
trüst mahiyetindedir. Bunlar aynı zamanda fiyat
larını kendi noktai nazarlarına göre tesbit ede
bilmek için alış birliği yapmışlardır. Müstahsil 
memleketlerde alışlarını bir elde tutmak esasma 
göre trüst haline gelmişlerdir. Şu halde bu trüs-
te dahil olan memleketlerin ekserisi Cemiyeti ak
vamın bu bürosuna dahil olan memleketlerin 
ahalisinden ve yahud o devletlerin tabiiyetleri 

altmda bulundukları için teklif yaptık: Cemi
yeti akvam bir kararla ancak bu fabrikaların 
mübayaatmı buraya dahil olan müstahsil mem-
ketlerden yaptırsın ve büroya dahil olmayan 
memleketlerden ne pahasına olursa olsun alma
sın. Takyid meselesine gelince, biz yine eğer icab 
ediyorsa, yapacağımız fedakârlığın seyyan ol
ması ve diğer memleketlerin de hissesine aynı 
nisbette düşmesi şartı ile, tahdide gitmekten çe-
kinmiyeceğimizi söyledik. Fakat bundan sonra, 
şimdiye kadar hiç afyon ekmemiş memleketlere 
afyon ekmek müsaadesini vermemek ve afyon 
kontenjanını hiç bir bahane ile diğer memleket
lerde artırmamak.... Eğer bunlar Cemiyeti ak
vamm bürosunda müzakere olunur ve bir kara
ra raptedilecek olursa biz, Cemiyeti akvamdan 
istihsali matlub olan randımanı almış oluruz. 
Bizim Cemiyeti akvamın bu heyetinden bekledi
ğimiz şey, bir kısım zavallıların menfaatlarmı, 
sıhhatlarını gözetmek bahasına müstahsilleride 
zavallı vaziyetine sokmamaktan ibarettir. Bun
lar için de bu heyetteki murahhaslarımıza yol 
göstermiş bulunuyoruz. Şu halde maruzatımı 
hülasa edecek olursam; bizim aldığımız umumî 
prensib kararından pişmanlığımız yoktur ve 
bunu değiştirmek bütün cihan efkârına karşı 
kaçakçılığa müsaade ediyoruz demektir. Sarih 
telakki budur. Halbuki biz daima, herşeyde 
olduğu gibi, meşru ve dürüst yolları esas pren
sib ittihaz etmişizdir. Memleketimiz üzerine 
şaibe davet edemeyiz. Bundan sonraki eko
nomi prensiblerimizde buhran geçtikten buh
ranın sarsmtısı zail olduktan sonra - alakadar
ları daha ziyade memnun etmiştir demek istemi
yorum - eğer randıman almak için bu teşekkülü 
daha eyi bir şekle sokmak imkânmı görüyorsa
nız onun üzerinde konuşmakta hiçbir mahzur 
yoktur. Çünkü o tamamen bizim elimizde olan 
bir iştir. 

Şu halde umumî menfaat namma - Umumî 
menfaat namına dediğim zaman memleketin mil
lî ve umumî menfaatlarınm dahil olduğunu 
sarahaten kaydetmeliyim. Bunun tafsilâtına 
girmeyeyim - bir kısım vatandaşları maalesef 
zarara sokmak bahasına bu işde devam etmek 
bizim için zararı tehvinden ibarettir ve belki 
bu sahada haklarımızı korumak için dikkatli 
olmaktan ibarettir. 

Bilmiyorum bu mesele etrafmda daha başka 
söyliyecek bir şey kalmışmıdır?. (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

BAŞKAN — 7 nci maddeyi reyinize arzedi-
yorum, kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 8 — Ofis buğday ve diğer hububat 
ile her nevi un mamullerine ve uyuşturucu mad
delere aid olub bu kanunda yazılı maksadların 
tahakkuku için lüzumlu olan stoklarm mikdarı-
nı idare meclisi kararile tesbit eder. 
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Bundan başka ofis, memleket ihtiyatı olarak j 

İcra Vekilleri Heyeti kararile bu maddelerden 
stok bulundurmağa memur edilebilir. 

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

MADDE 9 — Ofis, inhisara tâbi maddelerde 
inhisar hakkmm devri veya işletmesine iştirak 
mahiyetinde olmamak üzere ofisin bu kanun mu
cibince meşgul olacağı bütün işlerde diğer hakikî 
veya hükmî şahıslara ortaklık ve anlaşma ve 
mukaveleler yapabilir. 

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

MADDE 10 — Ofis, işleri icabı olarak gayri
menkul mallara tasarruf edebileceği gibi, ala
caklarının temini maksadile kendi namına, gay
rimenkul mallar üzerinde ipotek tesis edebilir. I 

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

MADDE 11 — Ofis, memleket içinde ve dışın
da lüzum gördüğü yerlerde teşkilât yapar, şube
ler açabilir ve ajanlar bulundurabilir. 

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

Fasıl : 2 
Malî hükümler 

MADDE 12 — Ofisin sermayesi on yedi mil
yon liradır. 

Bu sermaye icra Vekilleri Heyeti kararile 
bir misline kadar arttırdabilir. 

Bu sermaye aşağıdaki unsurlardan terekküb 
eder: 

A) Hükümete aid olub halen Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankasının elinde bulunan ve 
bu kanun mucibince ofise devredilecek olan buğ
day mevcudu; 

B) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası elile 
2056 sayılı kanun dairesinde şimdiye kadar ted
vir olunan buğday alım satım işleri sebebile 
buğday teşkilâtmm teçhiz edildiği bilcümle de
mirbaşlar ile adı geçen bankada Hükümet nam 
ve hesabına bu iş için açılmış kredi dahilinde 
birikmiş paralar ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasının bu teşkilâtın faaliyeti neticesinde 
Hükümet hesabma iktisab ettiği bilûmum hak
lar; 

C) 2253 saydı kanunla ihdas edilmiş bulunan 
uyuşturucu maddeler inhisarının bir buçuk mil
yon lira sermayesine aid mevcud nakdi ile ala
cakları ve kendi malı olan afyon stokları ve de
mirbaş eşyası ve iktisab edilmiş bütün hakları; 

Ç) Devletçe tahsis edilecek paralar; 
D) Devlete veya Devlet müesseselerine aid 

olub ofisin teşkil maksadlarma uygun mahiyette | 
bulunan diğer menkul ve gayrimenkul mallardan i 

| İcra Vekilleri Heyeti kararile ofise devredilecek
tir; 

E) 2303 sayılı kanun hükümlerine göre yap
tırılmış olub da T. C. Ziraat bankasının elinde 
bulunan silolar ve müştemilâtı ambar ve ikamet
gâhlar. 

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

MADDE 13 — Ofisin ihtiyat sermayesi ofis 
işlerinden tahakkuk edecek safi kârlardan ve 
Devletin her yıl ihtiyat sermayesi namile ofise 
vereceği paralardan îterekküb eder. 

Ofisin işletmelerinden mütevellid zararları, 
ofisin teklifi ve umumî heyetin kararı üzerine 
ihtiyat sermaye ile kapatılır. 

Bir yüm zararmı kapatmak için evvelki yıl
dan müdevver ihtiyat sermaye kâfi gelmediği 
takdirde aradaki fark Hükümetçe ihtiyat ser-

ı maye hesabma bilançoyu takib eden ilk altı ay 
zarfmda tediye olunur. 

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

Normal ve mecburî fiatlar arasındaki 
farkın tazmini 

MADDE 14 — Buğday için 2 nci maddenin 
(A) bendinde yazılı olduğu şekilde tesbit edilen 
normal fiatlarla iç ve dış piyasaların filî satış 
fiatları arasmda ve 2 nci maddenin (B) bendin
de yazılı satış fiatları ile ofisin satm alma fiat
ları arasmdaki farklar ve mümasil ahvalde Hü
kümet kararile ofisin alelûmum ticarî muamele
lerinde husule gelen fiat farklarile buğdaym 
maliyetini indirmek maksadile silo masrafların
da icra Vekilleri Heyetince yapılmasına karar 
verilen tenzilât farkları gibi ofis aleyhine tahak
kuk eden açıklar Hükümet tarafından tediye 
olunur. 

Bu gibi tediyeler ofisçe ilgili muamelenin 
tahakkukunu gösteren vesaik ibrazı üzerine ya
pılır. 

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

MADDE 15 — Ofis, umumî heyetin teklifi 
ve îcra Vekilleri Heyeti kararile azamî 10 mil
yon liraya kadar faizli veya faizsiz ikramiye-
li veya ikramiyesiz tahvilât çıkarabileceği gibi 
on beş seneye kadar vadeli istikrazlar dahi ya
pabilir. Maliye vekâleti ofisin çıkaracağı tahvi
lâta veya yapacağı istikrazlara kefalete mezun
dur. 

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

Fasıl : 3 
İdare uzuvları 

i MADDE 16 — Ofis, birisi umum müdür ol-
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mak üzere beş kişiden ibaret bir idare meclisi 
marifetile idare olunur, idare meclisinin reis ile 
bir azası îktısad, bir azası Maliye ve bir azası da 
Ziraat vekâletinin inhası üzerine icra Vekilleri 
Heyetince tayin olunur. 

Umum müdür hariç olmak üzere reis ve aza
ların hizmet müddetleri iki yıldır. Bu müddetin 
hitamında yeniden tayinleri caizdir. 

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

MADDE 17 — Ofisin bir umum müdürü ve 
lüzumu kadar umum müdür muavini bulunur. 
Ofisin umum muhasebe müdürü, umum müdürün 
teklifi üzerine idare meclisi kararile îktısad ve
kili tarafından tayin olunur. 

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

Fasıl: 4 
Müteferrik hükümler 

MADDE 18 — Haşhaş ekilecek mmtakalarla 
bu mmtakalar içinden afyon sütü toplanmasına 
müsaade edilecek mmtakalar her yıl, ziraî ve 
ekonomik icablar ve satış kabiliyetleri göz önün
de tutularak, îktısad vekâletince verilecek mü
talea üzerine, Ziraat vekâleti tarafından tesbit 
ve icra Vekilleri Heyetinin tasvibinden sonra 
en geç 1 temmuz tarihinden evvel ilân olunur. 

Bu tarihe kadar ilân yapılmadıkça bir yıl 
evvelki ilân hükümleri yürür. Ancak tesbit ve 
ilân olunan yerlerde iki yıl geçmeksizin tahdidat 
yapılamaz. Süs için bahçelerde yetiştirilen kat
merli haşhaşlar bu tahdid hükümlerinden müs
tesnadır. 

Bütün mmtakalarda mahallî en büyük ida
re âmirleri haşhaş ekimi ve afyon sütü toplama 
işlerini kontrol etmek ve işbu maddenin birinci 
f ıkrasmda yazılı icra Vekilleri Heyeti gararmm 
meriyetini temin eylemekle mükelleftirler. 

Mmtakalarm tesbit ve ilânmda takib oluna
cak usuller ile mahallî idare âmirlerinin mura
kabe şekilleri Ziraat, Dahiliye ve îktısad vekâ-
letlerince müştereken hazırlanacak bir nizamna
me ile tesbit olunur. 

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

MADDE 19 — Ekonomik ve ziraî icablar do-
layısile alâkadar enstitülerin ve mütehassıs he
yetlerin tedkikatma ve ofisin mütaleasma isti
naden haşhaş ekimine ve afyon toplanmasına 
müteallik fennî şartlar koymağa ve bunları mec
burî tutmağa icra Vekilleri Heyeti salâhiyettar-
drr. 

icra Vekilleri Heyetince bu babda verilecek 
kararlar, Ziraat vekâletince tatbik ve infaz olu
nur. 

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

MADDE 20 — 6 ncı madde hükmüne göre 
inhisar altma alınmış olan maddeler ofisin An-
karada tesis ve idare edeceği tek fabrikada imal 
olunur. Bu fabrikanın, işlemesi, mamulâtmın 
nevileri, mikdarı ve satışmm murakabesi tarz
ları îktısad ve Sıhhat ve içtimaî muavenet ve-
kâletlerince hazırlanacak bir nizamname ile ta
yin olunur. Bu maddelerin memleketten ihracı 
istanbul ve izmir gümrüklerinden yapılır. 

îktısad vekâleti lüzumu halinde diğer güm
rüklerden ihraç yapılmasına izin verebilir. 

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

MADDE 21 — Ordu ve mektebler ve diğer 
resmî daire ve müesseseler buğday, un, ekmek 
ve afyon mürekkebatı ihtiyaçlarını ofisin vazi
yeti müsaid bulunan yerlerde ofisten temin et
meğe mecburdurlar. 

Bu gibi muamelelerde fiat, icra Vekilleri 
Heyeti kararile tesbit olunur. 

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

MADDE 22 — 3242 numaralı kanun hüküm
lerine tevfikan dağıtılmak üzere, Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası tarafından buğday ta-
leb edilmesi halinde ofis bu suretle istenilen 
buğdayları kendisine mal olduğu fiatla satar. 

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

MADDE 23 — Ofisin banka ve kredi işleri 
îktısad vekâletinin direktifleri dairesinde Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat bankasile ofis arasmda 
aktedilecek mukaveleye göre mezkûr bankaca 
yapılır. 

Lüzum ve ihtiyaç halinde bu işler îktısad ve
kâletinin göstereceği diğer bankalar tarafından 
da yaplabilir. 

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

MADDE 24 — Ofis iştigal mevzuuna giren 
muhtelif işler için muayyen alâmeti farikalar, 
imtiyaz ruhsatnameleri, ihtira beratları ve sair 
müsaadeler alabilir, ve bunları satım alabilece
ği gibi başkalarma da devredebilir. 

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

MADDE 25 — Ofisin müstahsilden yapapcağı 
mubayaalara aid bilûmum evrak, vesaik, sene-
dat ve kuyud, defatir ve hülâsai hesabiyeler ve 
menkul rehni muameleleri, damga, noter harç
ları, muamele vergisi ve sair her nevi tekâlif 
ve rüsumdan muaftır. 
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Ofise gerek devredilecek ve gerek intikal 

edecek olan gayrimenkullerin intikal ve ferağ 
muameleleri hiç bir harç ve resme tâbi değildir. 

Ofisin teşkil edeceği şirket ve müesseselerin 
teşkiline aid muameleler ve evrak damga resmi
ne ve diğer resim ve harçlara tâbi değildir. 

Ofisin Türkiye dahilinde eşhas ve müessesatı 
resmiye ve hususiye ve şube ve ajanları ile olan 
krymetli ve kıymetsiz mektub, kart ve paket ir-
salâtmdan, telgraf ve sair muhaberatından Dev
let dairelerinden alman mikdarlarda ücret alı
nır. 

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

MADDE 26 — Ofisin iştigal mevzuuna giren 
işlerin ifasma muktazi arazi ve arsalarla binalar 
Îktısad vekâletinin tasvibile usulüne tevfikan 
istimlâk edilebilir. 

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

MADDE 27 — Yabancnı memleketlere ham 
afyon ihraç edenler bir seneden üç seneye ka
dar hapis ve kaçırdığı afyonun kıymetinin üç 
mislinden ve her halde beş yüz liradaln aşağı 
olmamak üzere para cezasma mahkûm edilirler. 

Ham afyon ihracma teşebbüs edenler altı 
aydan üç seneye kadar hapis ve kaçırılmak is
tenen afyonun kıymetinin bir misli nisbetinde 
ağır para cezasile cezalandırılırlar. 

Tutulan afyonun müsaderesine de hükmolu-
nur. 

Ham afyon ihracı kaçakçılığı yapmak mak-
sadile icra vasıtalarının hazırlanması ve kendi 
feragatile olmayarak, ittihaz edilmiş mani ted
birler sebebile, filin husule gelmemesi teşebbüs 
saylır. 

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

MADDE 28 — 18 nci maddeye göre Hükü
metçe tayin ve ilân olunacak mmtakalar hari
cinde haşhaş ekenlerden veya afyon sütü topla
yanlardan beş liradan yüz liraya kadar hafif pa
ra cezası alınır ve mahsul henüz elde edilme-
mişse sökülüb imhasma ve mahsul elde edil
mişse müsaderesine hükmolunur. Tekerrürü ha
linde para cezasile beraber bir haftadan iki aya 
kadar hafif hapis cezası da verilir. 

Bu maddede yazılı cezalar sulh mahkemele
rince hükmolunur. 

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

MADDE 29 — İşbu kanunun tatbiki hak
kında nizamnameler yapılır. 

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

MADDE 30 — 31 - V -1933 tarih ve 2253, 

3 - VII -1932 tarih ve 2056 ve 11 - VI -1933 ta
rih ve 2303 sayılı kanunlar kaldırılmıştır. 

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

Fasıl : 5 
Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1 — Maliye, îktısad, 
Ziraat vekâletlerile Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat bankası, uyuşturucu maddeler inhisar ida
resi ve ofis taraflarından seçilmiş birer mümes
sillerden mürekkeb bir devir komitesi kurulur. 

Bu komitenin vazifesi, Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat bankasmm ve uyuşturucu maddeler inhi
sar idaresinin ellerinde bulunub 12 nci maddede 
yazılı olduğu veçhile ofisin sermayesini teşkil 
eden unsurlar cümlesinden bulunan malları ve 
hakları ikinci muvakkat madde mucibince tesbit 
etmektir. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Devir komitesi, 
T. C. Ziraat bankasmm ve Uyuşturucu maddeler 
inhisarı idaresinin işbu kanun mucibince ofise 
devredecekleri menkul ve gayrimenkul mal
ların ve haklarm kemiyet ve keyfiyetlerini ve 
hakikî kıymetlerini usulü dairesinde ve îktısad 
vekâletince tanzim edilecek program ve tayin 
olunacak müddet dahilinde tesbit ve ofise dev
reder. 

Devir komitesi azası için ofis idare mecli
since kararlaştırılacak ücretlerle devir ve tesbit 
muamelesi için Devir komitesince sarfma lüzum 
gösterilecek sair ücretler ve masraflar ofis tara
fından ödenir. 

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

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun me
riyetinden itibaren uyuşturucu maddeler inhi
sarı, bütün hukuk ve vecibelerile birlikte ofise 
intikal eder. 

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

MUVAKKAT MADDE 4 — Mülga Ziraat 
bankası ve Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
tarafından Hazine hesabına tedvir olunan buğ
day ve silo işlerinin ikinci muvakkat maddede 
yazılı devrin icrasmı müteakib tesbit edilecek 
katği hesab neticelerine göre bankanm faizlerile 
beraber tahakkuk edecek alacağı Maliye vekâ
leti ile banka arasmda tesbit edilecek şart ve 
faize göre ve senevi bir milyon liradan aşağı ol
mamak üzere Hazinece bankaya ödenir. 

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

MUVAKKAT MADDE 5 — Ziraat vekâletile 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat bankasının buğday 
ve silolara aid teşkilâtı ile uyuşturucu madde
ler inhisarı idaresi teşkilâtı, ofis tarafından 
yeni teşkilâtı vücude getirilib faaliyete başla
yıncaya kadar eskisi gibi faaliyetlerine devam 
ederler. 

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

MADDE 31 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 32 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinise arze-
diyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÎLÎ KÂZIM ÖZ
ALP (Balıkesir) — Arkadaşlar, evrakı varidede 
Kayseri ve Eskişehir tayyare fabrikalarına mü-
tedavil sermaye verilmesi hakkmda bir kanun 
lâyihası vardır. Bu fabrikaları inkişaf ettirmek 
istiyoruz. Bu işe ne kadar erken başlarsak o ka
dar erken faydasmı görürüz. Millî Müdafaa, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine havale edilmiştir. 
Münasib görürseniz bu encümenlerden beşer ki
şi aynlıb muhtelit bir encümen teşkilini ve kısa 
bir zamanda tedkik edilib Heyeti Umumiyeye 
arzedilmesini rica edeceğim (Muvafık sesleri). 

BAŞKAN — Bu kanunların muhavvel oldu
ğu encümenlerden müntehab bir Muvakkat en
cümen teşkilini kabul edenler... Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Muhasebei umumiye kanununa ek kanun lâ
yihasına rey vermiyen var mı? Rey toplama 
muamelesi bitmiştir. 

17 — Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası 
hakkındaki 1715 sayılı kanun ile 2062 sayılı ka
nunun bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 
kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve Bütçe encü
menleri mazbataları (1/1057) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı? 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa
yın arkadaşlar; 

Merkez bankasına dair bu gün Yüksek Ka
mutayda müzakere edeceğimiz kanunun; malî 
noktai nazardan ehemmiyeti büyüktür. 

Bu kanunuin teferruatı ile muhterem encü-

[1] 293 sayılı basmayazı zabtın sonundadır. 

menler meşgul olmuş ve esas itibarile bütün mad
deler tasvib edilmiştir. 

Müsaade buyurursanız bendeniz bu kanuna 
dair umumî ve şahsî mülâhazalarımı arzetmek 
isterim : 

Sayın Hükümetimiz memleketin kalkınması 
için bir çok lüzumlu ve muazzam işlere ve te
şebbüslere girişmiştir. Bu teşebbüsler para ile 
olur, iş hacmi büyüdükçe para hacminin geniş
lemesi lâzımgelir. Meselâ, su işlerine otuz mil
yon lira tahsis edersek bundan elde edilecek zi
raî menfaat çok mühimdir. Madenlerimizin in
kişafı için Etibanka 20 milyon lira tahsis eder
sek bu sayede madenlerimizden istihsal edece
ğimiz servet büyüktür. 

Grene demiryollarnnızm, şoselerimizin, liman
larımızın, fabrikalarımızın inşası içins arfedile-
cek paralar memleketimizin kalkınması noktai 
nazarından zaruridir. Binaenaleyh bütün bu ta
biî ve normal teşebbüslere karşılık olmak üzere 
sirkülasyonun artırılması, genişlemesi, makul ve 
mantıkî bir tedbirdir. Buna; (sirkülasyon pro-
düktiv) yani verimli tedavül derler, ve yukarı
da zikrettiğim kalkmma plânlar ve teşebbüsler 
emisyon fazlasmı (absorbe) imtisas ederler. Her 
halde üç yüz milyon liralık bütçe ile idare 
edilen bir devletin sirkülasyonu yüz altmış 
milyondan fazla olması lâzımgelir. Bir devlet 

bankasmm en büyük vazifesi bu gibi emisyona 
ve sirkülasyona aid işlerde regülatör yani nâ
zım ve ayar veren bir vasıta rolünü ifa etmek
ten ibarettir. Bundan dolayıdır ki, millî kalkın
mamız esnasmda ve iş hacminin gittikçe geniş
lemesi yüzünden para ihtiyacını denkleştirmek 
ve ayarlaştırmak vazifesi merkez bankasına te-
rettüb eder. Bir nokta varidi hatır olabilir. 
Yani, sirkülasyon kabarrrsa zaten mevcud olan 
hayat pahalılığını biraz daha ağırlaştırmaz mı? 
Bu olabilir. Eğer « hesabsız ve sunî enfilâsyon » 
yapılırsa, yani emisyon (improdustive) verilmiş 
olursa. 

Halbuki, smaî, ziraî, iktisadî ve ticarî işle
rin inkişafı için sarfedilecek emisyonlar prodük-
tiv emisyonlardır, normal ve tabiî emisyonlardır 
ve memleketin malî vaziyetini sarsmaz. Bilâkis 
umumî faaliyeti artırır. Hiç şüphe yok ki, bu 
malî kombinazonlarm can daman milletin, Cum
huriyet Hükümetine karşı beslediği inan ve em
niyettir. 

Bundan maada Sayın Celâl Bayar Hükümeti
nin ve onun faal bir rüknü olan muhterem Ma
liye vekilinin, millî paramız hakkmda ne kadar 
hassas ve müteyakkız olduklarını biliriz. Mer
kez bankasmm başmda ise ciddî ve tecrübeli 
bir müdiri umumî bulunuyor. 

Kanunun mevzuunu teşkil eden malî kombi
nezonlara, ayrıca, millî bankalar komitesi ne
zaret edecektir. Bu demektir ki, bu kontrol sa
yesinde, hiç bir zaman, memleketimizin para 
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sirkülasyonu, ihtiyacın fevkine çıkmayacaktır. 

Millî kalkmma ve imar işlerimizi şimdiye ka
dar, millî paramızla başardık. Eski devirlere 
mahsus, istikbalimizi haleldar edici istikrazlar
dan tevakki ettik. Bence, en salim ve doğru 
yol budur. 

Memleketimizin hayatî ihtiyacı olan demir-
yollar inşaatımızı şoseler, limanlar, vapurlar in
şaatını, ziraatimize müteallik sulama gibi bir 
çok nah teşebbüsleri madenlerimizin ve fabrika
larımızın inkişafını ve işlemesini durduramayız. 
Geriye dönemeyiz. Biz daima ileri gideceğiz. 
Hedefimiz daima yükselmektir. 

Arkadaşlar, para işinde bir zaif nokta vardır. 
O da, ecnebi dövizi ihtiyacıdır. Saym Hüküme
timiz her sene ayrıca bir ecnebi dövizi bütçesi 
ihdas ederek dövizle tediye edilecek muhtelif 
borçlara karşılık olarak ecnebi dövizi provizi-
yonu tedarik etmelidir ve merkez bankası da 
buna yardım etmelidir. Bu meselede idareli dav

ranmak zaruridir, Zira döviz açığmr altm ihra
cı ile kapatmak yahud zararla mal satarak kam
biyo tedarik etmek hiç işimize gelmez. 

Dövizden bahsederken dost İngiltere Hükü
meti bize on altı milyon ingiliz liralık bir kredi 
verilmesine muvafakat etmiştir. Bu iş Türkiye 
Cumhuriyeti Hükümetinin en parlak malî bir 
zaferidir. Saym Hükümetimizin dürüst ve ciddî 
iktisadî ve malî siyaseti sayesinde atide yeni dö
viz kredilerin küşadı mümkün olabileceği kana
atindeyim. Bu kredi işinin elverişli şartlarla ve 
muvaffakiyetle neticelenmesi için dört ay Lon-
darada dirayet ve meharetle müzakereleri idare 
eden muhterem Türk heyeti azalarını tebrik et
meği bir borç bilirim. 

Saym arkadaşlar, on iki senedenberi memle
ketimizin kalkmması için yapılan harikulade 
gayreti ve bunun parlak semerelerini görüyoruz 
ve iftihar ediyoruz. Binaenaleyh Ulu Şefimiz 
Atatürklün yüksek direktifleri sayesinde büyük 
işler başaran saym Celâl Bayar Hükümetine 
malî ve iktisadî sahada yeni muvaffakiyetler 
dileriz (Bravo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
başka söz isteyen var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Encümen müstaceliyet teklif ediyor. Bu tek
lifi kabul edenler... Etmiyenler... Müstaceliyet 
teklifi kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası kanunu
nun bazı hükümlerini değiştiren kanun 

MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 
sayılı kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki fık
ra eklenmiştir: 

Bu on sene zarfında eski banknotların mec
burî tedavül müddeti Maliye vekâletile bilişti-
rak bankaca tayin ve ilân olunur. 

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

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 19 ncu mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir: 

Eskimiş veya yıpranmış veya kısmen za
yiata uğramış banknotlar banka tarafından 
8 - VI - 1929 tarih ve 1514 sayılı kanunun ah
kâmı dairesinde ve bu hususta Maliye vekâletile 
Merkez bankası arasmda müştereken kararlaş
tırılacak esasa göre değiştirilir. 

Mübadele esnasında alman banknotların iti
barî krymetlerile mübadele esnasmda tesviye 
olunan bedelleri arasındaki farklar işbu madde
nin birinci fıkrasında yazılı esas dairesinde Ma
liye vekâletile banka arasmda taksim olunur. 

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

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1 - Banka, Devletin gerek dahilde, gerek ec
nebi memleketlerdeki tahsilat ve tediyatmı ve 
bilcümle Hazine muamelâtını ve memleket dahil 
ve haricindeki her nevi para nakli işlerini ifa 
ve temin eder. 

2 - Banka, mikdarı sermayesile ihtiyat akçe
leri mecmuunun % 50 si nisbetinde olmak üzere 
Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı açar, 
bu avans hesabma tatbik olunacak faiz nisbeti 
Hazine ile banka idare meclisi arasmda karar
laştırılır. 

3 - Banka, borsada mukayyed Devlet tahvi
lâtının veya tediye edilmiş sermayesi ekalli dört 
milyon Türk lirası olan millî bankaların tahvi
lâtını alıb satmak hakkını haizdir. Ancak bu 
işe Merkez bankasmm tediye edilmiş sermaye
sile ihtiyat akçeleri mecmuunun % 50 sinden 
fazlası tahsis edilemez. Ayni zamanda alım 
muamelesinin icrası için idare meclisi azasından 
asgarî beşinin ittifakı şarttır. 

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

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 38 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 

1 - Banka, asgarî üç imzayı ihtiva eylemek 
ve vadeleri 90 günü tecavüz etmemek şartile 
bankalar tarafından tevdi edilecek ticarî se-
ned ve vesikaları mükerrer ıskonto yapabilir. 

imzalardan biri yerine sigorta poliçelerile 
beraber olmak üzere emtiaya veya mahsule mü
teallik depo makbuzu veya varant gibi teminat 
dahi kabul edilebilir. 

Bu takdirde emtia ve mahsulün kolaylıkla 
satılabilir nevinden olmaları ye kıymetlerinin 
verilen avanstan % 10 - 20 nisbetinde fazla bu
lunması şarttır. 
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Ancak banka, muteber addettiği İM imza ile 

de istisnaen iktifa edebilir. 
2 - Vadesi dokuz ayı tecavüz etmeyen ziraî 

senedler de ticarî senedler gibi ıskontoya kabul 
edilebilir. Şu kadarki, bunların mikdarı tediye 
edilmiş sermayenin % 15 ine muadil meblâğla 
ticarî ıskonto cüzdanının % 15 i yekûnunu 

tecavüz edemez. Ancak banka heyeti umumi-
yesi, tediye edilmiş sermayenin % 15 i nisbetini 
% 25 e iblâğ edebilir. 

3 - Banka, Devlet sermayesile müteşekkil 
olub ticarî usullerle idare olunan sınaî, ticarî ve 
ziraî teşebbüsler ve demiryolları gibi (işleri ik
tisadî mahiyet arzeden) hükmî şahsiyeti haiz 
idare ve müesseselerin Hazine kefaletini haiz 
bonolarını ıskonto eder ve mukabilinde avans 
verebilir. 

KezaHk bu idare ve müesseselerin Hazine 
kefaletini haiz tahvillerini ve sermayesi dört 
milyon liradan aşağı olmayan millî bankalar 
tarafından ayni vasfı haiz olarak ihraç edilen 
tahvilleri alıb satabilir, veya mukabilinde avans 
verebilir. Bu fıkrada bahsi geçen bonolarla 
avans ve kredilerin vadeleri aşağıdaki dört nu
maralı fıkrada yazdı müddetleri geçemez. Bu 
fıkrada yazdı muameleler mukabili olarak ban
kaca yapılacak emisyonun limitit tediye edilmiş 
sermayeleri dört milyon liradan aşağı olmayan 
millî bankaların mümessillerinden mürekkeb 
bir komite tarafından tayin ve tesbit olunur. 

4 - Bundan başka vadesinin hitamına azamî 
üç ay kalmış olan ve bir banka tarafından 
ibraz edilen Hazine bonoları da ticarî senedler 
hükmünde ıskontoya kabul edilir. Yalnız bu ne
vi senedatm yekûnu Merkez bankasının tediye 
edilmiş sermayesile ihtiyat akçeleri mecmuuna 
muadil mikdarı tecavüz edemez. Şu kadar ki 
Maliye vekâletinin talebi üzerine Meclisi idare 
bu mikdar ve vadeyi azamî üç misline iblâğ 
edebilir. 

5 - Yukarıdaki fıkralarda zikredilen kuyud 
ve şurufc mahfuz kalmak üzere banka ıskonto 
etmek salâhiyetine malik olduğu Hazine bono-
larile ticarî ve ziraî senedler üzerine avans ve 
kredi vermek hakkma da sahibdir. 

6 - Yukarda. 3 ve 4 ve 5 nci fıkralar mucibin
ce Hazine ile ve hükmî şahsiyeti haiz idare ve 
müesseselerle yapacağı muameleler için Merkez 
Bankasınca tatbik edilecek faiz veya ıskonto 
nisbeti Maliye vekâleti ile banka idare meclisi 
arasmda takarür ettirilir. 

7 - Yukarda 3, 4 ve 5 nci fıkralarda bahsi 
geçen muameleler 48 nci maddedeki kayda tâbi 
olmaksızın ifa edilir. 

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

bul edilmiştir. 
MADDE 5 — Mezkûr kanunun 39 ncu mad

desi aşağıda ki şekilde değiştirilmiştir : 
İstikrar kanunu meriyete girinceye kadar 38 

, nci maddenin 1, 2 ve 4 numaralı fıkralarında ya
zılı muameleler mukabili olarak bankanın ih
raç edebileceği banknotlar yekûnu, tediye edil
miş sermayeleri 4 milyon Türk lirasından aşağı 
olmayan bankaların mümessillerinden mürekkeb 
bir komitenin mutabık kalacağı azamî mikdar 
ile tahdid edilecektir. 

Banka, tesbit edilen azamî mikdarm dunun
da kalmak üzere mükerrer iskonto muameleleri
ni yapmakta tamamen serbesttir. 

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

MADDE 6 — Bankanın daimî ve müseccel, 
aylıklı memurlarrnm aylıklarından her ay mec
burî olarak % 5 kesilmek ve bankaca kezalik 
her ay buna muadil bir para verilmek suretile 
hâsd olacak karşılıklarla bankanın bu memur
ları için bir tekaüd sandığı kurulur. 

Sandığın, sermaye ve gelirleri Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası memur ve müstahdemle
ri için kurulan tekaüd sandığı sermaye ve ge
lirleri hak ve imtiyazlarına malik olub ayni su
retle idare edilir. Memurlara sandıkta temin 
edilecek hak ve menfaatler Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankasının memurlarına mümasil 
şartlar dairesinde kendi tekaüd sandıklarından 
verilecek hak ve menfaatler nisbetlerini geçe
mez. 

Şimdiye kadar bankada bu maksadla top
lanmış olan paralar da bu sandığa devredilir. 

Şu kadar ki, idare meclisince memurların hiz
met mebdeleri kendilerinden bu maksadla tevki-
fat yapılmağa başlandığı tarihten evvele irca 
olunamaz. 

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

MADDE 7 — 3 - VII -1932 tarih ve 2062 sa
yılı kanunun 6 ve 7 nci maddeleri ve l-IV-1936 
tarih ve 2998 sayılı kanun kaldırılmıştır. 

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

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Lâyihanın heyeti umumiye-
si kabul edilmiştir. 

Evkaf kanunu ile spor kanunu hakkındaki 
Dahiliye vekilinin teklifi, muvakkat encümen 
teşkili idi. Bunu bu şekilde reyinize arzediyo-
rum. Yani Muhtelit encümen teşkili değil. 
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Muvakkat encümen olarak kabul edenler ... 

Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MÜKERBEM UNSAL (İsparta) — Kaçar 

aza olacak? 
BAŞKAN — Üçer aza... 
Açık reylerin neticesini arzediyorum. 
Tüakiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşma

sına bağlı 1 numaralı listede 754 tarife pozisyo
nu karşısında gösterilen harfler arasmda yapı
lacak değişikliğe aid notanm tasdiki hakkındaki 
kanuna (259) arkadaş muvafık rey vermiştir. 
Nisab vardır. Kanun (259) reyle kabul edil
miştir. 

Adliye harç tarifesi kanununa ek noter harç
larının istifa sureti hakkındaki kanuna (257) 
arkadaş muvafık rey vermiştir. Nisab vardır. 
Kanun (257) reyle kabul edilmiştir. 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
ek kanununa (309) arkadaş muvafık rey vermiş

tir. Nisab vardır. Kanun (309) reyle kabul edil
miştir. 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkın
da Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdiki 
hakkındaki kanun lâyihasına (250) arkadaş mu
vafık rey vermiştir. Nisab vardır. Lâyiha (250) 
reyle kabul edilmiştir. 

Muhasebei umumiye kanununun bazı hüküm
lerinin değiştirilmesine dair olan kanun lâyiha
sına (230) arkadaş muvafık rey vermiştir. Ni
sab vardır. Kanun (230) reyle kabul edilmiştir. 

Daha fazla iş çıkarılabilmesini temin için pa
zartesi günü 14 de içtima edilmesini reyinize 
arzedeceğim. Kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Pazartesi günü saat 14 de içtima etmek üze
re celseyi tatil ediyorum. 

Kapanma saati: 18,15 

\>&~<i 

Türkiye - Sovyet ticaret ve tediye anlaşmasına bağlı (1) numaralı listede 754 tarife pozisyonu 
karşısında gösterilen harfler arasmda yapılacak değişikliğe aid notanm tas

diki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kaosa k a M ecöfralfftr.] 

Afyon Karahisar 
Bere, Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerce! 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Bsad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 

Aza ı adedi : 3Q9 
Reye iştirak edenler : 230 

Kabul edenler : 230 
Reddedenler : Q 

Müstenkifler : 0 
Reye iftirak etmeyenler : 163 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Müşfik Ayaşlı 
Rif at Araz 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Âksoy 
Tevfik Anean 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
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 
Örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
İhsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
M. Fehmi Gerçeker 

•— 321 — 



Sadettin Ferid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Brgeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çarıkın 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
Ilyas Sami Muş 

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

Denizli 
Dr. Ham di Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Mtifid Kansu 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Tevfik Bilg< 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih tlter 
Hikmet Işık 

Ermırum 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
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Nakiye Elgün 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Dr. M. Ali Ağakay 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Mcmed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
İsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Şevket Erdoğan 

İçel 
Emin înankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

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

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 

Kars 
Baha öngören 
Fuad Köprülü 
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Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

'Memed Nazif Sirel 
Ömer Kttntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Hasan Ferid Perker 
Reşid Özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

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

Kütahya 
Dr. Şakir Ahmed Ediz 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Memed Somer 

Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Reeeb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzol 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alftettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Alpaya 

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

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
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İ : 80 24-6-1938 
Samsun 

Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmet Güneşdoğdu 
Buseni Barkın 

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Orucoğlu 

Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mitat Ştikrü Bleda 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 
İsmail Hakkı Veral 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 

C : 1 
Tokad 

Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 
Resaı Erişken 
Süreyya Genea 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Refet Ülgeii 
Van 

Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Rifat Vardar 
Receb Zühtü Soyak 
Raif Dinç 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali (Jetinkaya (Bakan) 
Ankara 

Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz Ökmen 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
(Bakan) 
Sabiha Gökçül 

Bayaaıd 
Dr. Hüsamettin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 

ismail Hakkı Uzmay 
Burdur 

ibrahim Necmi Dilmen 
Bursa 

Fatin Güvendiren 
Refet Canıtez (R. V.) 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
ihsan Kurtkan 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 

Tahsin Berk 
Erzincan 

Saffet Ankan (Bakan) 
Erzurum" 

Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumlu 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Gl. ihsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ali Barlas 
Dr. Neşet Ömer trdelp 
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 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Mahmud Esad Bozkurd 

İsparta 
ibrahim Demiralay 
Mükefrem Unsal 

Kars 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Nahid Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 
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Koeaeli 
ibrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 

Malatya 
ismet inönü 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik İnce 
Turgud Türkoğlu 

t : 80 
Maraş 

Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Niğde 
Cavid Oral 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmcd ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
Hamdi Yalman 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Güneşdoğdu 

24-6-1938 C : İ 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakorı 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 

Sivas 
Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Fuad Gökbudak 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
Münib Boya 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 

Adliye harç tarifesi kanununa ek noter harç tarifesi kanununa verilen reylerin 
neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
izzet Akosman 
izzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Müşfik Ayaşlı 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 257 

Kabul edenler : 257 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 136 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Rifat Araz 
Şakir Kınacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Numan Aksoy 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydm 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 

Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
ismail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Emir 
örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bayazıd 
Halid Bayrak 
ihsan Tav 

Büecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
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İ : 80 24-6-
Dr. ftefik Güran 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe însel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çarıkın 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Fuad Bulca 
îlyas Sami Muş 

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

Denizli 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 

Diayrbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih îlter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 
Dr. Mehmet Ali Ağa-
kay 

Giresun 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Emin Inankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

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

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 

1938 C : 1 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 
Sami Erkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Hasan Ferid Perker 
Nahid Kerven 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazim Börekçi 
Mehmed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salah Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Okay 

Mustafa Eken 
Mustafa Halid Unef 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

Kütahya 
t)r. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

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

Manisa 
Dr. Sairn Uzel 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
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Niğde 
Dr. Abravaya 
Dr. Hasım Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Mehmed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Esma Nayman 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

î : 80 24-6 
Siird 

Hulki Aydın 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
îsmail Hakkı Veral 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er 
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik öztrak 

1938 C : 1 
Rahmi Apak 

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

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 

Muhittin Dinçsoy 
Van 

Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl Kâzım Özalp (Ba
kan) 
Sabiha Gökçül 

Bayamd 
Dr. Hüsameddin Kural 

Bilecik 
ibrahim Çolak 

Salih Bozok 
Bolu 

Cevad Abbas Gürer 
İsmail Hakkı Uzmay 

Burdur 
ibrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Dr. Sadi Konuk 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgener 

Çoruh 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 
thsan Kurtkan 

Çorum 
İsmet Eker 

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

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Faik Kaltaklnran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
Talât Onay 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

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

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

Kars 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Şerif ilden 
Veled Izbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Reşid özsoy 
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Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Muştala Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 

Malatya 
îsmet înönü 

Manisa 
FaikKurdoğlu (Bakan) 
Kani Kara Osman 
Osman Ergin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

I : 80 24-6 
Maraş 

Kemal Kusun 
NuriUral 

Mardin 
Osman Diiıçer 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 

Muş 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
Kâmil îrdelp 

Ordu 
Ahmed îhgan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
t ınm 

1938 C : 1 
tsmail Çam aş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Srrn Tarcan 

Samsun 
Memed Güneşdoğdu 
Zühtü Durukan 

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

Siird 
Tsmail Müştak Mayakoı 
Memed Ali Kurdoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
çonk 

Sivas 
tsmail Memed Uğur 

Necmettin Sadak 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Urgavaş 
Behçet Günay (îzinli) 
Mehmed Emin Yurda
kul 
Fuad Gökbudak 
Refet Ülgen 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 

» © « 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununa ek kanuna verilen reylerin neticesi 
[Kanun kabul edilmiştir.] 

Afyon Karahisai 
Ali Çetinkaya 
Bere Türker 
Cemal Akçın 
Haydar Çerçel 
tzzet Akosman 
tzzet Ulvi Aykurd 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 
Tsmail Hakkı Mumcu 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 309 

Kabul edenler : 309 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 8 4 
Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 

Şakir Kmacı 
Antalya 

Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Rasıh Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Ancan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 

Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Gl. Kâzım Özalp 
tsmail Hakkı Uzunçar-
şıl 1 
Memed Emir 
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örge Evren 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
ihsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
İsmail Hakkı Uzmay 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Şekibe tnsel 

Çanakkale 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Fuad Bulca 
îlyas Sami Muş 

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

î : 80 24-6 
Denizli 

Dr. Kâzım Samanlı 
Emin Aslan Tokad 
Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kan su 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Mecdi Boysan 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazri Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı 
Fnad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Frrat 
Aziz Samih Ilter 
Hikmet Işık 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Dr. Mehmed Ali Ağakay 
Bekir Kaleli 
Gl. Ali Hikmet Ay er
dem 

-1938 C : 1 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Hakkı Tarık Us 
ismail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Durak Sakarya 
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 
Fakihe öymen 
Hamdi Gürsoy 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

İzmir 
Benal Aranan 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Fuad Köprülü 

Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 
Ömer Küntay 

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

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
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 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay 
tugan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

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

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr.. Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Somer 
Muhlis Erkmen 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
Vedid Uzgören 

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

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yaşar özey 

Maraş 
Alâettin.Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çorak 
İrfan Ferid Alpaya 
Osman Dinçer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canib Yöntem 
İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 

Samsun 
Ali Tunah 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 
Ruşeni Barkın 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

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

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
İsmail Hakkı Veral 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Faik Öztrak 
Rahmi Apak 
Şakir Kesebir ' 

Tokad 
Galib Pekel 
öl. Sıtkı Üke 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Nâzım Poroy 

Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Halil Nihad Boztepe 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Sı rn Day 
Süleyman Sırrı Gedik 

Urfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 
Refet Ülgen 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

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

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Hasan Karabacak 
Ragıb Özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Yanlar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Ankara 

Dr. Taptas 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Aydm 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topeoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

Bayaztd 
Halid bayrak (I. Â.) 

Dr. Hüsamettin Kural 
Bilecik 

İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
Şükrü Gülez 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 
Hatice özgen er 
Mustafa Abdülhalik 
Renda (Başkan) 

Çoruh 
Hasan Cavid 
İhsan Kurtkan 

Çorum 
ismet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Haydar Rüştü öktem 

Elâzığ 
Talisin Berk 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Nafiz Dumlu 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gümüşane 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

îçel 
Hakkı Saydam 
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İstanbul 
Ahmed Mamdi Denizmen 
Ür. Neşet Ömer lıdelp 
Dr. Refik Saydam 
Gl. Refet Bele 
Halil Etem Eldem 
Ziya Karamursal 

izmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım tnanç 
TTamdi Aksoy 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Esad özoğuz 

Kastamonu 
İbrahim Oran tay 
Şerif tiden 
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Kırklareli 

Dr. Fuad Umay 
Kırşehir 

!/fit fi Müfid özdeş 
Kocaeli 

Tîasan Hayrı Tan 
Konya 

Kâzım Gürel 
Malatya 

İsmet İnönü 

Manisa 
Faik Kurdoğlu (Bakan) 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

M araş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 
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Muğla 

Dr. Hüseyin Avni Er
can 
Nuri Tuna 

Viçde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Dr. Ziya Naki Yal-
tıi'im 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Mcmed Oüneşdoğdu 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 

Siird 
İsmail Müştak Mayakoı 

Melmıed Ali Kurtoğlu 
Sinob 

Hüsamettin Okan 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Yahya Kemal Beyatlı 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 

ürfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Mehmcd Emin Yurdakul 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Necati Güneri 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkmda Hükümetçe ittihaz olunan kararların tasdiki 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir. 

Af yun Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
ilatı Çırpan 

Aza adedi : 399 
Reye iştirak edenler : 250 

Kabul edenler : 250 
Reddedenler : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 143 

Münhaller : 6 

[Kabul edenler] 
Mümtaz Ökmen 
Müşfik Ayaşlı 
Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
\rımnan Aksoy 
iiasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Tevfik Arıcan 
Türkân örs 

Aydın 
Nuri Cöktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 

Memed Km ir 
Örge Evren 
Osman Niyazi Bureu 
Rahmi Selçuk 

Bayaztd 
Halid Bayrak 
thsan Tav 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
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Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 

Burdur 
Halid Onaran 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Perid Talay 
Şekibe Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergeneli 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
Mustafa Abdülhalik 
Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Fuad Bulca 
İhsan Kurtkan 
llyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
İsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 

Gl. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Se^üktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
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Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ziya Çiyi!tepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih lİter 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Alımcd Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atuf Kansu 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
Osman Işın 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Dr. M. Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Hakkı Tarık Us 
Tsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Giimüşane 
Ali Şevket öndersev 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Rmin înankur 
Fikri Mutlu 
Hamdi Ongun 

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

Yaşar Yazıcı 
izmir 

Benal Anman 
Hüsnü Çakır 
Kâmil Dursun 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

Isparta 
ETüsnü Özdamar 
ibrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Ömer Güntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslar. 
Nuri Tam aç 
Sami Rrkman 
Sıtkı Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Hasan Hayri Tan 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmod Hamdi Dikmen 

Ali Muzaffer Göker 
Cemal Tekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Eken 
Mustafa Halid Üner 
Naim Hazim Onat 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sil ay 

Kütahya 
Di Şakir Ahmed Ediz 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Memed Som er 
Naşid Uluğ 
Ömer Dinç 
Receb Peker 
v'edit Uzgören 

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oytâc 
Ihnrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Mihri Pektaş 
Osman Tanor 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Hikmet Bnyıır 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Turgud Türkoğlu 
Yaşar özey 

M araş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Hilmi Çoruk 
İrfan Ferid Al paya 
Rıza Erten 

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

Mu§ 
Hakkı Kılıçoğlu 
Naki Yücekök 
Şevki Çiloğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 

Ordu 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tunalı 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yürüker 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
izzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Muammer Eriş 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş (Ba
kan) 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzrm Özalp 
(Bakan) 
Sabiha Gökçül 
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Ruşeni Barkın I 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali j\Iünif Yegena 
p]sma Na}Tnan 
Gl. Naci Eldeniz 
îbrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Tîulûsi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
ismail Hakkı Veral 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi "Çiner 

[Reye iştirak 
Bayazıd I 

Dr. Hüsamettin Kura] 
BiUoik 

ibrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
ismail Hakkı Uzmay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf Doras 
Fatin Güvendiren 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 
İsmet Eker 

Denizli 
Emin Aslan Tokad | 

Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Ergun 
Hüsnü Konay 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Raif Karadeniz 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

Vrfa 
Fuad Gökbudak 

etmeyenler] 
Haydar Rüştü öktem 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali Ön-
gören 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Saffet Ankan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 
Remzi Güreş 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 

Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

Hasan Fehmi Ataç 
İçel 

Ferid Celâl Güven 
Hakkı Saydam 

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

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gi. Kâzım inanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan AH Yücel 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 

Kars 
Esad özoğuz 
Hüsrev Kızrldoğan 
Memed Nazif Sirel 
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Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
İbrahim Grantay 
Şerif îlden 
Veled tzbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Güpgüp 
Nahid Kerven 

Kırklardi 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Bediz Morova 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Brkmen 
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İsmail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Malatya 
ismet İnönü 

Manisa 
Faik Kurdoğlu 

Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik İnce 

Maraş 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
Edib Ergin 
Osman Dinçer 

Muğla 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Faik Soylu 
Kâmil trdelp 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
Ali Canih Yöntem 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 

Siird 
Hulki Aydın 
ismail Müştak Mayakon 
Mehmed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim Incedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
fenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Nâzım Poroy 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Mehmed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

ZonauHak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
Ragıb özdemiroğlu 

Muhasebei umumiye kanununuun bazı maddelerinin değiştirilmesine dair kanuna verilen 
reylerin neticesi 

[Kanun kabul edilmiştir. 

Afyon Karahisar 
Bere Türker 
Cemal Akçm 
Mebrure Gönenç 

Amasya 
Esad Uras 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

399 
230 
230 

0 
0 

163 
6 

[Kabul edenler] 
Ankara 

Ahmed Ulus 
Eşref Demirel 
Hatı Çırpan 
Muammer Eriş 
Mümtaz ökmen 
Müşfik Ayaşlı 

Rifat Araz 
Şakir Kmacı 

Antalya 
Celâl Mengilibörü 
Dr. Cemal Tunca 
Numan Aksoy 
Tevfik . \ncan 

Türkân öre 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Cemal Esener 
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Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Enver Adakan 
ismail Hakkı Uzunçar-
çılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 

Bayaztd 
îhsan Tav 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
Hasan Cemil Çambel 
Mitat Dağdemir 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halid Onaran 

Bursa 
Asaf Doras 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 

Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Mustafa Fehmi Ger-
çeker 
Refet Canıtez 
Sadettin Ferid Talay 
Seki be Insel 

Çanakkale 
Hilmi Ergen el i 
Şükrü Yaşın 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Hatice özgener 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Akif Akyüz 
Ali Zırh 
Fuad Bulca 
îhsan Kurtkan 
îlyas Sami Muş 

Çorum 
Ali Rıza özenç 
Dr. Mustafa Cantekin 
îsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nabi Rıza Yıldırım 
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Denizli 

Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
(31. Şefik Tursan 
Mazhar Müfid Kansu 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Huriye öniz 
Rüştü Bekit 
Tevfik Bilge 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Mecdi Boysan 

Elâzığ 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Hikmet Işık 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Fuad Sirmen 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Nafi Atııf Kan sn 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 

Gazi Anteb 
Ali Kılıç 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 
Remzi Güreş 
Dr. M. Ali Ağakay 

Giresun 
Hakkı Tank Us 
îsmail Sabuncu 
Muzaffer Kılıç 
Münir Akkaya 

Gümüşane 
Ali Şevket öndersev 
Şevket Erdoğan 

îçel 
Ferid Celâl Güven 
Fikri Mutlu 
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istanbul 

Ali Barlas 
Ali Rana Tarhun 
Atıf Bayırıdır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe öymen 
Hayrullah Ergin 
Sadettin Uraz 
Şükrü Âli ögel 
Yaşar Yazıcı 

izmir 
Benal Aranan 
Hüsnü Çakır 
Rahmi Köken 
Şükrü Saraçoğlu 

İsparta 
İbrahim Demiralay 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 

Kars 
Baha öngören 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Nuri Tamaç 

Sıtkr Şerif Eken 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Hasan Ferid Perker 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Şevket ödül 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Ali Rıza Esen 
Hazım Börekçi 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Dıblan 
Kemalettin Olpak 
Or. Gl. Ali Said Akbay-
tuğan 
Ragıb Akça 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Ham d i Dikmen 

Ali Muzaffer Göker 
Bediz Morova 
Cemal Tekin 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Mustafa Halid Uner 
Ressam Şevket Dağ 
Tevfik Fikret Sılay 

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

Malatya 
Muttalib öker 
Dr. Hilmi Oy taç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Osman Taner 
Vasıf Çın ay 

Manisa 
Hikmet Bayur 
Kenan Örer 
Tahir Hitit 
Yağar özey 
Faik Kurdoğl u 

Maraş 
Memed Erten 

Mardin 
Abdürrezzak Satana 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Hilmi Çoruk 
Osman Din çer 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitaba 
Nuri Tuna 
Şükrü Kaya 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıçoğht 
Naki Yücekök 
Şükrü Ataman 
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Niğde 
Ahmed Vefik Uluçay 
Dr. Abravaya 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Yalman 

Samsun 
Ali Tırnak 
Dr. Asım Sirel 
Meliha Ula§ 
Memed Ali Yürüker 
Kuşeni Barkın 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
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61. Naci Eldeniz 
ibrahim Mete 
Tevfik Tarman 

Siird 
Hulki Aydm 
Şevki Süsoy 

Sinob 
Hulusi Oruçoğlu 
Hüsamettin Okan 
Hakkı Veral 

Sivas 
Mitat Şükrü Bleda 
Rasim Basara 
Remzi Çiner 
Sabiha Görkey 
Vasfi Raşid Seviğ 
Ziya Basara 
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Tekirdağ 

Faik öztrak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Galib Pekel 
Hürrem Brgun 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Süreyya Tevfik Genca 

. Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Seniha Hızal 
Süleyman Sırrı Gedik 

ürfa 
Fuad Gökbudak 
Gl. Ahmed Yazgan 
Muhittin Dinçsoy 

Van 
Hakkı Ungan 
İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Emin Draman 
Ömer Evci 
Sungur 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Ragıb özdemiroğlu 
Raif Dinç 
Receb Zühtü Soyak 
Rifat Vardar 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisar 

Ali Çetinkaya (Bakan) 
Haydar Çerçel 
İzzet Akosman 
İzzet Ulvi Aykurd 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Aka Gündüz 
Dr. Taptas ı 
Falilı Rıfkı Atay 
Kamâl Atatürk (R. C.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydm 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
Nazmi Topcoğlu 
Tahsin San 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp (Bakan) 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Örge Evren 
Sabiha Gökçül 

Bayazıd 
Halid Bayrak (I. Â.) 

Dr. Hüsamettin Kural 
Büecik 

Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
İbrahim Çolak 
Salih Bozok 

Bolu 
Cevad Abbas Gürer 
İsmail Hakkı Uzmay 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mustafa Şeref Özkan 

Çanakkale 
Ahmed Cevad Emre 
Dr. Mustafa Bengisu 

Çankırı 
Fazıl Nazmi örkün 

Çoruh 
Asım Us 
Atıf Tüzün 
Hasan Cavid 

Çorum 
Eyub Sabri Akgöl 
ismet Eker 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Haydar Rüştü öktem 

Diyarbakır 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Şeref Aykut 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (Bakan) 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Aziz Samih llter 
Saffet Arıkan (Bakan) 

Erzurum 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Ahmed özdemir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 
Yusuf Ziya özer 

Gazi Anteb 
Gl. Ali Hikmet Ayer-
dem 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Sadri Maksudi Arsal 
Talât Onay 

Günviişane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 

İçel 
Emin İnankur 
Hakkı Saydam 
Hamdi Ongun 

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

İzmir 
Celâl Bayar (Başbakan) 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Gl. Kâzım İnanç 
Halil Menteşe 
Hamdi Aksoy 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Mahmud Esad Bozkurd 
Sadettin Epikmen 

İsparta 
Hüsnü özdamar 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
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Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Memed Nazif Sirel 

Kastamonu 
Dr. Şükrü Şenozan 
ibrahim Grantay 
Sami Erkman 
Şerif ilden 
Veled lzbudak 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ferruh Cüpgüp 
Nah id Kerven 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 

Kırşehir 
Lûtfi Müfid özdeş 

Kocaeli 
Hasan Hayri Tan 
ibrahim Süreyya ^iğit 

Konya 
Ali Rıza Türel 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
Mustafa Eken 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Besim Atalay 
Muhlis Erkmen 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
ismet İnönü 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Dr. Saim Uzel (I. Â.) 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 
Turgud Türkoğlu 

Maraş 
Alâettin Tiridoğlu 
Hasan Reşid Tankud 
Kemal Kusun 
Nuri Ural 

Mardin 
trfan Ferid Alpaya 
(I. A.) 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni Er
can 

Muş 
Şevki Çiloğlu 

Niğde 
Cavid Oral 
Halid Mengi 
Kâmil Irdelp 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
Dr. Ziya Naki Yal-
tırım 
ismail Çamaş 
Muhittin Baha Pars 
Selim Sırrı Tarcan 

Samsun 
Memed Güneşdoğdu 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Esma Nayman 
Hilmi Uran (R. V.) 
Ömer Biçer 

Siird 
ismail Müştak Mayakoı 
Memed Ali Kurtoğlu 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 

îsmail Memed Uğur 
Necmettin Sadak 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Cemil Buladan 
Şakir Kesebir (Bakan) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke 
Hüsnü Konay 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Sırrı Day 

Urfa 
Ali Saib Ursavaş 
Behçet Günay 
Memed Emin Yurdakul 
Refet Ülgen 

Yozgad 
Sırrı Içöz 

Zonguldak 
Esad Çakmakkaya 
Necati Güneri 
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S. Sayısı: 280 
Maktu fiat üzerim satış mecburiyetine dair kanun 

lâyihası ve İktısad, Dahiliye ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/1034) 

Başvekâlet 7 ~Y -1938 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 6/1927 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Maktu fiat üzerine satif mecburiyeti hakkmda İktısad vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri 
Heyetince 3 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muciıbe-
sile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bay ar 

Maktu fiyat üzerine satış mecburiyetine dair kanun lâyihasının mucib sebebleri 

Yüksek Meclisin tedkik ve tasdikma arzedilen kanun lâyihası ile, perakende alış verişte maktu 
fiyat üzerine satışı mecburî kılmak, fiyatlarda aleniyeti temin eylemek ve, bu suretle, iktisaden ve-
ahlâkan mazarratında şübhe bulunmayan pazarlık usulünü ortadan kaldırmak gayesi güdülmektedir. 

Alış verişlerimizde, nadir istisnalarla, pazarlığın hâkim olduğu her keşçe malûm bir keyfiyettir. 
Filhakika, gündelik hayatımızı gözden geçirirsek, alış verişlerimizde pek eski bir itiyadm sevkile 
pazarlık yaptığımızı veya, pazarlık yapmak istemesek bile fiyatların ona göre takarrür etmiş oldu
ğunu bildiğimiz için, pazarlık yapmağa mecbur kaldığımızı görürüz. Böylelikle pazarlık usulü, 

maalesef, bu gün iç piyasalarımızda kuvvetli bir teamül haline gelmiştir : 
a) Alıcı,, satıcının beyan ettiği fiyattan her halde bir mikdar tenzilât yaptırmadan bir malın satın 

alınamayacağına kani veya» bu usul devam ettikçe, böyle düşünmeğe mecburdur. 
b) Satrcı ise, mütekabil tedbîr olarak, malın fiyatını hakikî fiyattan çok yükseğine beyan etmek 

ve Şöylece bir pazarlık marjı ayırmak vaziyetindedir. 
c) Tabiî bu satış şartlarının ilk kurbanı pazarlık yapmak itiyadında olmayan müşteridir. Pazarlık 

yapan müşteri ise, en aşağı, kendisini az çok aldanmış addeder, M bu mevzuda hemen her vatandaş 
tecrübe sahibidir. 

Pazarlık usulünün böyle kuvvetli bir itiyad halinde bulunması, diğer taraftan, maktu fiyatla 
satış usulünün taammümüne mâni olmaktadır : 

Filhakika, pazarlık adeti piyasalarımıza hâkim oldukça, maktu fiatla satışlar ancak muyyen bir 
müşteri tabakasile iş gören mahdud müesseselere inhisar etmekte ve geniş halk tabakalarına satış ya
pan mağaza ve dükkân sahihleri ise, ister istemez, pazarlığı maktu fiat usulüne tercih etmek zarure
tinde kalmaktadırlar. 

işte Yüksek Meclisin tedkik ve tasdikine arzolunan kanun lâyihası gerek iktisadî ve gerek ahlâkî 
sahada memleketimizin bu az mühim olmayan derdine taallûk etmekte, ve bunun giderilmesi çareleri
ni bulmağı istihdaf eyülemektedir. Bu maksadla, takdim olunan lâyiha ile perakende satışlarda mak
tu fiat usulünün mecburî kılınması satışa arzolunan mal üzerine etiket koymak suretile fiatlarda aleni
yetin temini ve maktu fiattan aşağıya veya yukarıya satışın menedilmesi cihetine gidilmiştir. 

Bu esaslar.dahilinde, pazarlık usulü, her alış verişte az çok aldanıldığı kanaatini telkin eden ve 
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ne alicinin ve ne de satıcının lehinde olan bu eski ve zararlı adet, ortadan kaldırılmış, ifratların an
cak iktisadî şartlara göre teşekkülü, iç piyasalarımızda alış verişlerin hakikî piyasa fiatı üzerinden ve 

bir itimad havası içinde cereyanı temin edilmiş olacaktır. 
Yine jbu suretledir ki, müşteri muhtelif mağazalar fiatlarını mukayese etmek imkânını bulabilecek 

ve böylece hakikî piyasa fiatlarmı teşekkülünde kendisine düşen iktisadî rolü oynayabilecektir. 
Maktu fiat usûlünün tamimi ayni zamanda bir millî ahlak meselesidir. İ ç piyasalarımızda alış 

veriş muamelelerinin mütekabil emniyet ve itimad havası içinde cereyanını temıin etmeğe iktısaden 
mecbur olduğumuz kadar millî ahlâkın korunmasıbakîmından da mecburuz. 

Yukarıda arzolunan maksadlarla takdim kılınan lâyihanın birinci maddesinde maktu fiatla satış 
mecburiyeti, ikinci maddesinde mal veya bunun kabı üzerine etiket koymak veya halkın görebile-
cağı yerlere fiyatlistesi asmak gibi suretlerle fiyatlarda aleniyet esası ve üçüncü maddesinde de, böy
lece tesbit ve ilân edilmiş olan fiyatlardan da aşağıda veya yukarı bir fiyatla satış yapmak mem-
nuiyeti vazedilmiştir. •-

Yerleşmiş bir adete temas eden ve böylece itiyatlarımızda derin bir değişikliği .jn^ucib olacak 
olan bu ;kanunun derhal ve memleketin her tarafında tatbikinden içtinab edilmek gerekliği şüphe
sizdir. Bundan dolayıdır ki, 4 ncü madde ile, kanunun tedricen tatbiki imkânları derpiş ve alına
cak neticelere göre bu kanun tatbikatını az veya çok süratle memlektin muhtelif taraflarına teş
mil etmek işi İcra Vekilleri Heyetine bırakmıştır. > 

Keza, etiket usulünün derhal ve seyyanen her nevi eşya ve gıda maddelerinle tatbikinden ?çtmab 
olunmuştur. Zira, etiket vasıtasile ve sair suretle fiyatları halkın ıttılaına koyma usullerinden biri 
her hangi bir ticaret şubesine veya mala uygun gelmiyebilir; burada takdire mahal vardır. 
Ayni suretle kânunun tatbikatı, teferruata müteallik bir çok meseleleri bahis mevzuu ettirecektir, 
ki bunlar hakkında yerine göre icab eden kararların alınması îct& Vekilleri Heyetine bırakılmıştır. 

Bu kanun mevzuu belediyelere yabancı değildir, Hatta kısmen belediyelerin salâhiyetleri dahiline 
giren işler bahsa mevzudur. Gerek bu itibarla ve gerek geniş bir teşkilâta lüzum göstermesi iti-
barile, bu kanun tatbikatına nezaretle - esas ıtibarile- belediye idareleri memur edilmiştir. Icab et
tikçe îktjcsad vekâleti kendi teşkilâtına dahil organlarla belediyeleri takviye edeecktir. 

Cezaî; hükümlere gelince: Burada projenizi vazettiği mecburiyetlerin ve bunlara ademî riayetin 
ehemmiyet ve mahiyeti nazarı dikkate alınmış ve maktu fiyat ve etiket vâzı mecburiyetlerine riayet 
etmeyenlere verilecek cezalarla ilân ettikleri fiyatdan aşağı veya yukan satış yapanlara verilecek 
cezalar ye malın evsafına uygun olmayan etiket vazedenlere verilecek cezalar ayrı, ayrı olarak 
tayin edilmiştir. Bu üç nevi ve ağırlığı gittikçe artan suçların mukabili olarak da yine gittikçe şid
detlenen jcezalar tertib olunmuştur. . - . , . . . • - . 

Beîecİiyelerin kanunun tatbikatında muvafafiyetlerini teshil maksadile verecekleri cezaların bir 
kısmının^ hafif para eezasile bir haftaya kadar ticarethanenin kapatılması cezasının katği olması' 
lüzumlu görülmüştür. . 

Malın evsafına uygun olmayan etiket vazı hali de Türk ceza kanununun 363 ncü maddesinde esa
sen derpiş edilmiş olduğundan cezası da o maddeye atfen tayin edilmiştir. ' 

Bu kanuna muhalif hareket edenlerin aleyhinde yapılacak takibatta cezanın derhal tatbiki im
kânını vererek kanunun muvaffakiyetini temin arzusile meşhud suçlar mahkeme usulünün bu suçlara 
da teşmil edilmesi faideli görülmektedir. , , 
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îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 23 - V - 1938 
Esas No. 1/1034 

Karar No. 48 
Yüksek Reisliğe 

îktısad vekilliğince teklif olunan ve îcra 
Vekilleri heyetinin 3 - V - 1938 toplantısında 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılıb Başvekâletin 
7 - V - 1938 tarih ve 6/1927 numaralı tezkere
sine bağlı olan «maktu fiyat üzerine satış mec
buriyetine dair kanun lâyihası» Encümenimiz 
.tarafından îktısad vekilinin huzurile müzakere 
edilmiştir. 

Kanun lâyihası, memleketimizde geniş mik
yasta cari olan pazarlık usulünün kaldırılması
nı ve yerine maktu fiyat üzerine satış usulünün 
ikamesini istihdaf etmektedir. Perakende alış 
verişte isteyerek veya istemiyerek müracaat edi
len pazarlık usulü, bizzat satıcılar da dahil ol
duğu halde, herkesin şikâyetini mucib olmakta 
ve fiatlarm normal surette teşekkülüne mâni 
olan bu usulün mahzurları^ izaha mahal kalmı-
yacak derecede, aşikâr bulunmaktadır. Bun
dan dolayı encümenimiz, iktisadî olduğu kadar, 
geniş halk tabakalarını alâkadar, etmesi ve ah
lâk prensiblerine de temas eylemesi itibarile 
ayni zamanda içtimaî bir mahiyeti bulunan bu 
meselenin halli hususunda Hükümetimizin al
dığı teşebbüsü memnuniyetle karşılanmıştır. Bu 
suretle esası müttefikan tasvib olunan lâyiha
nın maddelerine geçilmiş ve metnin vuzuhuna 
yardım edecek bazı değişiklikler yapılmıştır: 

Birinci madde: «beşinci madde hükmü da
iresinde» cümlesi «bu kanun hükümleri daire
sinde» diye değiştirilmek suretile, tavzih edil
miştir. 

îkinci madde; satılan mallar üzerine fiatı 
ve bazı ahvalde evsafı gösteren etiket veya sair 
işaretler konması mecburiyetini ihtiva etmekte 
ve beşinci maddede bu mecburiyetin hangi 
mahallerde, hangi ticaret şubelerinde, hangi 
maddeler hakkmda ve ne suretle tatbik edile
ceğine dair hükümler muhtevi bulunmaktadır. 
Bu hükümler ikinci maddenin ihtiva ettiği esas
lara sıkı bir alâka ile bağlı bulunduğundan be
şinci maddenin ikinci madde ile mezcedilmesi 
muvafık görülmüş ve bu suretle ikinci madde, 

beşinci maddeyi de ihtiva etmek suretile, yeni
den tertib edilmiştir. 

Madde 4 — Ticaret müesseseleri tarafından 
kendi memurlarına veya başka müesseselerin iş
tiraki bulunan hallerde, ana müesseselerinin ve
ya ilgili diğer teşekküllerin memur ve müstahdem

lerine hususî şartlar tatbik edilmek, umumî satış f i-
atlarından muayyen tenzilât yapılmak gibi team-
müller mevcuddur. Bunun gibi kooperatifle
rin de kendi azasma tenzilâtlı satış esasını tat
bik edenleri, çoktur. Kanunun ruhuna aykırı 
olmayan bu nevi tenzilâtlı satışlara imkân bırak
mayı Encümenimiz muvafık gördüğü cihetle bu 
maksadları temin etmek üzere Hükümetle mu
tabık olarak yeni bir madde kaleme almış ve 
dördüncü madde olarak metne ilâve eylemiştir. 

Altıncı madde; Belediye teşkilâtına ve îktı
sad vekâletine düşen vazifeleri vazıhan ifade 
edecek surette, değişiklikler yapılmıştır. 

Hükümet teklifinin 7 ve 8 nci maddelerinde 
yazılı ceza hükümleri esas itibarile muvafık bu
lunmuş ise de Encümenimiz, teklif olunan ceza
ların tahfifini lüzumlu görmüştür. Bu suretle 
yapılan tahfifler şunlardır: 

50 lira hafif para cezası yerine 25 lira, 
3 ilâ 15 gün hafif hapis yerine bir haftaya ka

dar hafif hapis, 
10 liradan 500 liraya kadar ağır para cezası 

yerine 10 liradan 200 liraya kadar ağır para ce
zası, 

Bu edğişiklikler dolayısile Hükümetin teklif 
ettiği 7 nci maddenin son fıkrasına lüzum kalma
dığından bu fıkra çıkarılmıştır. 

Lâyihanın 8 nci maddesinde zabıt varakası 
hakkındaki hükijm usulü dairesinde muamele ce
reyanı mümkün olduğundan çıkarılmıştır. 

Havalesi veçhile Daiıılive encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Riesliğe takdim olunur. 

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

B. Köken B. Güreş Dr. B. Ferid T alay 
Afyon K. Afyon K. Konya 

Berç Türker tzzet Akosman H. Dikmen 
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Zonguldak Samsun Aydın îmâr Çanakkale Gümüşane 
Ragib Ali Tunah N. Topcoğlu Bendi Anman M. Bengisu Edib Tor 
Edirne Maraş Kocaeli Gazi Anteb 

Mecdi Boysan K. Kusun t. Diblan B. Kaleli 

Dahiliye encümeni mazbatası 

DaJıiUys encümeni S - VI - 1938 
Esas No. 1/İ038 
Karar No, 39 

Yüksek Beisliğe 

Mjaktu fiat üzerine satış mecburiyeti hakkın
da îktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekil
leri Heyetince 3 - V - 1938 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının es
babı mucibesile birlikte sunulduğunu bildiren 
Başvekâletin 7 mayıs 1938 tarih ve 6/1927 sayılı 
tezkeresi Encümenimize de havale buyurulmus 
olmakla îktısad vekâleti Ticaret umum müdürü
nün hazır bulunduğu 5 - VI • 1938 tarihindeki 
toplantımızda okundu ve iş konuşuldu : 

Maalesef memleketimizde de yer tutmuş olan, 
alış verişte, pazarlık usulünün çirkinliği, mtiziç-
liği, ve beyhude vakit kaybettirmesi bakımından 
îktısad prensiblerine uygunsuzluğu hakkında 
uzun boylu izahat vermeğe ve misallerle keyfiye
ti teşrih ve tevsik etmeğe hacet yoktur. 

Ahlâk bakımından da bu usulün biran evvel 
yıkılmasa ve yerine doğruluk ve teksözlülük esas
larına dayanan bir satış usulünün konması elzem
dir. 

Filhakika bu gün cari olan usule nazaran sa
tıcı müşteriyi tatlı dille avutarak mümkün oldu
ğu kadar sattığı malı fazlaya vermeğe çalışan ve 
başka başka kimselere ayni mali başka başka fiat-
larla satan biridir. Alıcı ise hiç bir satıcının doğ-
ru söylediğine inanmayan ve dakikalarca didine
rek yaptığı pazarlık sonunda aldığı malı dahi, 
hakikî dıeğerile aldığına hâlâ kanaat getirmeyen 
biridir» 

Herhangi bir kimseye sattığı bir malı başka
sına daha aşağı bir fiyatla satan bir kimsenin ha
lini ahlâk kaideleri karşısında izah etmek çok 
müşkil bir iştir. 

Pazarlıkla vakit kaybedilmesi ve müstahdem
lerin beyhude yere müşteri ile konuşması zaru

reti, yüzünden ekser ticarethaneler fazla adam 
kullanmağa mecbur olmaktadırlar. 

Arzolunan mülâhazalara daha pek çokları 
ilâve olunabilir. 

Buna binaen lâyihanın esas itibarile kabu
lü Encümenimizce de muvafık görülmüştür. 

Gerek Hükümetin ve gerek îktısad encüme
ninin lâyihasında, unvanda ve maddelerde (Mak
tu fiyat üzerine satış yapılması) cümlesinin bu
lunması, mallar üzerine konan etiketlerde ya
zılı fiyatm, her dükkânda ve her yerde, ayni olan 
ve Hükümetçe kontrol edilmiş bulunan bir fiyat 
olduğu düşüncesini vücude getirebileceğinden bu
nun yerine, lâyiha muhteviyatına uygun olarak 
pazarlıksız satış tabiri konmuştur. 

Vakıa maktu fiyatın tayini ve bir cinsten olan 
bir malın bir şehrin her dükkânında ayni fiyatla 
satılmasının temini bir idealdir. Fakat bu husus 
pek nazik ve muğlâk olduğundan şimdilik fi
yatların aleniliğini, ve satıcıların ilân ettikleri 
fiyat üzerinden aşağıya veya yukarıya satış ya
pamamalarını, temin etmek ve bu suretle reka
bet kaidelerinin tesirinden istifade eylemek ilk 
adım olarak muvafık sayılmıştır. • 

Sekizinci maddeye göre mahkemelerce hük-
molunacak cezaların dahi, bu hususta kendilerine 
ağır vazife verilen, belediyelere aid olması nisbet 
ve adalete uygun görüldüğünden maddeye bu 
yolda bir kayid konmuştur. 

Hükümetçe lüzumlu olan hazırlıkların iyice 
tedkik olunarak yapılması ve satıcıların da kanun 
hükümlerini ve kararnameler muhteviyatını vak
tinde öğrenerek hazırlanması için kanun neşrin
den üç ay sonra meriyete girmesi faydalı addo
lunmuştur. 
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' Esaslı olarak bu tadilâtı ihtiva etmek ıbere 
tanzim kılınan lâyihanın, Ulu Heyete arzolun-
mak üzere, Yüksek Reisliğe sunulmasına karar 
verilmiştir. 

Dahliye En. Rs. M. M. Kâ. 
Tekirdağ Çanakkale Tokad 

Cemil Uybadtn Ş. Yaşın H. Ergun 

Burdur Bursa Çanakkale 
H. Onaran F. Güvendiren H. Ergendi 

Maktu fiat üzerine satış mecburiyeti hak
kında Iktısad vekilliğince hazıçlanıb Başvekâ
letin 7 - V - 1938 tarih ve 6/1927 sayılı tezke-
resile Büyük Meclise sunulan kanun lâyihası 
Adliye encümenine tevdi edilmekle Iktısad ve
kili huzurile Iktısad ve Dahiliye encümenlerinin 
tadilleri ve mucib sebebler mazbataları ile bir
likte tedkik ve mütalea olundu. 

Pazarlıkla alış verişin İktisadî ve ahlâkî ba
tandan mahzurlarını tafsil eden Hükümetin es
babı mucibe lâyihasında memlekette yerleşmiş 
olan bu fena itiyadm kaldırılmasının teşebbü
sü sayılabilecek olan bu lâyihanın alıcı .ve sa
tıcı arasmda mütekabil itimadı temin edeceği/ 
ve lâyihanın koyduğu diğer bir mecburiyetle de 
satışa çıkarılan malm mahiyet ve evsafının da 
alıcıların ıttılaına arzedilmesi mecburiyeti dü
rüst hareket etmeği ve aldanmak ve aldatmak
tan kurtarmağı temin eden bir tedbir olduğun'-
dan memleket için büyük bir iyiliği olacak bu 
lâyihanın esas itibarile encümenimizce de ka
bulüne karar verilmiştir. 

Lâyiha kanuniyet kesbettikten sonra mem
leketin her yerinde ve satılacak her madde için 
hemen tatbik edilemiyeceği tabiî olduğundan 
nerelerde ve ne gibi maddeler üzerinde bu ka
nun hükmünün tatbik edileceği hakkmda Ik
tısad vekâletinin teklifi üzerine îcra Vekilleri 
Heyetince karar verilmesine dair olan hüküm bu 

5 — 
Çoruh Çorum Erzurum 

A. Tüzün K. Alpsar N Elgün 
Erzurum Kars Kocaeli 

G. Z. Soy demir E. özoğuz A. S, Albay tuğan 
Kütahya Malatya Mardin 
M, Somer E. Barkın Edib Ergin 

Sivas Sivas Tokad 
M.Ş.Bleda S.mrtety Gulib Pekel 
Zonguldak 
B. Vurdar 

kanunun tatbik edileceği hakkındaki ümidleri 
ve hedef tuttuğu maksadlarm peyderpey tahak
kukuna kanaat vermektedir. 

Perakende satışlarda malm mahiyet ve 
vasfı ve fiat hakkmda etiket konması gibi ted
birleri almak belediyelerin de esas vazifeleri 
cümlesinden ise de lâyihada gösterildiği üzere 
Iktısad vekâletinin, de bu işle alâkalanarak faa
liyete geçmesi ve belediyelere aid vazife olduğu 
bu kanunla da teyid edilen işlerin murakabe ve 
teftişine ve lüzum görülen yerlerde ve lüzumlu 
sayılacak maddelerde ayrıca memurlar tayin ve 
tavzifine îktısad vekâletinin salahiyetli olması 
ve yine bu kanunla tahakkuku istenen pazarlık 
usulünün meni keyfiyetinin lâyihaya konmuş 
olan seri ve müessir usullerle tayin edilecek 
cezalarla müeyyide altma almması pazarlık usu
lünün mahzurlarını mümkün olduğu kadar kısa 
bir zaman kaldırarak beklenen faideyi bu kanun 
temin eyleyecektir. 

Encümenimiz lâyihanın maddeleri üzerinde 
bazı değişiklikler yapmıştır. Birinci madde mak
sadı ifade edecek tarzda yeniden yazılmıştır. 

Dahiliye Encümeninin tanzim ettiği ikinci 
maddenin son fıkrası müstakil madde olarak ay
rı yazılmıştır. v 

Encümenimizin tertibine göre beşinci madde 
olan Dahiliye Encümeninin kaleme aldığı dör
düncü madde kanunun maktu fiattan aşağı 

Adliye encümeni maabatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni . 20 - VI -1938 
Esas No. 1/1034 
Karar No. 52 

Yüksek Reisliğe 
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satış yapmak hükmünü ihlâl edici bir mahiyet 
arzetmekte ise de Iktısad vekilinin verdiği izah 
üzerine başka memleketlerde de bir çok ticaret
hane ve müesseselerin kendi memur ve müstah
demlerine ve hissedarlarına tenzilli fmtla mal 
satmaları onlaıa yardım mahiyetinde taamül 
halini almış bir keyfiyet olduğundan bu yolda 
muamele yapacak müesseselerin tenzil nisbetle-
rini belediyeye bildirmek şartile bu işleri ser
bestçe yapabilmeleri muvafık görülmüş ve mad
de olduğu gibi kabul edilmiştir. 

Dahiliye encümeninin tesbit ettiği ve Encü
menimizce altıncı madde olarak aynen kabul edi
len madde pazarlıksız satılması mümkün olmayan 
satışlar hakkında bu kanunun tatbik olunmayaca
ğına dair olan hüküm hakikaten müzayede sa-
lonlrında ve icra -dairelerinin haczettikleri eşya
nın satışlarında ve tasfiye muamelelerinde yapı
lan satışlarda ve arttırma ve eksiltme kanununun 
tatbikatında etiket konarak maktu fiyat üzerin
den satışm mecburiyet altma almmaşma maddî 
imkân bulunmdıağından bu maddenin isabetli bir 
hüküm olarak lâyihada yer alması Encümenimiz
ce tasvib edilmiştir. 

Lâyihanın yedinci maddesinde bu kanun 
hükmünün tatbik ve takibine aid işleri görmek
le esas itibarile belediyelerin mükellef bulun
duğu birinci fıkrada sarahatle kaydolunmuştur. 
Maddenin ikinci fıkrasile de îktısad vekâletinin 
alâkası ve lüzum görülen yerlerde bu kanunun 
âmir bulunduğu işleri yapmak üzere memur tayin 
edeceği tesbit olunmuştur. 

Cezaî hükümlerle lâyihada gösterilen cezaları 
verecek merciin tayini hususları Encümenimizce 
tamamile değiştirilmiştir. 

Lâyihaya konan cezaların süratle tatbiki bu 
kanunun maksad ve gayesi itibarile zarurî oldu
ğundan bu hususu temin için cezaların, mahke
melerce hükmedilmeyerek. idare heyetleri kara-
rile verilmesi muvafık görülmüş ve yalnız- ceza 
prensiblerine da aykırı olmamak üzere bu kanuna 

aykırı hareketler için tayin edilecek cezaların yir
mi liraya kadar hafif para cezası olması tensib 
edilmiştir. 

Mükerrirler hakkında en müessir bir tedbir 
olan dükkân ve ticarethanenin bir haftaya kadar 
kapatılmasına da idare heyetlerinin para cezsile 
beraber karar vermeleri kabul olunmuş ve yal
nız kapatılma kararlarına karşı alâkalının mahal
lin en- büyük mülkiye âmirine itiraz etmeğe hakkı 
olduğu lâyihada tasrih kılınmıştır. 

Para cezalarile itiraz üzerine kapatılma ka
rarlar hakkında verilen kararların katî olduğu ve 
bunlar aleyhine hiç bir mercie müracaat edilmeye
ceği maddede sarahatle gösterilmiştir. Bu ceza
lan müstelzim olan haller hemen tesbit edilerek 
cezaları da süratle verilecek karar üzerine tatbik 
edilmesi mütecasirleri üzerinde matlub tesiri hu
sule getireceğindn adlî veya idarî kaza mercile
rine müracat salâhiyeti kabul edilmesi maksadın 
fevt Olmasına kadar gidebilecek mahzurlar tevlid 
edeceğinden mahkemeyi ilgilendirmeyerek hafif 
ve fakat seri infaz olunacak bu cezaların kâfi 
müeyyide teşkil edeceği kanaatile Encümenimiz 
bu hükümleri lâyihanın sekizinci ve dokuzuncu 
maddelerinde tesbit etmiştir. 

Bu kanuna göre alınacak para cezalarının be
lediye gelirinden sayılması onuncu maddede gös
terilmiştir. 

Encümenimizce yapılan değişikliklerle lâyiha 
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulur. 

Adliye E. Reisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Balıkesir 

Osman N, Burcu 
Bursa 

8, F. Talay 
Bursa 

Atıf Akgilç 

M. M. 
Kocaeli 

Salâh Yargı 
Kayseri 

R. özsoy 
Konya 

R. Türel 
Urf a 

Fuad Gökbudak 

Kâtib 
Erzurum 

Fuad Sirmen 
Ankara 

M. ökmen 
Kocaeli 

Ragıb Akça 
Kastamonu 

Dr. Ş. Şenozan 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Maktu fiat üzerine satış mecburiyetine dair 
kanun lâyihası 

MADDE 1 — Perakende ticarette her nevi 
eşya ve gida maddelerinin maktu fiat üzerine 
satışı 5 nci madde hükmü dairesinde mecburidir. 

MADDE 2 — Perakende surette satış yapı
lan bilûmum dükkânlarda, mağazalarda ve sair 
satış yerlerinde, satışa arzedilmek üzere bulun
durulan her nevi eşya ve gida maddeleri veya 
bunları muhtevi kaplar üzerine satış fiatmı ve 
5 nci madde mucibince îcra Vekilleri Heyeti ta
rafından tayin edilecek bazı maddeler, için ma-
lm hakikî evsafmr gösteren bir etiket veya bu 
maksada uygun sair bir işaret konacaktır. 

Malın mahiyeti etiket konmağa müsaid olma
yan hallerde, halkm görebileceği bir yere fiat 
listesi asmak gibi suretlerle de fiatlarm halkm 
ıttdâma vazı caizdir. 

MADDE 3 — Bir malm 2 nci maddede yazılı 
olduğu surette tesbit edilmiş olan fiatmdan aşa
ğı veya yukarı fiatla satılması yasaktır. 

MADDE 4 — Arttırma, eksiltme ve ihale ka
nunu mucibince yapılan alım satımlarla hu
susî kanunlardaki istisnaî hükümler mucibince 
alım ve satımlar ve mahiyeti itibarüe veya ka
nunen maktu bir muafiyete tâbi tutulması müm
kün olmayan satışlar hakkında bu kanun hü
kümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 5 — Maktu fiat ve evsafı gösteren 
etiket vazı mecburiyetinin hangi mahallerde, 
hangi ticaret şubelerinde ve hangi eşya ve gıda 
maddeleri hakkmda ve ne suretle tatbik edilece
ği İktısad vekâletinin teklifi üzerine îcra Ve
killeri Heyeti kararile tayin olunur. 

(S. Sa: 

İKTISAD ENCÜENÎNÎN DEĞİŞTİRİŞİ 

Maktu fiat üzerine satış mecburiyetine dair ka
nun lâyihası 

MADDE 1 — Perakende ticarette her nevi 
eşya ve gıda maddelerinin maktu fiat üzerine 
satışı bu kanun hükümleri dairesinde mecburi
dir. 

MADDE 2 — Perakende surette saıış yapı
lan dükkânlar, mağazalar ve sair satış yerlerin
de satılan eşya ve gıda maddeleri üzerine bun
ların fiatlarmı ve ayırıcı vasıflarını gösteren 
bir etiket veya başka bir işaret konujur. 

Maktu fiat ve ayırıcı vasıflardan birini ve
ya ikisini gösteren etiket veya işaret vazı mec
buriyetinin hangi mahallerde, hangi ticaret şu
belerinde hangi eşya ve gıda maddeleri hakkm
da ve ne suretle tatbik edileceği, İktısad vekâ
letinin teklifi üzerine îcra Vekilleri heyeti ka
rarile tayin olunur. 

Malm mahiyeti etiket veya işaret konmağa 
müsaid olmıyan hallerde, halkm görebileceği 
bir yere liste asmak gibi suretler mecburî tu
tulabilir. 

MADDE 3 — Bir malm ikinci maddede ya
zılı olduğu surette tesbit edilmiş olan fiatmdan 
aşağı veya yukarı fiatla satılması yasaktır. 

MADDE 4 — Maktu fiatla satış mecburiye
tine tâbi hakikî veya hükmî şahıslar kendileri
nin veya ilgili teşekküllerin memur, müstah
dem ve hissedarlarına, nisbetini evvelden bele
diyeye bildirmek şartile, maktu fiat üzerinden 
tenzilât yapmakta serbesttirler. 

MADDE 5 — Mahiyeti itibarile veya kanunen 
maktu bir fiyata tâbi tutulması mümkün olma
yan satışlar hakkmda bu kanun hükümleri tat
bik olunmaz. 
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DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Pazarlıksız sahş mecburiyetine dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Perakende ticarette her ne
vi maddelerin pazarlıksız satılması - bu kanunun 
hükümleri dairesinde - mecburidir. 

MADDE 2 — Perakende surette satış yapılan 
dükkânlar, mağazalar ve sair satış yerlerinde sa
tılan maddeler üzerine, bunlarm fiatlarmı ve 
ayırıcı vasıflarını gösteren birer etiket veya 
başka birer işaret, konulur. 

Malm mahiyeti etiket veya işaret koymağa 
müsaid olmayan hallerde, halkm görebileceği 
bir yere liste asmak gibi hususlar mecburî kılı-
nabilir. 

Pazarlıksız fiat ve ayırıcı vasıflardan birini 
veya ikisini gösteren etiket veya işaret vazı mec
buriyetinin en evvel hangi mahallerde, hangi 
ticaret şubelerinde ve hangi maddeler hakmda 
ve ne suretle tatbik edileceği, îktısad vekâleti-* 
nin teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyeti kararile 
tayin olunur. 

MADDE 3 — îktısad encümeninin üçüncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Pazarlıksız satış mecburiyeti
ne tâbi olan hakikî veya hükmî şahıslar kendile
rinin veya ilgili teşekküllerin memur, müstah
dem ve hissedarlarına, nisbetini evvelden beledi
yeye bildirmek şartile,, maddeler üzerine koy
dukları fiattan tenzilât yapmakta serbesttirler. 

MADDE 5 — Mahiyeti itibarile veya kanunen 
pazarlıksız bir fiata tâbi tutulması mümkün ol
mayan satışlar hakkında bu kanun hükümleri 
tatbik olunmaz. 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞÎ 

Pazarlıksız satış mecburiyetine dair kanun lâyi
hası 

MADDE 1 — Bu kanun hükümlerinin tat
bik edildiği yerlerde veya bu kanuna tâbi tu
tulan maddeler hakkmda perakende ticarette 
pazarlıksız satış mecburidir. 

MADDE 2 — Perakende surette satış yapılan 
dükkânlar ve mağazalarla sair satış yerlerinde 
satılan .maddeler üzerine bunlarm fiatlarmı ve 
ayrıca vasıflarını gösteren bir etiket veya baş
ka birer işaret konulur. 

Malm mahiyeti etiket veya işaret koymağa 
müsaid olmayan hallerde, halkm görebileceği 
bir yere liste asmak suretile de o malm mahiyeti 
ve fiatı halkm ıttılama arzolunması caizdir, 

MADDE 3 •— Pazarlıksız fiat ve ayırıcı vasıf
lardan biri veya ikisini gösteren etiket yahud 
işaret konması mecburiyetinin en evvel hangi w 
yerlerde, hangi ticaret şubelerinde ve hangi 
maddeler hakkmda ve ne suretlerde tatbik edi
leceği îktısad vekâletinin teklifi üzerine îcra 
Vekilleri Heyeti kararile tayin olunur, 

MADDE 4 — îktısad encümeninin 3 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 5 — Dahiliye encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen 

MADDE 6 — Dahiliye encümeninin 5 nci 
maddesi aynen 

(S. Sayısı : 280) 
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]VMÖİâ%^lşfeu^anûn hükümlerinin tat
bikine belediye idareleri nezaret ederler. Iktısad 
vekâleti tarafından memur edilecek teşkilât da 
bu nezaret ve kontrolü ifa edebilir. 

MADDE 7 — Bu kanun mucibince maktu 
fiat ve, etiket vazı mecburiyetine riayet etmiyen
ler, ticarethanenin ve suçun ehemmiyetine göre, 
ilk defasında 50 liraya kadar hafif para ceza-
sile teczive olunurlar. 

Tekerrür halinde bu para cezasile beraber 
ticarethaneleri 3 günden 15 güne kadar kapa
tılmakla beraber keyfiyet masrafı mahkûma aid 
olmak üzere ticarethanelerinin halk tarafından 
kolaylıkla, görülebilecek bir yerine konacak 
yaftalar ile ve - varsa - mahallî gazetelerle ilân 
olunur. 

Bu maddede yazılı cezalarm tatbikma ma
hallî belediye encümenlerince karar verilir. 

Bu kararlar katği olub ancak, ticarethane
nin bir İkftadan fâzla kapatılmasını mİİstelzim 
olanlara,*suçlular tarafından umuru belediyeye 
müteallik ahkâmı cözaiye hakkındaki 1608 sayılı 
kânun hükümleri dâiresinde itiraz edebilir. 

MADDE 8 — Vazettikleri etikette yazılı 
fiattan aşağı veya yukarı fiatla satışta bulunan
lar hakkmda on liradan beş yüz liraya kadar 
ağır para "cözası tatbik olunur. Tekerrür ha
linde bu para cezası iki misline iblâğ edilmekle 
beraber üç aya kadar hapis cezasına da hükmo-
lunur. 

MaîıJlsvsffrİîa^'yguû^ etiketler vaze
denler Türk ceza kanununun 363 nöü maddesi 
mucibince cezalandırılırlar. 

Bu maddeye göre ittihaz olunan cezaî mu-
karrerat, mahkemelerce, ayrıca masrafları mah
kûmlara aid olmak üzere, mahallî gazetelerle ve 
ticarethanelerin halk tarafından kolaylıkla gö-
rül(Sbflee|!tİriıTyefine köfiâeik yafta ilev ilân 
olunur. 

Bu maddede yazılı suçların vukuu 6 ncı 
maddede! yazılı idarelerin salahiyetli memur
ları tarafından tanzim edilecek bir zabıt vara
kası ile tesbit olunur. 

îfc E, 

MADE 6 — Bu kanun hükümlerini tatbik 
ile belediyeler mükelleftirler. 

Tatbik hususların^ îktısad vekilliği de teftiş 
ve murakabe edebileceği gibi lüzum görülen yer
lerde veya lüzum görülen bazı işler için doğ
rudan takib ve icra vazifesini yapmak üzere, 
memur tavzif edebilir. 

MADDE 7 — Bu kanun mucibince maktu fiat 
ve,etiket vazı mecburiyetine riayet etmiyenler, 
ticarethanenin ve suçun ehemmiyetine göre, 
ilk def asında 25 liraya kadar hafif para cezasile 
tecziye olunurlar. Tekerrürü halinde bu para 
cezasile beraber ticarethaneleri bir haftaya ka
dar kapatılmakla beraber keyfiyet masrafı 

mahkûma aid olmak üzere ticarethanelerinin halk 
tarafından kolaylıkla görülebilecek bir yerine 
konacak yaftalarile ve - varsa - mahallî gazete
lerle ilân olunur. 

Bu maddede yazılı cezaların tatbikma mahallî 
belediye encümenlerince karar verilir. Bu ka
rarlar katğidir. 

MADDE 8 — Vazettikleri etikette yazılı 
fiattan aşağı veya yukarı fiatla satışta bulunan
lar hakkmda 10 liradan 200 liraya kadar ağır 
para cezası tatbik olunur. Tekerrürü halinde bu 
para cezası iki misline iblâğ edilmekle beraber 
üç aya kadar hapis cezasına da hükmolunur. 

Malm evsafma uygun olmayan etiketler vaze
denler Türk ceza kanununun 363 ncü maddesi 
mucibince cezalandırılırlar. 

Bu maddeye göre ittihaz olunan cezaî mu-
karrerat, mahkemelerce, ayrıca, masrafları mah
kûmlara aid olmak üzere, mahallî gazetelerle 
ve ticarethanelerinin halk tarafından kolaylıkla 
görülebilecek bir yerine konacak yafta ile ilân 
olunur. 

Bu maddede yazılı suçlarda meşhud suçlarm 
muhakeme usulü kanunu hükümleri tatbik 

olunur. 
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MADDE 6 — Belediyeler bu kanun hüküm
lerini tatbik ve takible mükelleftirler. 

îktısad vekâleti bu tatbik ve takib hususunu 
teftiş ve murakabe edebileceği gibi lüzum görü
len yerlerde veya lüzum görülen bazı işlerde 
doğrudan takib ve icra vazifesini yapmak üzere 
memur tavzif edebilir. 

MADDE 7 — 2 nci madde hükmüne tevfikan 
satılan maddeler üzerine pazarlıksız fiat koy
mak veya belli etmek mecburiyetine riayet ey-
lemeyenler, suçun ehemmiyetine göre ilk defa
sında, 25 liraya kadar hafif para cezasile cezalan
dırılırlar. 

Bu hal tekerrür ettiği takdirde suçlulara para 
cezası tatbik olunmakla beraber ticarethaneleri 
bir haftaya kadar kapatılır, ve keyfiyet - mas
rafı suçluya aid olmak üzere - ticarethanenin 
halk tarafından kolaylıkla görülebilecek bir ye
rine konacak yaftalarla, ve varsa mahallî ga
zetelerle ilân olunur. 

Yukanki fıkrada yazılı cezalara mahallî bele
diye encümenlerince karar verilir. Bu kararlar 
katğidir. 

MADDE 8 — Sattıkları maddeler üzerine 
koydukları etikette yazılı fiattan aşağı veya yu
karı fiatla satışta bulunanlar hakkmda, mahallî 
belediyeye aid olmak üzere, mahkemece 10 li
radan 200 liraya kadar ağır para cezası tatbik 
olunur. Tekerrürü halinde para cezası iki mis
line çıkarılmakla beraber üç aya kadar hapis ce-
casma da hükmolunur. 

Malm evsaf ma uygun olmayan etiket koyan
lar Türk ceza kanununun 363 ncü maddesi mu
cibince cezalandırılırlar. 

Bu maddeye göre ittihaz olunan cezaî mu-
karrerat mahkemece, masrafı mahkûmlara aid 
olmak üzere, mahallî gazetelerle, ve ticaretha
nelerinin halk tarafından kolaylıkla görülebile
cek bir yerine konacak yafta ile ilân olunur. 

Bu maddede yazılı suçlar hakkmda meşhud 
suçlarm muhakemesi usulü tatbik olunur. 

AöVE. 

MADDE t — Belediyeler, bü kânun hüküm
lerinin tatbik ve takibine müteâllik işleri gör
mekle mükelleftirler. 

îktısad vekâleti bu tatbik ve takib hususla
rının teftiş ve murakabe edebileceği gibi lüzum 
gördüğü yerlerde veya lüzum görülen bazı iş
lerde doğrudan doğruya tatbik ve takib işlerini 
yapmak üzere memur tavzif edebilir. 

MADDE 8 — İkinci madde hükmüne göre 
satılan maddeler üzerine fiatlarmı ve ayrıca va
sıflarını gösteren etiket veya başka bir işa
ret koymak yahud liste asmak mecburiyetine 
riayet etmeyenler yirmi liraya kadar hafif para 
cezasile cezalandırılırlar. 

Etiket koyduğu ve liste astığı halde bunlar
da yazılı mikdardan aşağı ve yukarı fiatla mal 
satanlardan beş liradan yirmi liraya kadar hafif 
para cezası alınır. 

Yukariki fıkralarda yazılı fiillerin tekerrürü 
halinde para cezasile beraber dükkan, mağaza 
veya ticarethanenin bir haftaya kadar kapatıl
masına da karar verilir. 

Bu maddede yazılı cezaya çarptırılanların 
isimleri dükkân, mağaza veya ticarethanelerinin 
halk tarafından kolaylıkla görülebilecek bir ye
rine asılacak yafta ile ve varsa mahallî bir gaze
te ile de ilân olunur. 

MADDE 9 — Sekizinci maddede gösterilen 
cezalara o yerin idare heyetleri tarafından ka
rar verilir. 

Fara cezalarına dair olan cezalar katğidir. ' 
Hiç bir mercide itiraz olunamaz. 

Dükkân, mağaza ve ticarethanenin kapatıl
masına dair olan kararlara karşı kararın tebli
ğinden itibaren üç gün içinde mahallin en bü
yük mülkiye âmirine itiraz olunabilir. İtiraz ya
zı ile olur. itiraz üzerine verilecek karar katği 
olub bunun aleyhinde hiç bir mercie müracaat 
edilemez. 

(S^Sayısı* 28G) 
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Bu zabıt varakaları sahteliği isbat edilinceye 
kadar muteberdir. 

Bu maddede yazılı suçlarda meşhud suçlarm 
muhakeme usulü kanunu hükümleri tatbik olu
nur. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. y 

MADDE 10 — Bu kanunun tatbikma icra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V, 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
S. Artkan 

S. î. M. V. 
Dr. ff Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çeünkaya 

- a. î. v. 
E Tarkan 

3 - V -1938 
M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağrah 

tk. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F, Kurdoğlu 

îk, E. 

MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden mu 
teberdir. 

MADDE 10 — Bu kanunun tatbikma 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

icra 
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MADDE 9 — Bu kanun neşri tarihinden üç 
ay sonra meridir. 

MADDE 10 —Bu kanunun tatbikma îcra Ve
killeri Heyeti memurdur. 

MADDE 10 — Bu kanun hükümlerine göre 
almacak para cezaları mahallî belediyelere aid-
dir. 

MADDE 11 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 12 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

ısd<<ı 
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S- Sayısı:281 
Muhasebei umumiye kanununun bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe encü-

menlerı\mazbatalan(I/977) 

; TC. 
Başvekâlet 28 - III -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/1158 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Baza âmme alacakİannjn müruru zaman haddini ve bunun ne suretle kesileceğini, müruru zamana 
uğrayan bu alacak kayıdlarmıh terkini şeklini tayin ve tesbit için muhasebei umumiye kanu
nunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vejklleri Heye
tinin 21 - III -1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mu-
cibesile birlikte sunulmuştur. . 

Başvekil 
C, Bayar 

Mucib sebebler 

Devletin, vergf ve resimler haricinde kalan bazı hak ve alacakları vardırki bir akid veya mu
kaveleden mümbais olmadıkları veya şahsî hak mahiyetinde bulunmadıkları için bunların me
deni hukuk hükümleri yerine, âmme hukuku çerçevesi dahilinde ayrı hükümlere* tâbi tutulması 
iltizam edilmektedir. Filhakika, umumî bir hiznietjiî. ifasından veya bu hizmetleri yapmağa memur 
olanlarla Devlet arasındaki münasebetlerden doğan hak vaziyetleri tanzim eden şey, akid ve 
mukaveleler değil, kanun ye nizamlar olduğuna göre bunların tatbikatından doğan neticeleri de, 
hususî hükümlere bağlamağa ihtiyaç vardır. 

Vergi ve resimler gibi âmme alacakları zümresine giren bu nevi hak ve menfaatlerin tahsili 
kısmen bir usule bağlanmış olduğu halde bunlardan dolayı yapılacak takibatın tâbi olacağı mü
ruru zaman hakkında bir hüküm mevzu bulunmaması muhtelif telâkki ve içtihadlara yol ver 
mekte ye ayni mahiyette olan alacakların bazen bir, bazan beş veya on senelik müruru zamana tâbj 
tutulması gibi farklı muamelelere yol açmakta olduğundan; yine hukuku hususiye müruru za
manı haddi dahilinde kalmak üzere bu nevi amme alacaklarının müruru zamanı hakkında bir hfr-
küm yazma lüzum görülmüş/ve bağlı lâyiha bu maksadla tanzim edilmiştir. 

Vergi ve resimlerle Devletin akidden mütevellid matlublarmın müruruzamanı hakkında 2656 
numaralı kanunla hüküm konulmuş olduğundan, bunların haricinde kalan Devlet alacakları/, 
kanuna mevzu ittihaz edilmiş ye lâyihanın birinci maddesinde, şahsî hak mâhiyetinde olmayan 
bu alacakları çerçeveleyecek bir formül tesbit edilmiştir. Bu matlubat, amme kanunlarının tatbikat-
tından mütevellid olacağına veya umumî hizmetlerin ifasına taallûk edeceğine nazaran, Devletin 
akidden doğan şahsî haklarmın bu zümreye idhali mevzubahs olamaz. Bazı •memleketlerde Dev* 
letin .akidden doğan bir,kısım hakları ile (idarî mukaveleler) formülü altında İiusbsî bir rejime tâ
bi tutulmasına, göre Devlet, alacaklarmın bu şekilde bir tasnife tâbi tutulması, umumî esâslara müî-
nafi sayılamaz., . ,. r _r_ ̂  .. ':•:•:.'•-^ • " „ " • • • • ' 
. Müruru zamanm mebdei hususunda umumî hükümlere ittibaan haklarm mütâlebesine 'salâhiyet 

geldiği tarih esas ittihaz edilmiş müruru zamanı kesen sebeblerde sayılmıştır. Kânunun: tayin <&&•• 
ği şartlar dahilinde müruru zamana uğrayan alacaklar başkaca bir mereiin karar veya mutaleasi alın
maksızın Maliye vekâletince doğrudan doğruya terkin olunacaktır. Ancak takibsizlik yüzünden Dev-



let haklarını müruru zamana uğratan muhasibler için muhasebei umumiye kanununun 20 nci mad-
desile muayyen mesuliyet mahfuz kalacaktır. 

Müruru zaman müddetini doldurmamakla beraber, mücbir ve zarurî sebebler dolayısile takib ve 
tahsiline imkân bulunamayan zimmetlerin müruru zaman müddeti doluncaya kadar resmî kayidlerde 
görünmesine mahal bırakmamak için muhasebei umumiye kanununun 133 ncü maddesinde bu kabîl 
zimmetler için mevzu hüküm de, muaddel maddeye alınmak suretile ipka edilmiştir. 

133 ncü maddenin aldığı yeni şekle göre 131 nci maddeye lüzum kalmadığından bu madde ilga 
olunmuştur. 

İmparatorluk zamanından devren gelen elli bin kalemi mütecaviz zimmet kayidlerinin tasfiyesine 
imkân vermek üzere, bunlar için muvakkat madde ile hususî bir hüküm vazına zaruret hisedilmiştir. 
Bu kabîl zimmetlerden hükme bağlanmamış olanlar müruru zamanı kesen sebeblerin mevcudiyeti naza 
n dikkate alınmaksızın, tekevvünleri tarihinden itibaren on sene geçmiş ise doğrudan doğruya ter

kin olunacaktır. Yalnız vergi mevzuunda dahi, hükmî şahıslar için hakikî şahıslardan farklı mü
ruru zaman müddetleri konulmuş olduğu cihetle, bankalar gibi, şirketler gibi hükmî şahıslar zim
metinde bulunan Devlet alacakları için üç senelikbir intikal devresi kabul edilmiş ve bu gibi matlû-
batın üç sene daha takib ve tahsili için vekâlete mezuniyet verilmiştir. 

Tasfiyeye tâbi tutulacak eski alacaklardan dolayı muhasiblerin mesuliyeti cihetine gidilmesi de 
muhik görülemediğinden muhasibler hakkında bu yüzden hükmedilmiş tazminatın da, müruru zamanı 
kesen sebeblerin bulunub bulunmadığına bakılmaksızın terkin edileceği hakkmda muvakkat maddeye 
hüküm dercedilmiştir. 

Malîye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Maliye encümeni 21 - IV - 1938 
Esas No. 1/977 
Karar No. 26 

Yüksek Reisliğe 

Muhasebei umumiye kanununun bazı hüküm- istihsal etmekten ibaret olduğu anlaşılmaktadır. 
lerinin değiştirilmesine dair olub icra Vekilleri Bu itibarla; Devletin vergi, resim, misil 
Heyetinin 21 - III - 1938 tarihli kararma tevfi- zammı, para cezası gibi hükümranlık hukukun-
kan Başvekâletin 28 - III - 1938 tarihli 6/1158 dan doğan hakları için bunların gerek hususî 
numaralı tezkeresile Yüksek Reisliğe sunulan kanunlarında ve gerek 2656 numaralı kanunda 
kanun lâyihası ve esbabı mucibesi encümenimi- yazılı müruru zaman müddetleri işbu lâyihanm 
ze tevdi buyurulduğundan Maliye Muhasebat şümulü haricinde kalacağı gibi Devletin akıd-
umum müdürü hazır olduğu halde encümenimiz- den doğan alelûmum haklarile âmme hizmetine 
de okundu ve müzakere edildi. müteallik kanunların tatbikinden doğmayan 

Verilen izahata nazaran işbu lâyihai kanu- sair haklar dahi kemakân umumî müruru zaman 
niye ile istihdaf edilen maksad? âmme hizmet- müddetlerine tâbi kalacağından; bu lâyihanın 
lerini ifa edenler zimmetinde bu hizmetler mü- daimî hükmü münhasıran, âmme hizmeti kanun-
nasebetile Devletin tekevvün eden alacak, taz- larmın tatbikatından dolayı bu âmme hizmetini 
minat ve sair hakları için hususî bir müruru za- yapanlar uhdesinde Devletin tahaddüs etmiş ve 
man müddetinin tesisile beraber; bunlardan, edecek olan alacak, tazminat ve haklarına aid 
harbi umumî, istiklâl harbi ve Cumhuriyetin ilk olacaktır ve yine lâyihanm muvakkat maddesile 
seneleri gibi müstesna ahval ve şarait içinde te- elde edilmek istenilen salâhiyet; ancak bu kabîl eş-
kevvün edibde uzun yıllardanberi sarf edilen me- has zimmetlerinden bir kısmını «müruru zamanın 
saiye rağmen şimdiye kadar tahsil ve tasfiyele- kat ve tatil edilmiş olduğuna bakılmaksızın» 
rine imkân bulunamıyan bir kısmının terkini mücerred zimmetin tarihi tekevvünündenberi 
için bir defaya mahsus muvakkat bir salâhiyet on sene veya daha ziyade zaman geçmiş olmasın-
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dan dolayı terkin etmeğe ve bu suretle mevcud 
eşhas zimemi kayidlerinde bir tasfiye icrasına 
matuf olduğundan bu muvakkat madde hükmü 
dahi birinci maddenin birinci fıkrasının şümulü 
haricinde kalan zimmetlere şamil olamayacaktır. 

Vergi ve resimler için zaten hususî müruru 
zamanlar mevcud olduğunu ve ukuttan ve sair 
muamelâttan mütevellid haklar için umumî hü
kümlerin mahfuz kalacağını nazarı dikkate alan 
Encümenimiz, âmme hizmetini yapanlar zimme
tinde âmme hizmeti kanunlarmm tatbikatından 
doğan alacak, tazminat ve haklardan ibaret zim
metlere mahsus bir müruru zaman müddetinin te
sisini esas itibarile kabule lâyik bulduğu gibi 
bu kabîl zimmetlerden bir kısmını terkin için is
tenilen muvakkat salâhiyeti dahi, fevkalâde ah
val ve şerait dairesinde tekevvün eden ve epeyce 
uzun bir maziye aid bulunan Devlet vergi ve 
alacaklarının tasfiyesi için evvelce muhtelif za
manlarda muhtelif kanunlarla alınmış olan salâ
hiyetler kabilinden ve yapılması elzem mahiyette 
görerek bunun dahi kabulünü muvafık bulmuştur. 

Şu kadar ki, birinci maddenin ikinci fıkrasın
da yalnız kat sebeblerinden bahsedilerek müruru 
zamanm tatiline ve sureti hesabına dair bir hü
küm konmamış ve yazılan kat sebebleri dahi za
ten umumî kat sebeblerinden bulunmuş olduğun
dan mezkûr fıkra yeniden yazılmış olduğu gibi 
umumî hükümlerde aciz vesikalarının müruru za
manı tatil etmesinden dolayı ayni hükmün bu ka
nundaki müruru zamanları dahi tatile uğratması 
halinde bunlar hakkında hiç bir zaman müruru 
zaman tahakkuuk edemeyeceğinden ve binaen
aleyh 10 sene ve daha fazla zamandanberi resmî 

aciz vesikasile aczi sabit olanlar hakkında vekâletin 
resen terkin yapamaması lâzım geleceğini düşüne
rek, bu gibi ahvalde resen terkin imkânını temin 
edebilmek üzere; aciz vesikalarının bunlar hak

kında müruru zamanı tatil demeyeceğine dair is
tisnaî bir hüküm ilâve edilmiştir. 

Ve kezalik Maliye vekâletinin müşaverei ma
liye encümeni mütaleasını aldıktan sonra terkin 
için Büyük Millet Meclisine müracaati lâzımge-
len zimmetler yalnız birinci fıkrada yazılanlar 
olmayıb umumî hükümlere tâbi zimmetlerin ter
kininde dahi Büyük Millet Meclisine müracaat 
olunacağını tebarüz ettirmek üzere birinci mad
denin son fıkrası yeniden yazılmıştır. 

Muvakkat maddeye gelince : Hükümetçe ha
zırlanan lâyihanın muvakkat maddesinde; (hük
me bağlanmamış olanlar) kaydi mutlak olub ge
rek adlî mahkemelerden verilen hükümleri ve ge
rek Divanı muhasebatça muhasibler hakkında ve
rilen tazmin hükümlerini ihtiva eder mahiyet
te bulunmaktadır. Halbuki encümenimizce; mad
de hükmüne, Divanı muhasebatça idare hesabla-
rmm tedkiki sırasında tediyattan mütevellid ola
rak muhasibler aleyhine hükmedilen ve kanunun 

meriyeti tarihinde tekevvünleri tarihinden itibaren 
10 sene geçmiş olan tazminlerin de idhali muva-
fıkı madelet görülmüş olduğundan maddedeki 
(hükme bağlanmış olanlar) kaydi çıkarılarak yal
nız adlî ve askerî mahakimce verilen hükümler is
tisna edilmiş ve cezaî takibata sebeb ittihaz edil
miş bulunanlar hakında dahi bu maddenin tat
bik edilmeyeceği tebarüz ettirilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

îhsan Tav 
Van 

İbrahim Arvas 
Manisa 

Tahir Hitit 

Bu M. M. 
Yozgad 

E. Draman 
Malatya 

M. Nedim Zdbcı 
îçel 

E. înankur 

Kâtib 
Yozgad 

E. Draman 
îzmir 

Kâmil Dursun 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 21 -VI -1938 
Mazbata No. 181 
Esas No. 1/977 

Yüksek Reisliğe 

Bazı amme alacaklarının müruru zaman had- miye kanununun bazı hükümlerinin değişti-
dini ve bunun ne suretle kesilebileceğini ve mü- rilmesine dair Maliye vekâletince hazırlanıb Baş 
ruru zamana uğrayan bu alacak kayidlerinin ter- vekâletin 28 mart 1938 tarih! ve 6/1158 sayıh 
kini şeklinin tayin ve tesbiti için muhasebei umu- tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi-
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hası Maliye encümeni mazbatasile birlikte En
cümenimize verilmiş olmakla Maliye vekili ha
zır olduğu halde okundu ve konuşuldu: 

Lâyiha Devletin vergi ve misil zammı, resim, 
harç ve para cezasile akitten mütevellit hakları 
haricinde kalıb amme kanunlarının tatbikatından 
veya âmme hizmetlerinin ifasından doğan bilû
mum hak ve alacaklarının ne suretle müruru zaj 

mana uğrayacağını ve ne suretle terkin edileceğini 
ve bu müruru zamanın ne gibi ahvalde kesileceğini 
göstermekle beraber bu alacaklardan on sene ev
veline aid bulunanların da terkinine izin vermekte 
ve bu şekilde birisi daimî mahiyeti haiz ve, di
ğeri de on sene evvelki yıllara aid alacakları tas
fiyeye mezuniyet veren muvakkat hükümler
den • ibaret olmak üzere iki kısmı ihtiva eyle
mektedir. Bunlardan daimî mahiyeti haiz olan
larını ayrıca ve uzun bir tedkike muhtaç gören 
Encümenimiz tedkikatı bilâhara yapılmak üzere 
bu kısmın lâyihadan çıkarılmasını ve tasfiyeye 
aid kısmın ise gerek vatandaşlarca ve gerekse 
muhasebe kayid ve defterlerinde yapacağı tasfi
yeden dolayı Maliyece faydalı olacağını düşüne
rek müzakeresile varılacak neticenin Heyeti Umu
miyete arzını münasib görmüş ve bu maksatla 
yeni bir lâyiha hazırlamıştır. 

Hazırlanan bu lâyiha. 1927 ve daha evvelki 
bütçe senelerine taallûk eden zimmetlerin tasfiye^ 
sine dair hükümleri ihtiva etmekte olub bunlar
dan büyük bir kısmı imparatorluk devrine ve millî 
mücadele senelerine, bir kısmı da Cumhuriyetin 
teessüsünden itibaren 1927 senesine kadar tekev
vün eden zimmetler olmak üzere Cumhuriyet 
devrine aid bulunmaktadır. Harbi umuminin 
ve İstiklâl mücadelesinin karışıklıkları sırasmda 

4 — 
Devlet muhasebesini normal zamanlara mahsus 
hükümlere göre idare edemeyenleri mesul tut
manın hakkaniyete uygun olmayacağı ve Cum
huriyet devrinde dahi muhasebe usulleri tedri
cen tekemmül ederek ancak 1927 senesinde ka
bul buyurulan muhasebei umumiye kanunile 
sağlam esaslara bağlanmış olduğundan bu kanu
nun neşrine kadar devam eden muamelelerden 
dolayı mesuliyet aramanın da doğru olmayacağı 
ve zaten bunlarm üzerinden on seneden fazla 
dahi bir zaman geçmiş bulunduğundan terkin
leri cihetine gidilmesinin umumî hukuk esasla
rına da uygun düşeceği mülâhaza edilerek bu 
alacakların terkini esası kabul edilmiş ve okun

duğu zaman anlaşılacağı üzere bu terkin mua^ 
melesi yapılırken hangi nevi alacakların bundan 
hariç tutulacağı ve terkinin hangi nevi alacak
lara ve haklara aid bulunacağının lâyihada açık 
bir surette gösterilmesine çalışılmıştır. 

Encümenimizce hazırlanan ve Hükümetin 
maksadını da temin eden bu lâyiha müstacelen 
müzakere edilmesi dileğile Umumî Heyetin tas
vibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 

ReisV. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

M. Unsal R. Karadeniz F. öymen 
Gazi Anteb Kayseri Malatya 

A. H. Ayerdem F. Baysal M. öker 
Malatya Maraş Muş 

O. Taner A. Tiridoğlu Ş. Ataman 
ı Muş Ordu Seyhan 

Çİloğlu H. Yalman İV. Eldeniz 
Sivas Tokad Trabzon 

R. Çimer S.Genca • S. Bay 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Muhasebei umumiye kanununun bazı hükümleri
nin değiştirilmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1050 numaralı muhasebei u-
mumiye kanununun 133 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Devletin vergi ve misil zammı, resim, harç 
ve para cezasile akidden doğan matlublan ha
ricinde kalan ve âmme kanunlarmm tatbikatın
dan doğan veya umumî hizmetlerin ifasına te-
allûk eden bilumum hak, alacaklarile Devle
tin isteyeceği tazminat, mütalebe salâhiyetinin 
husulü tarihinden itibaren on yıl sonra müruru 
zamana uğrar. 

Ancak rızaen vaki ödemeler, takas suretile 
yapılan tahsilat, borçlunun rehin veya kefil ver
mesi, borçlunun haczi caiz malları, alacak ve 
hakları üzerine kanunlarına tevfikan usulü da
iresinde haciz konması, dava veya defi zımnın
da mahkeme veya hakeme, iflâs masasma mü
racaat edilmiş olması, alacağm hükme bağlan
ması müruru zamanı keser. 

Bu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar 
müruru zamana uğramış olan hak, alacak ve 
tazminler 20 nci madde hükmü mahfuz kal
mak üzere Maliye vekâletince doğrudan doğ
ruya terkin edilir. Kayda geçmemiş olanlar ta-
kib olunmaz. 

Müruru zaman müddetini doldurmamak
la beraber mücbir veya zarurî sebebler dolayı-
sile takib ve tahsiline mahal veya imkân görü
lemeyen zimmetlerin terkini malî müşavere en
cümeninin mütalaası alındıktan sonra Büyük 
Millet Meclisine arzolunur. 

6 — 
MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1050 numaralı muhasebei umumiye kanununun 
133 ncü maddesinin değiştirilmesine ve bir mad
desinin kaldırılmasına ve muvakkat bazı hüküm

ler eklenmesine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1050 numaralı muhasebei umu
miye kanununun 133 ncü maddesi aşağıda yazıl
dığı veçhile değiştirilmiştir : 

Madde 133 — Devletin vergi, misil zammı, 
resim, harç ve para cezası ile akidden mütevel-
lid hakları haricinde kalıb, amme kanunlarmm 
tatbikinden veya amme hizmetlerinin ifasından 
doğan eşhas uhdesindeki bilûmum zimmetler 

(alacak, tazminler, haklar) mütalebe salâhiyeti
nin husulünden itibaren on yıl hitanımda mü
ruru zamana uğrar. 

Bunların müruru zaman müddetlerinin hesa
bında, kat ve tatilinde umumî hükümler cari 
olub ancak aciz vesikası bunlarda müruru za
manı tatile uğratmaz. 

Muhasiblerin mesuliyeti hakkmdaki yirminci 
madde hükmüne halel gelmemek üzere bu su
retle müruru zamana uğrayan zimmetlerin ka-
yidleri Maliye vekâletince terkin olunur. 

Gerek birinci fıkra hükmüne girenlerden ve 
gerek umumî hükümlere tâbi bulunanlardan ol
sun, müruru zamana uğramadığı halde mücbir 
veya zarurî sebebler dolayısile takib ve tahsi
line mahal veya imkân görülemeyen zimmetlerin 
terkini malî müşavere encümeninin mütaleası 
alındıktan sonra Büyük Millet Meclisine arzo
lunur. 

MADDE 2 — Ayni kanunun 131 ici madde
si kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — İşbu kanunun bi
rinci maddesinin birinci fıkrası hükmüne dahil 
olan zimmetlerden bu kanunun meriyete girdiği 
tarihte, tekevvünleri tarihindenberi on sene ve
ya daha ziyade zaman geçmiş olanlar müruru 
zamanın kat ve tatili sebeblerine bakılmaksızın 
bir defaya mahsus olmak üzere Maliye vekâle
tince terkin edilir. Bu zimmetleri müruru za
mana uğratmak sebebilee muhasibler aleyhine 
Divanı muhasebatça verilmiş tazmin hükümleri 

MADDE 2 — Ayni kanunun 131 nci mad
desi kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun birin
ci maddesi mevzuuna giren hak, alacak ve taz
minlerden kanunun meriyete girdiği tarihte, 
tekevvünleri tarihinden itibaren on sene geçmiş 
olub henüz bir hükme bağlanmamış olanlar bir 
defaya mahsus olmak üzere mezkûr maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı diğer esaslara tâbi ol
maksızın Maliye vekâletince terkin edilir. Bun
ların müruru zamana uğratılmasmdan dolayı 
muhasibler hakkmda hükmedilen tazminlerin de 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİÎIİŞT 

1927 ve daha evvelki Mitçe senelerine taallûk 
eden zimmetlerin tasfiyesi hakkında kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Devletin ve mülhak bütçe ÜÜ 
idare edilen müesseselerin vergi, misil zammı, re 
sim, harç, vakıf icare vemukataaları vepara'eesa 
sı ile akidden mütevellid hakları haricinde kaisb \ 
amme kanunlarının tatbikından veya âmme hiz ; 
metlerinin ifasından doğan ve 1927 ve daha ev

velki malî senelere taallûk eden eşhas uhdesindeki ] 
zimmetler (Alacak, haklar, tazminler) müruru ; 
zamanm kat ve tatili sebeblerine bakılmak- ; 
sızın bir defaya mahsus olmak üzere doğrudan | 
doğruya Maliye vekâletince terkin edilir. 

Bu zimmetleri müruru zamana uğratmak i 
sebebile muhasibler alyhine Divanı muhasebatça j 
verilmiş tazmin hükümleri varsa bu hükümlerin ; 
de kayidleri silinir ve Divanı muhasebatça he 
nüz muhasibin hesabına bakılmamış ise bu so- j 
beble tazmin hükmü verilmez. 

Birinci fıkra hükmüne dahil zimmetlerden 
tesviye tarzı hususî kanunlarla tayin ve tesbit 
edilenlerle banka ve şirketlerin, diğer hükmî 
şahısların zimmetinde bulunanlar, adlî veya as
kerî mahkemelerce hükme bağlanmış veya cezai 
takibata esas ittihaz edilmiş bulunanlar hak
kında bu madde hükümleri tatbik edilmes. 

:( S. Sayısı : 281) 
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ayni veçhile kayidleri silinir ve henüz hesabma 
bakılmayan muhasiblere bu sebeble tazmin hük
medilmez. 

Bu kabîl hak, alacak ve tazminlerden banka 
ve şirketlerle diğer hükmî şahısların zimmetin
de bulunanların bu kanunun meriyeti tarihin
den itibaren üç sene daha takib ve tahsiline de
vam olunur. 

MADDE 3 — Bu kanuna uymayan hüküm
ler kaldırılmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe Maliye vekili memurdur. 

2 1 - m - 1 9 3 8 
Bş. V. 

C. Boyar 
Da. Y. 
Ş. Kaya 
Mf.V. 

8. Arikan 
s. î. M; v. 

Dr S. Alataş 

Ad. V. M. .M. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V, Mal. V. 
Dr. B. Araş F. Ağrah 
Na. V. îk. V. ve Zr. V V 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
G. t V. 

Bana Tarkan 

Mal E. 

varsa bu hükümlerin de kayidleri silinir ve 
Divanı muhasebatça henüz muhasibin hesabma 
bakılmamış ise bu sebeble tazmin hükmü veril
mez. 

Birinci fıkra hükmüne dahil zimmetlerden 
banka ve şirketlerle diğer hükmî şahıslar uhde
sinde bulunanların bu kanunun meriyeti tari
hinden itibaren üç sene daha takib ve tahsiline 
devam olunur. 

Birinci fıkrada yazılı zimmetlerden adlî veya 
askerî mahkemelerce hükme bağlananlarla ce
zaî takibata sebeb ittihaz edilmiş bulunanlar 
hakkmda bu madde hükmü tatbik edilmez. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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B. E. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanun hükümlerini icraya 
Maliye vekili memurdur. 

• mı 

(S. Sayısı: ââi ) 





S. Sayısı: 282 
Devlet demiryolları ve limanlan işletme idaresinden ayrı
larak Nafıa vekâletine bağlanan inşaat dairesinin bu ayrıl
madan doğan vaziyetinin tesbiti hakkında kanun lâyihası 

ve Nafia ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1079) 

T. C. 
Başvekâlet 1 - 7 -1938 

Kararlar müdürlüğü 
1 Sayı: 6/2328 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1818 numaralı kanunla Devlet demiryolları idaresinden ayrılarak Nafıa vekâletine bağlanan 
Demiryollar ve limanlar inşaat dairesinin bu ayrılmadan doğan, vaziyetini tesbit etmek maksadile 
Nafıa vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 28 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

1818 numaralı kanunla Devlet demiryollarından ayrılarak vekâletimize rapt ve ilhak edilmiş 
olan (Demiryollar inşaat dairesi) nin bu ayrılmadan mütevellid vaziyetinin netayici bir kanunu 
mahsusla tesbit ve tanzim edilinceye kadar vekâletimizce tayin olunacak esaslara göre idare olun
ması 1932 senesindenberi bütçe kanunlarile kabul edilmiş ve mezkûr dairenin Devlet demiryolla-
rile olan münasebeti şimdiye kadar bu suretle idare edilmiş ise de bu vaziyetin bir kanunla tesbit 
ve tanzimi de mezkûr bütçe kanunlarında işaret edilmiş bulunduğundan şimdiye kadar tatbik 
edilib tecrübelerin verdiği neticelerle bundan sonra tatbiki icab eden hususlar on üç maddede hu
lâsa edilerek kanun haline konulmuş ve kanundaki bu maddelerin esbabı mucibesi madde numa-
ralarile aşağıda izah olunmuştur. 

Madde 1 : Kanunun birinci maddesinde sayılan işlerin bedelleri zaman ve ihtiyaca göre azalıb 
çoğalması mümkün olan işlerden bulunduğu cihetle bunlara mukabil ödenecek mebaliğin de za
man ve ihtiyaca göre vekâletimiz tarafından tesbiti muvafık görülmüş ve kanunun birinci maddesi 
bu noktai nazardan konulmuştur. 

Madde 2 : inşaları biten demiryollarının seyrüsefere müsâid ve üzerlerinde trenlerin bilâ arıza 
geçirilmesi mümkün olacak bir hale getirilmeden evvel işletmeye açılmaları kabil olamayacağı gibi 
inşaattan işetmeye devredilen kısımların bazı noksanları bu devir tarihinden daha iki sene müd
detle inşaat dairesi tarafından ikmal ve tamirleri zarurî bulunduğundan bu maksadlarm temini 
için hatlarm işletmeye açılma tarihlerinin tesbiti vekâlete bırakılmıştır. 

Madde 3 : Yeni hatların inşaatı bitirilmekle beraber bunların üzerinden trenlerin daima emni
yetle geçirilmesi için bir takım müteferri işlerin de ikmali zarurî bulunmakta ve bu meyanda işlet
me bakımından bazı noksanlar da tesbit edilmekte ve platformun, yarma ve imlâların trenlere emni
yetle geçid vermesi için bir kaç senelik bir müddetin daimî bir bakım ve tamirat ile geçirilmesi 
zarurî bulunmaktadır. İşletme hatlarında normalin fevkinde sayılan bu gibi nevakıs ve tamiratın 
işletme bütçesinden temini mümkün olamayacağından yeni hatların işletmeye açılması ile beraber 
normalin fevkindeki bakım ve tamirat masrafları iki sene müddetle İnşaat dairesi tarafından temini 
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zarurî bulunmuş ve kanunun üçüncü maddesi bu ıraksadın temini için konulmuştur. 

Madde 4 : Yeni hatların işletilmesi için lüzumlu olan makine ve vagonların adedleri, bu hatların 
gerek iktisadî ve gerekse askerî bakımdan olan ehemmiyetine göre tayin edilmesi zarurî bulunmuş 
olduğundan bu madde konulmuştur. 

Madde 5 : Yeni hatların üçüncü maddede zikredilen ikmali nevakıs ve bakım işlerinin iki sene
nin hitamında işletmeye devri lâzım geldiğinden bu cihet bu maddede zikredilmiştir. 

Madde 6 : Yeni hatların, inşaat ve iki senelik bakım sırasında ikmal edilememiş olan bazı nok
sanların işletme bütçelerinden temini mümkin ve muvafık olamayacağından bu noksanların ikmali 
için işletme idaresince yapılacak masraflara karşılık olmak üzere bedellerinin işletmeye verilmesi 
lüzumlu bulunmuş ve kanunun 6 ncı maddesi bu hususun temini için teklif olunmuştur. 

Madde 7 : İnşaatı bitirilib işletmeye açılan yeni hatların üçüncü maddede zikrolunan ikmali ne
vakıs ve bakım işleri için inşaat teşkilâtı tarafından çalıştırılacak memur ve müstahdeminin işlet
meye intikal eden bu hatlardaki seyahatleri işletme memurları gibi vazife ifasından mütevellid bu
lunduğu ve sevkolunacak alât, edevat ve malzem enin de yeni bu işlere mahsus bulunacağı ve bu va
zifelerin ifası için bazı ahvalde tamir tesis vagonları naklettirileceği cihetle hattın işletmesile alâka
dar bu işler için bilet parası ve nakliye ücreti verilmemesi için bu madde teklif olunmuştur. 

Madde 8 : İşletmeye açılan hatlarm ikmali nevakıs ve bakım işlerinde çalışan inşaat mensu-
bini işletmedekierden daha fazla müteyakkız ve hatların yeniliği hasebile gece gündüz vazifeye 
müheyya bulunmaları zarurî olduğundan ve bunlara hat güzergâh ve civarında barmacak ev ve 
baraka temini de mümkün olamıyaeağından iş-letme ihtiyacından fazla kalan idare binalarında 
ikametleri ve çok uzak olan şehir ve kasabalardan tedarik ve celbine imkân bulunamayacakları 
tenvir ve teshin malzemesinin de işletmede olduğu gibi ve ayni usullere göre idarece temini za
rurî bulunmuş olduğundan kanunun 8 nci maldesi de bu noktai nazardan teklif olunmuştur. 

Madde 9 : İşletmeye açılmış ve fakat henüz işletme idaresine devredilmemiş olub bakımı in
şaat teşkilâtı tarafından temin edilen kısımlarda kar ve şiddetli soğuklardan tevellüd edecek 
hâdiselerin refi için hâdise mahalline gönderilecek memur ve müstahdeminin bu mahallerde ve 
bu işlerde çalışdıkları müddetçe muhtaç oldukları gocuk, çizmie ve saire gibi şiddetli soğuklara 
karşı mücehhez bulunmaları lâzımgeleri giyecek şeyler ile soğuğa karşı mukavemet edebilmeleri 
için iş başmda kendileri tarafından tedarikine imkân olmayan İhlamur, çay ve saire gibi meşru
batın. işin icabına göre ve işletmede olduğu gibi inşaat tahsisatından temini zarurî bulunmuştur. 

Madde 10 : İnşa edilmekte olan hatlarımız, işletilmekte olan hatlarm müntehasmda bulunma
ları itibarile en seri ve en emin muhabere vasıtası işletme idaresinin telgraf ve telefon hatları o-
lacağı ve inşaat muhaberesinin sürat ve intizamla temini ile seyrüseferlerin selâmeti için yine en 
tabiî vasıtaların bunlardan ibaret bulunacağı cihetle inşaat muhabere ve müraseİesinin de işlet-
meusullerine göre işletme vesaitinden istifadesi tabiî bulunmuş ve bu madde kanuna konulmuş
tur. 

Madde 11 : Kanunun 11 nci maddesi inşaat ve işletme mensubininin ve ailelerinin işletme me
murlarına kıyasen tedavileri için konulmuş olub şehir ve kasabalardan uzak, doktoru ve vesaiti 
sıhhiyesi mahdud veya hiç bulunmayan yerlerde hasta olanların orada bulunan inşaat ve işletme 
doktorları tarafından halen işletme idaresinde mevcud usullere göre tedavileri için konulmuş 
olub her türlü vesaitten mahrum olan yerlerde çalışmak mecburiyetinde olan bunlarm hasta
lıkları halinde hemen tahtı tedaviye almabilmeleri için konulmuştur. 

( S . Sayısı: 282) 



- 3 — 
Nafia encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafia encümeni 
Esas No. 1/1079 
Karar No. 21 

6 -VI- 1938 

Yüksek Reisliğe 

1818 sayılı kanunla Devlet demiryolları ida
resinden ayrılarak Nafia vekâletine bağlanan 
demiryollar ve limanlar inşaat dairesinin bu ay
rılmadan doğan vaziyetini tesbit etmek maksadile 
Nafia vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 28 -V -1938 tarihli içtimaında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası ve es
babı mucibe mazbatası Hükümeti temsil eden me
murlar hazır oldukları halde tedjrik ve müzakere 
olundu : 

Devlet demiryollarından ayrılan inşaat dai
resinin bu ayrılmadan mütevellid vaziyetinin 
neticeleri bir kanunu mahsus ile tesbit ve tanzim 
edilinceye kadar Nafıa vekâletince tayin oluna
cak esaslara göre idare edilmesi inşaat dairesinin 
ayrıldığı tarih olan 1932 senesindenberi bütçe 
kanunlarında zikir ve tasrih edilmektedir. 
Bütçe kanunlarının bu emrine ve şimdiye kadar 

geçen tatbikattan alınan neticelere göre hazırla

nan kanun lâyihası dördüncü maddeye vuzuh ve 
sarahat kasdile (satın alınacak) kelimesinin ilâ
vesi ve altıncı maddeye bazı fıkralar ilâveside ve 
diğer maddeleri aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Eeisliğs unuldu. 
Nafia E. Reisi 

Erzincan 
A: Samih îlter 

Afyan K, 
C. Akçın 

Elâzığ 
F. Z. Çiyiltepe 

içel 
F. Mutlu 
Kars 

B. Öngören 
Niğde 

H. Mengi 

M. M. 
Kayseri 

A. Hümi Kalaç 
Afyon K. 

M. Gönenç 
Eskişehir 

A. özdemir 
İzmir 

8. Epikmen 
Kastamonu 

V. îzbudak 
Samsun 

Dr. A. Sirel 

Kâtib 
Manisa 
Osman 
Ankara 

E. Demirel 
Eskişehir 

0. Işın 
İsparta 

H. Özdamar 
Malatya 
V. Çınay 
Tokad, 

.Gl. S. Üke 

Bütçe encümeni mazbatası 

• T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 187 
Esas No. 1/1079 

Yüksek Reisliğe 

21 - VI - 1938 

1818 sayılı kanunnla Devlet demiryolları 
idaresinden ayrılarak Nafia • vekâletine bağla
nan demiryollar ve limanlar inşaat dairesinin 
bu ayrılmadan doğan vaziyetini tesbit etmek 
maksadile hazırlanıb Başvekâletin 1 haziran. 1938 
tarih ve 6/2328 sayılı tezkeresile Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası Nafia encümeni maz-
batasile birlikte encümenimize verilmiş olmakla 
Nafia vekili hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu: 

1818 sayılı kanuna tevfikan Demiryollar ve 
limanlar inşaat dairesi Devlet demiryolları ida
resinden ayrılarak Nafia vekâletine bağlandrk-
tan sonra bu dairenin vaziyetinin tesbitine zaru

ret hâsıl olmuş ve tatbikattan alman neticelere 
göre bu vaziyeti tayin edinceye kadar 1932 yılı 
bütçe'kanununun 31 nci maddesinde Devlet de
miryolları inşaatile işletme işlerinin ayrılmasın
dan, mütehaddis vaziyetin netayici kanunu mah
susla tesbit ve tanzim edilinceye kadar bu va
ziyetin işletmeye taallûk eden hususatı Nafia 
vekâletince tayin olunacak esaslara göre idare 
olunacağına dair bir hüküm.vazedilmiş ve yine 
mezkûr bütçe kanununun 33 ve 34 ncü madde
lerinde bu hususa dair diğer bazı hükümler de 
konulmuştu. 1938 malî yılma kadar merî olan 
bu hükümler dairesinde muamele yapılagelmiş 
ve her yılın bütçe kanununda merî madde ola-

( S. Sayısı : 282 ) 
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rak devredilen bütün bü hükümler 1937 yılında 
taallûk ettikleri kanunlarına ilâve edilmek ve-
yahud müstakil kanun yapılmak üzere daimî ah
kâm araşma alınmış ve bu meyanda mezkûr in
şaat dairesinin vaziyetini tesbit eden maddeler
den müriekkeb lâyiha da 3398 sayılı kanun ola
rak ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyurulmuş-
tur. 

Mezkûr kanunun birinci maddesi yukarıda 
arzedilen 31 nci maddenin ayni olarak inşaat 
dairesinin vaziyetini bir kanunla tesbit etmek 
lüzum ve mecburiyetini vazeylemiş bulundu
ğundan bu kanunî emri yerine getirmek mak-
sadile işbu lâyihanm sevkedildiği anlaşılmış ve 
yapılan tedkikat neticesinde encümenimizce de 
esas itibarile kabul edilmiştir. 

Lâyiha 3398 sayılı kanundaki hükümleri de 
ihtiva etmekte ise de mezkûr kanunun 3 ncü 
maddesile tesbit edilen ve Devlet demiryolları 
inşaat mukavelelerile işbu inşaata müteallik mu
bayaa mukavelelerinden dolayı Hükümetçe ve
rilmesi lâzımgelen gümrük resmi' ve diğer ver
gilerin nâzım varidat ve masraf fasıllarına ka-
yid ve mahsubu yapılacağına dair olan hükmü 

hariç kalmış olduğundan bu hükmün de lâyiha
ya 7 nci madde olarak ilâvesi suretile mezkûr 
kanunun kaldırılmasına karar verilmiştir. 

Yapılacak nizanamenin Nafia vekâletince 
tanzimi tabiî görüldüğünden 11 nci maddeden 
Nafia vekâleti kaydi kaldırılmış ve lâyihanın 
diğer maddeleri Nafia encümeninin kabul ey
lediği şekilde encümenimizce de aynen kabul 
edilmiştir. Müstacelen müzakere edilmek dileği-
le Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunuldu. 

Reis V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon istanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. Öymen 
Çorum Gazi Anteb Kırşehir 

E. Sabri Akgöl A. H. Ayerdem M. Seyfeli 
Malatya Malatya Maninsa 
M. Öken O. Taner T. Türkoğlu 

Maraş Mardin Muş 
A. Tiridoğlu R. Erten Çiloğlu 

Muş Seyhan Sivas 
Ş. Ataman N. Eldeniz Remzi Çiner 

Tokad 
S. Genca 

Trabzon 
Sırrı Bay 

< • * 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ . 

1818 numaralı kanunla, devlet demiryolları ida
resinden ayrılarak Nafia vekâletine bağlanan 
demiryollar ve limanlar inşaat dairesinin bu ay
rılmadan doğan vaziyetini tesbit eden kanun 

lâyıhast 

MADDE 1 — înşat malzemesi nakliyatmm 
icra tarzları ile tatbik olunacak tarifeler, liman 
ve iskefe ücret ve resimleri, ameliyat katarları 
masrafları ile işletmeye açılmamış kısımlardaki 
işletme masrafları, tatili edevat, ardiye, açık 
arazi, tahmil ve tahliye ve vagonlardan almacak 
ücretlerle inşaat dairesine verilecek malzeme, 
alât ve edevat ve inşaat nam ve hesabma yapıla
cak inşâat ve tamirat masrafları ve istasyonlar
la istasyon lojmanlarında işletmeye verilecek de
mirbaşların aded, nevi ve cinsleri, gümrük ve te
sellüm muameleleri ve sair müteferri hususat 
Nafıa vekâletince tesbit edilir. 

MADDE 2 —- înşaatz ikmal edilen demiryol- MADDE 2 
larm kısım kısmı işletmeye açılma tarihlerinin | aynen. 
tayin ve tesbiti Nafia vekâletine aiddir. 

X S. Sayısı: 282 X 

NAPİA ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRİŞİ 

1818 sayılı kanunla Devlet demiryolları idaresin
den ayrılarak Nafia vekâletine bağlanan demir
yolları ve limanlar inşaat dairesinin bu ayrılma
dan doğan vaziyetini tesbit eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

— Hükümetin ikinci maddesi 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi aynen 

(S. Sayısı : 282) 
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MADDE 3 — İşletmeye açılmış kısımların 
ikamli nevâkısı ve daimi bakımı işleri işletmeye 
açıldıkları tarihten itibaren iki sene müddetle 
inşaat dairesi tarafından yapılır. Bu maksadla 
inşaat dairesinin koyacağı bakım teşkilâtının 
gündelikleri inşaat dairesi hesabına işletme ta
rafından tesviye edilir. İşletmenin bu veçhile 
yapacağı masraftan işletmeye aid profil kilo
metresi basma kırk liradan ibaret normal ba
kım masrafı tenzil edildikten sonra mütebakisi 
inşaat tarafından işletmeye tesviye olunur. 

MÂDDE 4 — İnşa edilen hatlarm beher kilo
metresine inşaat dairesince alınacak muharrik 
ve müteharrik malzeme mikdarmı Nafia vekâle
ti tayin ve tesbit eder. 

MADDE 5 — İnşaat dairesince iki sene müd
detle yapılacak olan ikmali nevakıs ve yol ba
kımı işleri bu müddetin hitamında işletme ida
resine devredilir. 

MADDE 6 — İşletmeye açılmış ve bakımı da 
işletme idaresine devredilmiş olan hatlarm de
vir ve mazbatalarile tesbit edilen noksanlarının 
bedelleri için inşaat bütçesinden ifraz edilecek 
mebaliğ işletme idaresine yerilir. Bu para işlet
me idaresi bütçesinde açılacak hususî bir fasla 
bir taraftan irad ve diğer taraftan tahsisat ola
rak kayid ve sarfediHr. 

Na. E. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

MADDE 4 — İnşa edilen hatlarm beher ki
lometresine inşaat dairesince satın almacak 
muharrik ve müteharrik malzeme mikdarmı 
Nafia vekâleti tayin ve tesbit eder. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen. 

MADDE 6 — İşletmeğe açılmış ve bakımı da 
işletme idaresine devredilmiş olan hatlarm devir 
mazbatalarile tesbit edilen noksanlarmm bedel
leri için inşaat bütçesinden ifraz edilecek meba-
liği işletme idaresine verilir. Bu para işletme 
idaresi bütçesinde açılacak hususî bir fasla bir 
taraftan irad ve diğer tarftan tahsisat olarak 
kayid ve sarfedilir. 

Şu kadar ki devir mazbatalarında yazılı nok
sanların çabuk tamamlanması işletmenin emni
yet için zarurî görüldüğü takdirde bu noksan
lar bidayeten işletme bütçesinden tediye edilir. 
Bu takdirde inşaat bütçesinden bu maddeye tev
fikan işletmeğe tediye edilecek para işletmece 
tayin edilecek diğer noksanlara da tahsis ve 
sarfolunur. 

(S. Sayısı: 282) 
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B. E. I 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Nafia encümeninin 4 ncü mad
desi aynen. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi aynen 

MADDE 6 — İşletmeye açılmış ve bakımı da 
işletme idaresine devredilmiş olan hatların devir 
mazbatalarile tesbit edilen noksanlarmm bedel

leri için demiryolları inşaatı tahsisatmdan ifraz 
edilecek mebaliğ Devlet demiryolları ve liman
ları işletme umum müdürlüğüne verilir. Bu pa
ralar Devlet demiryolları ve limanları umum 
müdürlüğü bütçesinde açılacak hususî bir fasla 
bir taraftan irad ve diğer taraftan tahsisat ola
rak kayid ve sarfolunur. 

Şu kadar ki, devir mazbatalarında yazılı nok
sanların çabuk tamamlanması işletmenin emni
yeti için zarurî görüldüğü takdirde bu nok
sanlar bidayeten Devlet demiryolları ve liman
lan umum müdürlüğü bütçesinden tediye edilir. 
Bu takdirde demiryolları inşaatı tahsisatmdan 
bu maddeye tevfikan Devlet demiryolları ve li
manları umum müdürlüğüne tediye edilecek pa
ra bu müdüriyetçe tayin edilecek diğer noksan
lara da tahsis ve sarfolunur. 

MADDE 7 — Devlet demiryolları inşaat mu-
kavelelerile işbu inşaata müteallik mubayaa 
mukavelelerinden dolayı Hükümetçe verilmesi 
lâzımgelen gümrük resmi ve diğer vergiler nâ
zım varidat ve masraf fasıllarına kayid ve 
mahsub olunur. 

( S. Sayısı: 282 ) 
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MADDE 7 — İşletmeye açılmış olan hatlarda 
inşaat teşkilâtı tarafından yapılan bakım ve ik
mali nevakıs işlerinde çalışan memur ve müs
tahdemler ve bunlarm eşya ve evrakı ve bu kıs
mın bakımına muktazi eşya, malzeme, alât ve 
edevat o mıntakaya inhisar etmek ve işletmede 
cari usuller tatbik edilmek şartile meccanen nak
ledilir. Bunun gibi muhtelif hatlardaki neva-
kısm ikmalinde çalışan seyyar inşaat memur, 
müstahdem ve işçileri vazifeten seyyahatlerinde 
iş vagonları ve eşyaları ile birlikte parasjz nak
ledilir. 

MADDE 8 — İnşaat teşkilâtı taraf mdan yapı
lan ikmali nevakıs ve bakım işlerinde çalışan 
memur ve müstahdemler ve bunlarla beraber 
ikamet eden aileleri efradı emsalleri hakkmda 
Devlet demiryolları idaresinde cari usullere göre 
işletme ihtiyacından fazla kalan idare binaların
da ve bu işlerde çalıştırılan amelelerde kendile
rine tahsis olunan mahallerde meccanen ikamet 
ederler. Bu yerlerin tenvir ve teshinleri aynı 
usullere göre İnşaat dairesince temin olunur. 

MADDE 9 — Bakımı inşaata aid mıntakalar-
da kar tathiratmda ve şiddetli soğuklarda vaki 
olan tren kazalarının refinde çalıştırılan memur, 
müstahdem ve ameleye Devlet demiryolları ida
resinde tatbik edilen usul ve mikdarlara göre 
ısıtıcı yiyecek ve içecek ile giyecek eşya inşaat 
dairesince temin olunur. 

MADDE 10 — İnşaat dairesi işletmenin tel
graf, telefon ve posta servislerinden işletmede 
cari usullere tevfikan ve meccanen istifade eder. 
Evrak çantası ve paketler transpor servisle mec
canen naklolunur. 

MADDE 11 — İnşaat dairesine mensub ikma
li nevakıs ve daimî bakım teşkilâtında çalışan 
(Ankaradakiler müstesna) inşaat memur, müs
tahdem ve ameleleri ve bunlarla beraber ikamet 
eden aileleri efradı işletme idaresi doktorları 
tarafından ücretsiz olarak muayene ve tedavi 
olunur. Ve mualice bedelleri inşaat dairesine fa
tura edilir. İnşaat mmtakalarında çelışan işlet
me memur, müstahdem ve ameleleri ve bunlarla 
birlikde ikamet eden aileleri efradı inşaat dai
resi doktorları tarafından ücretsiz olarak mua
yene ve tedavi edilir. Ve mualice bedelleri iş-

Na. E. 

MADDE 7 —- Hükümetin 7 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 9 — Hükümetin 
aynen. 

9 ncu maddesi 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen. 

(S. Sayısı: 282) 
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MADDE 8 — Hükümetin 7 nci maddesi aynen 

MADDE 9 — Hükümetin 8 nci madesi aynen 

MADDE 10 — Hükmetin 9 ncu maddesi ay
nen 

MADDE 11 
aynen 

Hükümetin 10 ncu maddesi 

MADDE 12 — İnşaat dairesine mensub ikma
li nevakıs ve daimî bakım teşkilatında çalışan 
(Ankaradakiler müstesna) inşaat memur, müs
tahdem ve ameleleri ve bunlarla beraber ikamet 
eden aileleri efradı, Devlet demiryolları ve li
manlan umum müdürlüğü doktorları tarafından 
ücretsiz olarak muayene ve tedavi olunur ve mu 
alece bedelleri inşaat dairesine fatura edilir. İn
şaat mmtakalarmda çalışan işletme memur, müs
tahdem ve ameleleri ve bunlarla birlikte ikamet 
eden aileleri efradı inşaat dairesi.doktorları ta
rafından ücretsiz olarak muayene ve tedavi edi-
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letme idaresine fatura olunur. İnşaat teşkilâ
tına mensub memur ve müstahdemlerle işçi ve 
ameleden iş yüzünden mecruh ve hasta olanların 
tedavileri ve bunlardan iş yüzünden malûl ka
lanlarla vefat edenlerin vereselerine verilecek 
tazminat bir nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 12 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden itibaren muteberdir. 

MADDE 13 — Bu kanunun tatbikma Nafia 
vekili memurdur. 

Bş.V. Ad. V. 
G. Boyar Ş. Saraçoğlu 
Da. V. Ha. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş 
Mf.V. Na. V. 

8. Artkan A. Çetinkaya 
S. î. M. V. G. î. V. 

Dr. H, Alataş Rana Tarkan 

30-V-1938 
M. M. V. 

K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağrah 
îk. V. 

Ş. Kesebir 
Zr.V. 

F. Kurdoğlu' 

MADDE 12 
aynen. 

MADDE 13 
aynen. 

Na. B. 

— Hükümetin 12 nei maddesi 

Hükümetin 13 ncü maddesi 
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lir ve mualece bedelleri Dvlet dmiryolları ve li
manlan umum müdürlüğüne fatura olunur. İn
şaat teşkilâtına mensub memur ve müstahdem
lerle işçi ve ameleden iş yüzünden mecruh ve 
hasta olanların tedavileri ve bunlardan iş yüzün
den malûl kalanlarla vefat edenlerin vereseleri
ne verilecek tazminat bir nizamname ile tesbit 
olunur. 

HADDE 13 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta
rihinden muteberdir. 

MADDE 14 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen 

(S. Sayası: 282} 





S. Sayısı: 283 
Birinci, üçüncü ve dördüncü Umumî müfettişliklerle müşa

virliklerin teşkilât kadroları hakkındaki.2865 sayılı kanuna 
ek kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/1060) 
T.V. 

Başvekâlet 23 -T -1938 
Kararlar müdürlüğü 

Say% : 6/2X53 
Büyük Millet Meclisi Yükse Reisliğine 

Birinci, Üçüncü, Dördüncü umumî müfettişliklerle müşavirliklerinin teşkilât kadroları hakkın
daki 2865 sayılı kanuna* ek olarak Dahiliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
21 - V - 1938 tarihinde tadilen Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
__ C. Bayar 

Mucib sebebler 

Doğu ve Trakya bölgelerindeki illerin idare ve emniyet işlerinin iktisadî ve ümran kalkınmala
rının Cumhuriyetin Yüksek rejimlerine tekabül edebilecek ve halkın ihtiyaçlarını karşılayacak bir 
durumda murakabe ve düzenini temin için kurulan ve günden güne istenilen verimleri artmakta olan 
umumî müfettişliklerin şümullü faydalarını arttırmak ve kuvvetlendirmek için şimdiye kadar yapı
lan görgü ve tecrübelere istinaden bu müfettişlikler kadrolarının tevsi ve tadili zarureti hâsıl ol
muş ve bu maksadla geçen yıl hazırlanarak YüksekBaşvekâlet makamına sunulan kadro değişiklikleri
ne aid kanun lâyihası bütçe vaziyeti itibarile iade olunmuştur. Her umumî müfettişliğin arzettiği 
hususiyetten doğan bu esaslı ihtiyaçları bütçe vaziyeti göz önüne alınmak suretile kısmen ve 

peyderpey mümkün mertebe temin etmek zarurî olduğundan bu maksadla birinci umumî müfettiş
lik teşkilât kadrolarında bazı değişiklikler yapılması için hazırlanan ve bütçeye hiç bir suretle tesir 
yapmayacak olan kanun lâyihası bağlı olarak sunulmuştur. 

T. C. 
Başvekâlet 23 *V -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2170 "•"_ 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

23 - V -1938 tarih ve 6/2153 sayılı tezkereye ektir: 
1938 malî yılı Bütçe kanunu lâyihasına bağlı (D) cetvelinin Dahiliye vekâleti kısmından ilişik 

(1) sayılı cetvelde yazılı müstahdemlerin çıkarılarak yerine (2) sayılı cetvelde yazılı müstahdem
lerin ilâvesi İcra Vekilleri Heyetince 21 - V -1938 tarihinde kabul edilmiş olduğundan mezkûr Büt
çe kanunu lâyihasının müzakeresi.sırasında bu tşekilde değişiklik yapılmasına müsaade buyrulma-
sım rica ederim. ' < * ' -> 

;- ; . - Başvekil 
C. Bayar 



— 2 — 
(% fMitmrjtM cetfad) «çıkarılacak memuriyetler» 

Bitirici umumî müfettişlik 

A&ffâ* Üoffiefc 

Htörasî^kaiehrfcâ^îbi; 
imi}* 
Kâtib 
Emniyet rafşfevrrîiğf kâtâM' 

1 
5 
4 
% 

ıw 
m 
125 
150 

(2) numaralı cetvel) <üâve edilecek» Birinci umflimt 
müfettişlik 

Emniy^Iîrf^î\^rÖf^rşefi•' 
Emniyet*M%avirliğL dosuna* m»mum 
Yazî işleri. ş«f i i 
Yazı 4şleri, memura 
Evrak kalemi şefi 
Hususî kalem şefi 
Hususî kalem memuru 
Memur (Parti işleri için) 
Kalorifer makinisti 
Kalorifer makinisti vDnuarini 
Telefon memuru 
Bâftşîiraîr 
Bahçıvan yaîftaği 
Etr^K dağıtma'me«ıEtlrtf, 

Ba^da'CT 
ödacr 

Aded Ücret 

%' 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2P-

150 
ı&a 
150 
125 
150 
150 
150 
125 
100 
35 
50 
W 
3® 
3 ^ 
4# 
m 

Dahiliye- encümeni mazbatası t 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 
EsasNo. 1/1060 
Karar No. 28 

Yüksek Reisliğe 

27 - V - 1938' 

Birinci, üçüncü, dördüncü Umumî müfettişj-
liklerle müşavirliklerinin teşkilât; kadroları5 

hakkındaki 2865 sayılı kanuna ek olarak Dahi
liye vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri' 
HeyetineeSfr*- V - 1İ9İ& tarihinde tafllîem Yük
sek Meclise arzî kararlaştırılan- kanun lâyiha
sının esfcâhı mûcîbesile' birlikte götfderü<31ğ'mi 
bildiren Başvekâletin 23 mayıs 193^ târih ve 
6/2153 sayılı tezkeresi encümenimize havale bu-

yurulmuş olmakla Dahiliye vekâleti' mümessili-
nimde^ bîöun^a^ı 25 - V - 1938 tarihindeki 
toplantımızda okundu ve iş konuşuldu: 

Ifâytİhrhakkında* Hükümetçe ileri sürülen 
setbblerlJ varid göreff ve yetinde bulan encüme
nimiz: bımun esas itibariler kabulüne' ve verilen 
şif&hî izahata'' göre «sası tebdil etmemek sure-
tile; bafîf iki numaralı' cetvelde' gösterildiği üze
re tadilât yapılmasına karar verilntiştir. 

( S. Sayısı : 2S3 ) 



Yüfcsefc Başfcanlrğa arzolua^r» Kars Kocaeli Kütahya 
Dahiliye En. Reisi M. M. Kâtib E. özoguz A. 8. Akbaytuğan M. Somer 

Tekirdağ Çanakkale Tbkad Malatya Samsun Samsun 
C. Uybadtn Ş. Taşın Eürrem Ergun EmrulîüH, Burkan M. Ali Türüker Z. Eurükan 

Antalya Burdur Bursa Sivas Sivas Sivas 
E: Kaplam, E. Onman &. Gtimmdimn MitatŞ.BUda S.Görkey VasfiEi B&viğ 
Çanakkale Çoruh Çorum Tokad Urfa Zonguldak 
E. Ergendi Aüfi Tüzün MemaiAlpsar Çkdib Pehel Mukidâdn Dinçsoy EifatVardm 
Erzurum Erzurum İstanbul Zonguldak 

N, Etgün Zeki Soyd&mir $. X &g& E.Türkmen 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni ^ 2İ-Vt'-1938' 

Mazbata No. 17$ 
Esas No.-1/Î0W / 

Yüksek Reisliğe 

2865 sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cet
velde Birinci Umumî müfettişliğe aid memur
lar kadrosunda bazı değişiklik yapılması hak
kındaki kanun lâyihasının Yüksek Meclise gön- ' 
derildiğine dair Başvekâletin 23 mayıs 1938 ta
rih ve 6/2153 sayılı tezkeresile bu müfettişliğin 
1938 malî yılı muvazenei umumiye kanunu lâ
yihasına bağlı ücretli memur ve müstahdemleri 
kadrosunda da bazt değişiklik yapılmasına dair 
olub yukarıdaki tezkereye ek olmak üzere gönde
rilen Başvekâletin 23 mayıs 1938 tarih ve 6/2170 
sayılı diğer bir tezkeresi Dahiliye encümeni maz-
batasile birlikte Encümenimize verilmiş olmak
la Vilâyetler umum müdürü hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Bu kanun lâyihasile yapılan: d&ğişiklift maaş. 
ve ücretlerinin yekûnu bakımından hiç bir art
tırmayı icab ettirmemekte olub sadece yüksek 
maaş veya ücretli memuriyetler yerine daha az 
maaş ve ücretli memuriyetler konulmaktan ve 
konulan bu memuriyetlerin adedlerinin arttırıl

ması ve unvanlarının tebdil edilmesinden iba
ret bulunmaktadır. 

Bir ihtiyaç neticesi olduğu anlaşılan bu de
ğişiklik Encümenimizce de olduğu gibi kabul 
edlimiş ve şekil noktasından yeniden tanzim edi
len kanun lâyihası müstacelen müzakere edil
mek dileğile Umumî Heyetin tasvibine konul
mak üzere Yüksek Reisliğe suunulur. 

Reis , Rs;-V. M. M. 
Burdur İsparta Trabzon 

Mükevr&mÜnmî E. Karadeniz 
Kâ. 

îstnbul Çorum V Gazi Anteb 
Flöymm E. Sabri Akgöl A. E. Ay erdem 

Kırşehir Malatya Malatya 
M. Seyfeli M. öker O. Taner 

Ifcdin Muş Ordu 
R. Erten Çiloğlu E. Yalman 
Stvas 

EemziKiher 

(SS.Sayısı^ :283£); 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Birinci, üçüncü, dördüncü umumî müfettişliklerle 
müşavirliklerinin teşkilât ve kadroları hakkındaki 

2865 sayılı kanuna ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2865 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvele, ilişik (1) numaralı cetvelde 
derece, aded ve maaşları gösterilen memuriyet
ler ilâve edilmiştir. 

MADDE 2 — 2865 sayılı kanuna bağlı (1) 
numaralı cetvelden, derecee, aded ve maaşı ili
şik (2) numaralı cetvelde yazılı memuriyet çı
karılmıştır. 

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

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini yürüt
meğe îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

21 - V -1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mi V. 

S. Arikan 
S. t. M. V. 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G. I. V. 
İlana Tarhan 

M. M. V.. 
-

Ma. V. 
F. Ağralı 

Ik. V. 
Ş. Kesebir 

Zr. V. 
F. Kurdoğlu 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRlŞİ 

Birinci umumî müfettişlik kadrosunda değişiklik 
yapılmasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 16 - XII - 1935 tarih ve 2865 
sayılı kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin birinci 
umumi müfettişlik kısmından beşinci dereceden 
80 lira maaşlı bir yabancı işleri müdürü kaldı
rılmış ve bu kısma yeniden 7 nci dereceden 55 
lira maaşlı bir. hususî kalem müdürü konulmuş
tur. 

MADDE 2 — 1938 malî yılı muvazene! umu
miye kanununun 5 nci maddesine bağlı (D) cet
velinin Dahiliye vekâleti kzsmmda birinci umu
mî müfettişlik kadrosu bu kanuna bağlı cetvel
de gösterildiği üzere değiştirilmiştir, 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

(1) Numaralı cetvel.« Kadroya ilâve edilecek » 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Birinci umumî müfettişlik 
7 Hususî kalem müdürü 55 

(2) Numaralı cetvel « Kadrodan çıkarılacak » 

D. Memuriyetin nevi Aded Maaş 

Birinci umumî müfettişlik 
5 Yabancı işler müdürü 80 

(S. Sayısı : 283) 
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Dahiliye encümeninin cetveli 

(2) Numaralı cetvel « İlâve edilecek 

Birinci umumî müfettişlik 

Emniyet müşavirliği şefi 
Emniyet müşavirliği dosya memuru 
Yazı işleri şefi 
Yazı işleri memuru 
Evrak kalemi şefi 
Hususî kalem şefi 
Hususî kalem memuru 
Memur (Parti işleri için) 
Kalorifer makinisti 
Kalorifer" makinist muavini 
Telefon memuru 
Bahçıvan 
Bahçıvan yamağı 
Evrak dağıtma memuru 
Başodacı 
Odacı 

Aded ücreti 

2 150 
1 150 
1 150 
2 125 
1 150 
1 150 
1 150 
1 125 
1 90 
1 35 
1 50 
1 75 
1 30 
1 35 
1 35 
2 20 

Bütçe encümeninin değiştiricine hağîi 
CETVEL 

Emniyet müşavirliği şefi 
Emniyet müşavirliği dosya memuru 
Yazı işleri şefi 
Levazım ve daire müdürü 
Yazı işleri memuru 
Evrak kalemi şefi 
Hususî kalem şefi 
Hususî kalem memuru 
Memur (Parti işleri için) 
Emniyet müfettişliği kâtibi 
Kâtib 

Kalorifer makinisti 
Kalorifer makinisti muavini 
Telefon memuru 
Bahçıvan 
Bahçıvan yamağı 
Evrak dağıtma memuru 
Başodacı 
Odacı 
Odacı 

Aded Ücret 

2 150 
150 
150 
150 
125 
150 
150 
150 
125 
100 
75 

100 
35 
50 
60 
30 
35 
40 

6 30 
2 20 

ı m ı 

( Ö. Sayısı : 283 ) 





S. Sayısı: 284 
Deniz altı sınıfı mensublarına verilecek zamlar ve taz
minler hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/1106) 
T.G. 

Başvekâlet 
Kararlar müdürlüğü 10-VI-1938 

Sayı: 6/2494 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Denizaltı sınıfı mensublarına verilecek zamlar ve tazminler hakkında Maliye vekilliğince hazırla-
nen ve İcra "Vekilleri Heyetince 8 - VI -1938 tarih inde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibcsile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Ç. Bayar 

Esbabı mucibe -;> 

Yeniden yapılan gemilerle günden güne genişletilmekte olan denizaltı teşkilâtımız, denizaltıcı sa
yısının çoğaltılmasını, yeni elemanlar ayrılmasım ve bu şahıslardan önemli ödevler istenmesini zarurî 
kılmıştır. Dcnizaltıcıl in yurdumuzda pek yeni bir teşekkül olarak bulunduğu zamanlarda bu sınıf a 
mcnsub olanlara verilecek zamları ve tazminleri göstermek üzere hazırlanıb tatbik mevkiine konmuş 
olan 23 haziran 1927 tarih ve 1142 sayılı deniz altıcılara verilecek zamaim hakkında on seneden-
berî tatbik edilmekte olan kanunun yeni vaziyetlerin icab ettirdiği bazı hususları karşılayamamakta 
olduğu görülmüş ve hava sınıfı mensublarına verilecek zamlar ve tazminler hakkındaki yeni teklif 
edilen kanuna benzer yeni bir kanun projesi hazırlanmıştır. 

Esas itibarile denizaltı sınıfı mensublarının hava sınıfı mensublarından farkları olmadığı ve hatta 
hava- mensublarından daha fazla olarak da aylarca denizde kalarak denizciliğin zahmetlerinden başka 

sıcak, ve ratit ufak tekneler- dahilinde gayri müşaid vaziyette, tabii hava, ziya ve hayat şartlarının 
dışında fasılasız Tiran- zamanlar çalışmak mecburiyetinde olmaları ve ağır ödevler ifasile bir çok zor
luk ve zahmetlerin doğurduğu yorgunluklar deniz altıcıları gayet tabiî olarak sağlık bakımından vak* 
tinden çok evvel yıprattırmaktadır. 

Bu hususiyetler dikkat nazarına alınarak mevcud elemanları tatmin ve yeni ihtiyaçlarımıza lâzım-
gelen denjzaltıcdarı. temin ve hepsini birden teşvik ve heveslendirıriek için ilişik olarak sunulan kanım 
projesinin kabulü yüksek kararlarınıza arz olunur. 

M. M. Encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
M. M. Encümeni 13 -VI -1938 

Karar No. &3 ' 
Esas N0.I/İIO6 

Yüksek Reisliğe 

Denizaltı smıfı mensublarına yerilecek zam- Başvekâletin 10 haziran 1938 tarihli ve 6/2494 
lar ve tazminler.hakkında, Maliye vekilliğince sayılı tezkeresi ve bağlı.evrakı Millî Müdafaa 
hazırlanan ve Yüksek Meclise arzı kararlaştrrc- vekilliğinden gönderilen memuru ile okundu ve 
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile "birlikte görüşüldü: 
gönderildiğine dair olub Encümenimize verilen . Her gün bir suretle genişletilmekte olan de-



nizaltı tfeşkilâtı için 1927 senesinde kabul edilen 
1142 sayılı kanun ile denizaltı mensublarma 
verilen zammın yeni vaziyetlerin icab ettirdiği 
bazı hususları karşılamamakta olduğundan de-
nizaltıdlârm sıcak, ratib uf ak teknelerde hava, 
ziya ve! hayat şartları dışmda uzun zamanlar 
çalışmak mecburiyetinde olmaları ve bunların 
tatmini ve genişleyen teşkilât için teşvik eder 
faydalar temini için bağlı esbabı mucibe yerinde 
görülmüş ise- de faaliyet zamanında üsteğmen 
maaşı almakta olan başgediklilerin maluliyetle
rinde aldıkları maaş üzerinden ve erden gedik
liye kadar olanların da yeni tabirle teğmenlik ma
aşı ile maluliyetlerinin icrası için 10 ncu mad
denin birinci fıkrasında ve şehid olanlara veri
lecek tazminatın evvelâ maaşa müstehak ailele
rine yoksa kanunî mirasçılarına verilmesi için 
12 nci maddenin 2 nci fıkrasında ve denizaltı 
vazifesinden ayrılanlardan deniz ordusunda ça
lışmakta olanların on seneden ziyade hizmetle-

Denizaltı sınıfı mensublarma verilecek zam
lar ve tazminler hakkmda olub Başvekâletin 10 
haziran 1938 tarih ve 6/2494 sayılı tezkeresile 
Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Mîllî Mü
dafaa encümeni mazbatasile birlikte Encümeni
mize verilmiş olmakla Millî Müdafaa vekâleti 
mümessilleri ve Maliye vekâleti namına Bütçe ve 
malî koiıtrol umum müdürü hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu : 

Havş sınıfı kadar ve bazı ahvalde ondan da
ha ağır şartlar dairesinde çalışmak mecburiyetin-
de ve bu sebeble vaktinden evvel yıpranma va
ziyetinde bulunan denizaltı sınıfı mensublarma 
1142 sayılı kanuna göre verilegelmekte olan tah
sisat, yevmiye ve sairenin hava sınıfı için kabul 
edilen esaslara uydurulması ve bu suretle memle
ket müdafaasında havacılık kadar mühim olub 
günden igüne inkişaf etmekte olan bu sınıfa da 
rağbetin arttırılması maksadile ve 1142 sayılı ka
nunda mevcud olmayan bazı kayidları da iMiva-

rinden istifade etmeleri için birinci muvakkat 
maddede değişiklikler yapılarak kanun lâyihası 
Eneümenimizee kabul edilmiş ve Umumî Heyette 
müstaeelen müzakere edilmek rîcasile ve havalesi 
veçhile Bütçe encümenine verilmek üz&ee YHE-
sek Başkanlığa sunulur» 
M. M. E.Beisi M. M. Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Samsun 
K. Sevühtehin Ş. Koçak M. Barkın 

Antalya Balıkesir , Balıkesir 
C. Mengilibörü C. Esener B.Çankh 

Erzurum İstanbul Manisa 
A. Myürek Br. H. Ş. Erel K. N. Duru 

Maraş Muğla S.inob 
H.R.Tmkut N.Tuna C.K.lnceâayı 

Tekirdağ fokad Urfa 
B. Apak H. Konay A. Yazgan 

Yozgad Çoruh 
C. Arat Asım üs 

etmek üzere teklif olunan lâyihanın tahsisat iti-
barile 14 bin lira kadar bütçeye bir tesiri olaca
ğı alınan izahattan anlaşılmış ve lâyiha esas iti-
barile ve Millî Müdafaa encümeninin tadili daire
sinde eneümenimizee de kabul edilmiştir. 

Yalnız ikinci maddede denizaltı zamlarını ala
bilmek için her altı ayda ön beş saat dalış yap
mak mecburiyeti konmakla beraber bu dalışın 
ikinci altı ayda hiç dalinmasa dahi yine bir denizal-
tıcılık zammını almağa hak kazandırdığı zikre
dilmiş ise de havacılar için her altı ayda mutlak 
olarak on beş saatlik uçuş mecburiyeti konuldu
ğundan bu hükme mütenazır olmak üzere bu mad
deden de ikinci fıkra kaldırılmışı ve her altı ay 
için on beş saat dalış mecburiyetini ifade eder su
rette madde yeniden yazılmıştır. Bu zammın ha
ziran iptidasından itibaren verilmesini temin 
için de 14 ncü meriyet maddesi 1 haziran 1938 
tarihinden muteber olacağı şeklinde yeniden ya
lamıştır. 

Bütçe encümeni mazbata&ı 

T; S. M. M. 
Bütçe encümeni 21 -VI -1938 
Mazbata No. 185 
Esas $o. 1/1106 

Yüksek Reisliğe 

( S. Sayısı : 284 ) 
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Müstaoelen müzakere edilmek dileğileUmumî Çorum Kırşehir Maraş 

Heyetin tasvibine konuta&ak üzere Yüksek Reisli- E. Sabri Akgöl M. 8eyf eli A. Tiridoğlu 
ğe sunulmuştur. Mardin Muş Muş 

B. V. M. M. Kâ. E. Erten Çîtoğlu Ş.Atarmn 
İsparta Trabzon İstanbul Ordu Seyhan Sivas 

Mi&mmmrtfria^ 1& KtâMwm:. W. &ymen .Ü. Yalman N. Eldeniz Remzi Çiner 

{ Ş. Sayısı : 284 ) 



HÜKÜMETİN TEKLlFl 
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MİLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN DEĞlŞ 
TÎRİŞÎ 

Denizaltı sınıfı mensublarına verÜecek zamlar 
ve tazminler hakkında kanun lâyihası , 

MADDE 1 — Denizaltı kursu talebelerinden 
kursu ikmal edibde diploma alan denizaltzcı su
bay, gedikli erbaş ve erata hizmet seneleri itiba-
rile bağlı cedvele göre her ay denizaltıcılık zam
mı verilir. 

Denizaltıcılık zamlarının üçüncü hizmet se
nesinden itibaren tezyidi, denizalticzlıkta ilk iki 
senenin hitamını takib eden malî sene iptida
sından başlar. 

Denizaltı kursu talebelerine dalış talimlerine 
başladödarı tarihten itibaren diploma tarihine 
kadar her ay 20 lira tahsisat verilir. 

MADDE 2 — Denizaltıcılık zamlarını ala
bilmek için bilfiil denizaltı gemilerinde çalışmak 
veya her altı ayda en az 15 saat dalış yapmak 
şarttır. Bu suretle yapılan dalışlar müteakib 
altı aylık devre içinde dalmmassa dahi denizaltı
cılık zammı almağa hak kazandırır. 

MADDE 3 — Sıhhî sebeblerle dalıştan men-
edilenler denizin geri hizmetlerine veya su üstü 
gemilerinde bir vazifeye nakledilirler. Bu gibi
lere (Denizaltıcı subay, denizaltıcı gedikli er
baş) beher denizaltıcılık hizmet senesi için beşer 
lira aylık tahsisat verilir. 

MADDE 4 — Yedek kadrosunda bulunan de-
nizaltıçılar da, denizaltı gemilerinde bilfiil ça
lıştıkları veya her altı ayda en az 15 saat dalış 
yaptıkları takdirde birinci madde hükümlerine 
tevfikan denizaltıcılık zammı alırlar. 

İhtiyat deniz subaylarına denizaltı gemilerin
de bilfiil çalıştıkları müddetçe birinci madde hü
kümlerine tevfikan denizaltıcılık zammı verilir. 
Bunlardan manevra ve tatbikat dolayısile çağrı
larak denizaltı gemilerinde bilfiil vazife veri
lenlere evvelce almış oldukları denizaltıcılık zam
mı üzerinden denizaltı gemilerinde çalıştıkları 
müddetçe denizaltıcılık zammı verilir. Bir aydan 
noksan hizmetler için tam ay hesabile tediyat 
yepılır. 

MADDE 5 — Her hangi bir sebeble dalış-
dan menedilen denizaltıcılardan ikinci defa de
nizaltı gemilerinde vazifeye geçenler denizal-
tıcılıktakt ayrıldıkları zamandaki almış olduk-

Denizaltı sınıfı mensublarına verilecek zamlar 
ve tazminler- Hakkında kanun lâyihası 

MADDEİ — Hükümetin 1 nci maddesi aynen 

MADDE 2 — Hükûmstin 2 nci maddesi aynen 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDF 5 — Hükümetin 5 nci maddesi aynen 

(S. Sayısı.-284) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Denizaltıcılık zamlarını ala
bilmek için bilfiil denizaltı gemilerinde çalışmak 
veya her altı ayda en az on beş saat dalış yap
mak şarttır. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen. 
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lan denizaltıcılık zammından başlamak üzere 
zam alırlar. Ancak arttırma için başlangıç ta
rihi son defa denizaltıcılığa başladığı tarih 
esas ittihaz olunur. 

MADDE 6 — Gece dalışı yapan denizaltıcı-
lara beher gece için subaylara üçer, gedikli 
erbaşlara ikişer ve erata birer lira ayrıca (Ge
ce dalış parası verilir). Seyahat ve manevra
larda (24saatten fazla her hangi bir limana 
demirlemeden) ve sahilden üç milden daha a-
çık sularda yapılacak gece dalışlarının beher 
gecesi için subaylara beşer, gedikli erbaşlara 
üçer ve erata birer buçuk lira gece dalış pa
rası verilir. 

Bir ay içinde dalış saatlerinin yekûnunda 
bir saatten az ve yarım saatten yukarı gece 
dalışları için bu mikdarlarm yarısı verilir. 

Yarım saatten az gece dalışları için bir şey 
verilmez. 

Boğaz ve Marmara denizi sahasında yapılan 
manevralar için ancak birinci fıkradaki para
lar verilip ikinci fıkradaki paralar verilmez. 
Her iki cins dalışların zamları bir şahıs için, 
subaylar için bir ayda 40, gedikli erbaşlar için 
30 ve erat için 15 lirayı geçmez. 

MADDE 7 — Memleket dahil ve haricinde 
yeni yapılan bir denizaltı gemisinin müretteba
tından ve tesellüme memur heyetlerden gemi
nin ilk dalış tecrübesinden başlayarak katği 
tesellüm anma kadar cereyan eden bütün da
lış tecrübelerine iştirak eden subaylara 200, 
gedikli erbaşlara 150 ve erata 100 lira bir de
faya mahsus olmak üzere (Tecrübe ikramiye
si) olarak verilir. f 

Ana akümülâtör bataryalarının tebdili sureti-
le yapılan overhol tamirini müteakab ilk dalış 
tecrübelerinde gemi mürettebatma madde 6 nm 
ikinci fıkrası mucibince gece dalış parası ve
rilir. 

MADDE 8 — Denizaltıcı olmadıkları halde 
icabmda her hangi bir vazife ile denizaltı ge
mileri ile gündüz dalışı yapan subay, gedikli 
erbaş, erat, usta, amele ve sanatkârlara dal-
drkları beher gün için üçer lira tahsisat verilir. 
Gece dalışma iştirak edenler denizaltıcüara ve
rilen gece dalış parasmdan da istifade ederler. | 

(S. Sayış 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi aynen 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi aynen 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi aynen 

: 284) 
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MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay 
nen. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay^ 
nen. 

İt 

.?. Sayısı 
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MADDE 9 — Denizaltıcı subaylarla gedikli 
erbaşların yalnız tekaüd maaşlarının hesabh 
rmda nazarı itibara alınmak ti 3re denizalt;cı 
olarak geçen her hizmet ser.c illi ay de-
nizaltıcılık yıpranma zamım r'.;,'.,:, 

MADDE 10 — Vazife ica^ı oıaiul kalan de-
nizaltıcılarlc deniz gedikli er başlar mm ve de
niz askerî memurlarının tekaüd maaşlarının he
sabında bir mafevk rütbe ve derece üzerinden 
ve erden baş gedikliye kadar (baş gedikli dahil) 
olanların tekaüd maaşları da &3teğzn ;n maaşma 
göre hesab edilir. 

Yukarıdaki sebeblerle malûl kalan ücreti 
şehriyeli sivil sanatkârlar 8 şubat 1341 tarih ve 
551 sayılı bilûmum askerî malûllerin terfii hak
kındaki kanunun askerî mensublar hakkındaki 
ahkâmından istifade ederler. 

MADDE 11 — Ücreti şehriye veya yevmiyeli 
sivil sanatkârlardan vazife esnasında dalışm ge
rek su üstünde ve gerek su altındaki esbabı do-
layisile hastalanarak tahtı tedaviye alman ve
ya muayyen bir müddet iğin tebdilhava etmeleri 
Sıhhiye dairesince tasdik edilen ücret ve yevmi
yeleri hakkmda 1108 numaralı maaş kanununun 
13 ncü maddesi hükümleri tatbik olunur. Aynı 
sebeblerden dolayı sabit hizmetlerde istihdam
ları Sıhhiye dairesince tasdik edilenlere sabit 
hizmetlerde bulundukları müddetçe altı ayı te
cavüz etmemek şartile ücret ve yevmiyeleri ta
mamen verilir. 

MADDE 12 — Hazarda ve seferde vazife ile 
dalış esnasında şehid olan denizaltıcdarla deniz 
gedikli erbaş ve deniz askerî memurlardan şe
hid olanların maaşa müstahak ailesi efradma 
madde 10 daki esas dairesinde bir mafevk rüt
be ve derece üzerinden yetim maaşı tahsis olu
nur. 

Bu suretle şehid olanlarla ücreti şehriyeli ve
ya yevmiyeli sivil sanatkârlardan, sivil amele-. 
lerden ve erlerden ayni suretle şehid olanların 
kanunî mirasçılarına irsî hisseleri nisbetinde tev
zi edilmek üzere bir defaya mahsus olmak üze
re tazminat olarak 2 500 lira verilir. 

8 — 
M. M. E. 

MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen 

MADDE 10 — Vazife icabı malûl kalan de-
nizaltıcılarla deniz gedikli erbaşlarmm ve deniz 
askerî memurlarmm tekaüd maaşlarının hesa
bında bir mafevk rütbe ve derece üzerinden ve 
erden gedikliye kadar olanların tekaüd maaşları 
teğmen maaşma ve başgediklilerin tekaüd maaş
ları üsteğmen maaşma göre hesab edilir. 

Yukarıdaki sebeblerle malûl kalan ücreti 
şehriyeli sivil sanatkârlar 8 şubat 1341 tarih ve 

551 sayılı bilûmum askerî malûllerinin terfihi hak
kındaki kanunun askerî mensublar hakkındaki 
ahkâmmdan istifade ederler. 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen 

MADDE 12 —- Hazarda ve seferde vazife ile 
dalış esnasmda şehid olan denizaltıcılarla de
niz gedikli erbaş ve deniz askerî memurlardan 
şehid olanların maaşa müstahak ailesi efradma 
onuncu maddedeki esas dairesinde bir mafevk 
rütbe ve derece üzerinden yetim maaşı tahsis 
olunur. 

Bu suretle şehid olanlarla ücreti şehriyeli 
veya yevmiyeli sivil sanatkârlardan, sivil amele
lerden ve erlerden ayni suretle şehid olanların 
maaşa müstahak ailesine ve maaşa müstahak ai
lesi olmadığı surette kanunî mirasçılarına irsî 
hisseleri nisbetinde tevzi edilmek ve bir defaya 
mahsus olmak üzere tazminat olarak 2 500 lira 
verilir. 

( S. Sayıcı : 284 ) 
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MADDE 9 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

MADDE 10 — M. M. Encümeninin 10 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 12 — M. M. Encümeninin 12 nci 
maddesi aynen. 
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MADDE 13 — 23 haziran 1927 tarih ve 1142 
sayılı kanun hükümleri mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
rinden evvel kazanılmış olan denizaltıeıhk zam 
ve tahsisatları ile denizaltıeıhk seneleri farkla
rı muteberdir; Denizaltıcılıkta on senelik dalış 
hizmetini bitirerek dalış vazifesine devamı arzu 
etmediklerinden veya sıhhî sebeblerle ayrılmış 
olanlardan Deniz ordusunda çalışmakta olanlar 
bu kanunun üçüncü maddesindeki esaslara göre 
tahsisat alırlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Evvelce deniz-
altıcılık zammı almayıbda bu kanunla zam al
mağa hak kazananlara bu kanuna bağh cetvelde 
yazılı birinci hizmet senesine göre denizaltıeıhk 
zammı verilmeğe başlanır. 

MUVAKKAT MADDE 3 — 1492 sayılı ka
nun mucibince tasfiyeye tâbi tutulan Gedikli 
subaylar bu kanundan baş gedikliler gibi istifa
de ederler. 

MADDE 14 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 15 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memur
dur* 

8 - V I - 1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

O. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

F, Ağralt 
Mf. V. Na. V. Ik. V. 

S, Arıkan A. Çetinkaya Ş. Kesebir , 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. H, Alataş Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

M. M. E. 

MADDE 13 —- Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
rinden evvel kazanılmış olan denizaltıeıhk zam 
ve tahsisatları ile denizaltıeıhk seneleri farkları 
muteberdir. Denizaltıcılıkta en aşağı on senelik 
dalış hizmetini bitirerek dalış vazifesine devamı 
arzu etmediklerinden veya sıhhî sebeblerle ay
rılmış olanlardan deniz ordusunda çalışmakta 
olanlar bu kanunun 3 ncü maddesindeki esas
lara göre tahsisat alırlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hüjriimetin mu
vakkat ikinci maddesi aynen 

MUVAKKAT MADDE 3 — Hükümetin mu
vakkat üçüncü maddesi aynen 

MADDE 14 ~ Hükümetin on dördüncü mad
desi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin on beşinci mad
desi aynen 

(S. Sayısı • 284) 



MADDE 13 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 —M. M. Encümeni
nin muvakkat 1 nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE Ş — Hükümetin mu
vakkat 2 nci maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 3 — Hükümetin mu
vakkat 3 ncü.maddesi aynen. 

MADDE 14 — Bu kanun 1 haziran 1938 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi ay
nen. 

.o, -'1 
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tiîrKVMETİN TEKLİFİNE BAĞLİ f 

Hizmet 
Senesi 

1 
3 
5 
7 
9 

11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 

Subay 
Alacağı ay 
lık zam 

40 
53 
67 
80 
93 

107 
120 
134 
147 
161 
175 
188 
202 
216 
230 
244 
257 
272.02 

CETVEL 

Gedikli erbaş Erat 
Alacağı Alacağı 
aylık zam aylık zam 

27 10 
36 13 
45 16 
55 19 
64 
73 
83 
92 

101 
111 
120 
130 
139 
149 
158 
168 
177 
187 

'[(S. Sayisı : 284) 



S. Sayısı: 285 
Hava sınıfı mensublarma verilecek zamlar ve tazminler 
hakkında kanun lâyihası ve Millî müdafaa ve Bütçe encü

menleri mazbataları (1/1098) 

8 -Yi -1983 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Hava smıfı mensublarma verilecek zamlar ve tazminler hakkında Maliye vekilliğince Hazırla
nan ve îcra Vekilleri Heyetince 6 - VI -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırdan kanun 
lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

1 - Yeniden yapılan ve günden güne genişletilmekte olan hava teşkilâtımız; uçucular sayısının 
çoğaltılmasını, yeni elemanlar alınmasını ve bu şahıslardan önemli ödevler istenmesini zarurî kıl
mıştır. 

2 - Bu güne kadar feragati nefisle çalışmış olan eldeki uçucularımızı bile tatmin edemiyecek kadar 
noksan ahkâmı bulunan ve 1932 senesinde yapılan hava sınıfı mensublarma verilecek zamaim ve taz
minat kanunu; birinci maddedeki yeni gayelerimizin husulüne medar olamayacağı kanaatine.va
rılmıştır. 

Bunun en bariz ve katî delili: 
Bu seneki uçucu açığımızı karşılayacak isteğimiz için; deniz ordusundan hiç, kara ordusundan pek 

az havacılığa gönüllü subay çıkmasıdır. Bundan başka gedikli uçucu yetiştirilmek üzere hava okul
larına da okuyucu bulamayışımız ve gönüllü çıkmayışıdır. Bunlara sebeb cesaretsizlik değildir. Ce
saret ve enerji kaynağı olduklarına bütün dünyaca iman edilmiş olan Türk çocukları için hiç bir 
insan bu sözü söyleyemez ve dilinin ucuna bile getiremez. 

O halde buna sebeb: 
Pek tabiî olarak, hal ve istikbal faideleri aramalarıdır. 

Suel uçuculukta; kara ve deniz ödevleri gibi, hiç şüphesiz yurd ödevidir. 
Yurd birdir. Ordu bir kültür. Fedakârlık birdir. . 
Yalnız; uçuculuk, bizde yendir. Ve bilindiği gibi henüz bütün millet tarafından , benimsenmiş de

ğildir. Ve bambaşka bir hususiyet göstermektedir. 
Bütün Dünyada olduğu gibi bizim de havacılığa pek çok ve hatta en başta ihtiyacımız vardır. 
Bu ihtiyacı karşılamak için bütçemizi de nazarı itibare alarak mevcud uçucuları mehmaemken tat

min, ve yeni ihtiyaçlarımıza lâzım gelen uçucuları temin ve hepsini birden teşvik ve hevaslendirmek 
için iliştirilerek sunulan teklif yapılmıştır. 

T. O. 
Başvekalet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2452 



Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Karar No. 81 
Esas No. î/1098 

13 -Yi - 1938 

Yüksek Başkanlığa 

Hava sınıfı mensublarına verilecek zamlar 
ve tazminler hakkmda Maliye vekilliğince ha
zırlanan ve Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte gönde
rildiğine dair olub encümenimize verilen Baş
vekâletin 8 haziran 1938 tarihli ve 6/2452 sayılı 
tezkeresile bağlı evrak Millî Müdafaa vekilliğile 
Maliye vekilliğinden gönderilen memurları ile 
okundu ve görüşüldü: 

Yeni yeni terakkiye mazhar olan hava silâh
larını kullanacakların bu sınıfa olan heves ve ar
zularını ziyadeleştirmek ve teşvik vetergib etmek 
için, hal ve istikballerini temine matuf maddî 
faide hazırlayan ve çok uçucuya olan ihtiyacı 
karşılayan tedbiri havi olub esbabı mucibede 
bildirilen hususlar yerinde görülmüş fakat en 
güç ve ekseriya lüzumlu olan meydan üzerinde 
veya meydan haricindeki gece uçuşları hakkın
daki menfaatin tahdidatını yerinde bulmıyarak 
7 nci maddede, ve fabrikalarımızda yapılıb ha
yatı bahasına ilk defa uçuş tecrübesi yapan ve 
bu uçuşta fikrî ve ilmî malûmatından istifade 
edilecek olan zate verilen nakdî mükâfatın tez
yidi için 9 ncu maddede ve faaliyeti zamanında 
üsteğmen maaşı almakta olan başgediklilerin 
maluliyetlerinde aldıkları maaş üzerinden ve 
erden gedikliye kadar olanların' da yeni tabirle 

teğmenlik maaşile maluliyetlerinin icrası için 
12 nci maddede ve bir kazaya duçar alubda ve
rilecek tazminatın evvelemirde maaşa müstahak 
ailelerine ve yoksa kanunî mirasçılarına veril
mesi yolunda 14 ncü maddenin 2 nci fıkrasında 
ve uçuş vazifelerinden ayrılanlardan hava kuv
vetleri yer hizmetine nakledilmiş olanların on 
senelikten fazla hizmetlerinden de istifade et
meleri için 1 nci muvakkat maddede, bazı de
ğişiklikler yapılarak kanun lâyihası encümeni-
mizce aynen kabul edilmiş ve Umumî Heyetçe 
müstacelen müzakere edilmesi ricasile ve hava
lesi veçhile Bütçe encümenine verilmek üzere 
Yüksek Başkanlığa sunulmuştur. 

Millî Müdafaa En. Reisi M. M. Kâtib 
Diyarbakır Erzurum Samsun 

K. Sevüktekin Ş. Kocalt B. Barkın 
Antalya Balıkesir Balıkesir 

G. Esener Hacim Çarıklı 
Manisa Muğla 

K. N. Duru N. Tuna 
Tekirdağ Sinob 
R. Apak G. K. încedayı 

Urfa Çoruh 
Ahmed Tazgan Asım Us 

Maraş 

G. Mengilıbörü 
Erzurum 

A. Akyürek 
İstanbul 

Dr. H. Ş. Erel 
Tokad 

H. Konay 
Yozgad 

G. Arat H. R. Tankut 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe »encümeni 
Mazbata No. 184 
Esas No. İ/1098 

21 -VI - 1938 

Yüksek Eeisliğe 

Hava sınıfı mensublarma verilecek zamlar ve 
tazminler hakkında olub Başvekâletin 8 haziran 
1938 tarih ve 6/2452 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanun lâyihası Millî Müdafaa en

cümeni mazbatasile birlikte Encümenimize veril
miş olmakla Maliye vekâleti namına Bütçe ve ma
lî kontrol umum müdürü hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

( S. Sayısı : 285 ) 
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Havacılığın memleket müdafaasındaki Önem

li mevkii ve bu sınıf mensublarınm ağır şartlar 
dairesinde çalışmak vaziyetinde bulunmaları da-
ia çok yıpranmalarını mucib olduğundan madu± 
ve manevî refahlarının arttırılmasını istilzam et
mektedir. Hassatan hava silâhlarının tekâmülü 
ve tayyare süratlerinin tezayüdü yıpranma âmil
lerinin başlıcaşmı teşkil etmekte olduğundan bu 
sınıf mensublarmı müşkül vazifelerini her za
man yapacak zindelikte ve hazır bir halde bulun
durabilmek için refah seviyelerini yükseltmek 
ve ayni zamanda bu sınıfa karşı gençliğin alâka
sını cezbedebilmek gayelerini taşıyan işbu kanun 
lâyihasının hava sınıfı mensublarına verilecek 
zamaim ve tazminat hakkındaki 2047 sayılı ka
nun hükümlerinin bu günkü ihtiyaçlara uydurul
ması maksadile hazırlanmış olduğu ve bütçeye bir 
senede yapacağı tesirin de 57 bin lira raddesinde 
bulunduğu yapılan tedkikat neticesinde anlaşıl
mış olub bu kadar bir zammı havacılarımız için 
çok görmeyen Encümenimiz lâyihayı esas itiba-
rile kabul eylemiştir. 

Lâyihanın ikinci maddesinde uçuculuk zam
mını alabilmek için her altı ayda en az on beş saat 
uçulması şart konulmuş ve bu kadar uçuşun mü-

teakib altı ay içinde hiç uçulmasa dahi uçuş zam
mını almağa hak kazandıracağı zikredilmişse de 
2047 sayılı kanunda her altı ayda on beş saat uç
mak esası mutlak olarak kabul edildiğinden bu
rada da ıbu esasın muhafazası Encümenimizce 
kararlaştırılmış ve maddeden son fıkra çıkarılmış 
ve lâyihadan istifade edecek havacılarımızın ta
dilât dairesinde haziran iptidasından itibaren bu 
zamları alabilmelerini temin için de meriyet mad
desi 1 haziran 1938 den muteber olacağı yolunda 
yeniden yazılmıştır. Diğer maddeler Millî Mü
dafaa encümeninin tadilâtı dairesinde aynen ka
bul edilmiş olub bu esaslar dairesinde yeniden 
hazırlanan kanun lâyihası müstacelen müzakere 
edilmek dileğile Umumî Heyetin tasvibine konul
mak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Çorum 

E. Sabri AJcgöl 
Mardin 
R. Erten 
Ordu 

H. Yalman 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 

Kâ. 
istanbul 

F. öymen 
Maraş 

A, Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Ataman 
Srvas 

Remzi Çiner 
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HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Hava sınıfı mensublarına verilecek gamlar ve 
tazminler hakkındaki kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hava okullarını bitirib diplo
ma alanlardan pilot olan ve olmayan uçucu
larla halen müstahdem sivil uçuş muallimleri
ne hizmet seneleri itibarile bağlı 1 ve 2 numa
ralı cetvellere göre uçuculuk zammı veril.r. 

Uçuculuk zamlarının üçüncü hizmet sene
sinden itibaren tezyidi, uçuculukta ilk iki se
nenin hitammı takib eden malî sene ihtidasın
dan başlar. 

Hava okulları talebelerine uçuş talimleri
ne başladıkları tarihden itibaren şahadetname 
tarihine kadar her ay 20 lira tahsisat verilir. 

MADDE 2 — Uçuculuk zamlarını alabil
mek için her altı ayda en az 15 saat uçuş yap
mak şarttır. Bu suretle yapılan uçuşlar mü-
teakib 6 aylık devre içinde uçulmasa dahi uçu
culuk zammı almağ hak kazandırır. 

MADDE 3 — Hava okulları ve hava birlik-
lerindeki faal gedikli makinistlerle, telsiz, 
muhabere ve fotoğraf gediklileri devre uçuş 
saatleri ile mukayyed olmayıb sıhhatlerinin 
müsaadesi ve her hangi bir sebeble faal hiz
metten menedilmedikleri müddetçe bu zam
dan istifade ederler. 

MADDE 4 — Sıhhî sebeblerle uçuştan me-
nedilenler hava smıfmın yer hizmetine nakle
dilirler. Bu gibilere (havacı subay, gedikli su
bay püot gedikli erbaş, sivil maaşlı uçuş mu-
allimelerine) beher uçuş hizmet senesine göre 
beşer, uçucu olmayan (atış ve bombardıman, 
telsiz muhabere, fotoğraf) gedikliler ile sivil 
ve gedikli makinistlere de beher hizmet senesi 
için üçer lira aylık tahsisat verilir. 

MADDE 5 — Yedek uçucu subaylarla ge
diklilere ve kara ve deniz ordusundan gelecek 
rasıd subaylara hava mekteb ve ordusunda o-
kuduklan ve çalıştıkları müddetçe birinci mad
de hükümlerine tevfikan uçuculuk zammı veya 
tahsisat verilir. Bunlardan manevra ve tatbikat 
dolayısıle hava ordusuna çağırılacak ve uçarak 
vazife göreceklere evvelce almış oldukları uçu
culuk zammı üzerinden ve hava ordusunda kal
dıkları müddetçe uçuculuk zammı verilir. Bir 

M. M. ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİKİŞİ 

Hava sınıfı mensublarına verilecek zamlar ve 
tazminler hakkındaki kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

1 nci maddesi 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

5 nci maddesi 

( S. Sayısı : 2S5 ) 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİKÎŞİ 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 2 — Uçuculuk zammmı alabilmek 
için her altı ayda en az on beş saat uçmak 
şarttır. 

MADDE 3 — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen. 

( S. Sayısı : 285 )] 
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aydan noksan uçuşlar için tam ay hesabile tedi-
yat yapılır. 

MADDE 6 — Her hangi Jbir sebeble uçuştan 
menedilen her nevi uçuculardan ikinci defa 
uçuş hizmetine geçenler uçuculuktan ayrıldık
ları zamandaki almış oldukları uçuş zammmdan 
başlamak üzere zam alırlar. Ancak artırma 
başlangıcı için son defa uçuşa başlandığı tarih 
esas ittihaz olunur. 

MADDE 7 — Gece uçuşu yapanlara uçuş 
meydanı üzerinde yapacakları gece uçuşlarının 
her bir saati için ayrıca üçer lira, ve meydan 
harici ve seyahat uçuşlarında beher saat uçuş 
için ayrıca beşer lira verilir. Bir ay içindeki 
uçuş saatlerinin yekûnunda bir saatten az ve 
yarım saatten yukarı gece uçuşları için bu mik-
darlarm yansı verilir. Yarım saatten az gece 
uçuşları için bir şey verilmez. Her iki cins gece 
uçuş zamları bir şahıs için bir ayda 40 lirayı 
geçemez. 

MADDE 8 — Hava mektebleri talebelerini 
bilfiil uçurmak suretile yetiştiren muallim (Su
bay, gedikli, sivil) uçuculardan her birine her 
tedris devresi sonunda mekteb diploması almak 
şartile yetiştirdiği her uçucu talebe basma yir
mi beşer lira hesabile mecmu talebe mikdarma 
göre (Yetiştirme ikramiyesi verilir. 

MADDE 9 — Prototib tayyareyi ilk uçuran 
ve tecrübe eden (Subay, gedikli, sivil, pilot, mü
hendis pilot) pilota her prototib tayyare için 
bir defaya mahsus olmak üzere (200) lira Türk, 
Süel fabrikalarında yapılmakta olan seri inşaat
tan çıkan tayyarelerin ilk tecrübesini yapan pi
lotlara tayyare başına yirmi beşer lira tecrübe 
ikramiyesi verilir. 

MADDE 10 — Harita subaylarile havacılıkta 
daimî veya muvakkat olarak çalışan ve fakat 
uçucu olmayıb da icabmda vazife ile uçacak olan 
doktorlar, telsizci subaylar, elektrikçiler, tüfek
çiler gibi fennî vazife erbabma her uçuş saati için 
maaş veya ücretlerinden bagka olarak üçer 
lira verilir. Bu suretle verilecek paranm aylık 
yekûnu 40 lirayı geçemez. 

MADDE 11 — Pilot olan ve olmayan uçucu
lar, yalnız tekaüd maaşlarmm hesablarmda na-

M. M. E. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Gece uçuşu yapanlara uçuş 
meydanı üzerinde yapacakları gece uçuşlarının 
her bir saati için ayrıca üçer lira ve meydan 
harici ve seyahat uçuşlarında beher saat uçuş 
için ayrıca beşer lira verilir. Bir ay içindeki uçuş 
saatlerinin yakûnunda bir saatten az uçuşlar bir 
saat hesab olunur. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Prototip tayyareyi ilk uçuran 
ve tecrübe eden (subay, gedikli sivil, pilot, mü
hendis pilot) pilota her prototip tayyare için 
bir defaya mahsus olmak üzere (500) lira Türk, 
süel, fabrikalarında yapılmakta olan seri inşat
tan çıkan tayyarelerin ilk tecrübesini yapan pi
lotlara tayyare basma yirmi beşer lira tecrübe 
ikramiyesi verilir. 

MADDE 10 —. Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 285 ) 
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B. E. 

MADDE 6 — Hükümetin 6 ncı maddesi ay
nen. 

MADDE 7 — M. M. Encümeninin 7 nci mad-
desi aynen. 

MADDE 8 — Hükümetin 8 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 9 — M. M. Encümeninin 9 ncu 
maddesi aynen. 

MADDE 10 — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin 11 nci maddesi 
aynen. ( | 

(S . Sayısı : 285) 
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zarı itibara aimmak üzere uçucu olarak geçen 
her hizmet senesi için 6 ay uçuculuk yıpranma 
zammı alırlar. 

MADDE 12 — Her hangi bir emir ve va
zife dolayısile uçuş yaparken gerek sukut ve ge
rek uçuşun yerde ve havadaki esbabı sairesi ha-
sebile malûl kalan pilot olan ve olmayan uçucu
larla hava smıfmda müstahdem askerî memur
lar tekaüd maaşlarının hesabında bir mafevk 
rütbe ve derece üzerinden ve erden başgedikliye 
kadar (başgedikli dahil) olanların tekaüd maaş
ları da asteğmen maaşma göre hesab edilir. Yu-
kanki sebeblerle malûl kalan ücreti şehrîyeli 
sivil tayyare mühendisleri, sivil pilot, sivil ma
kinistler, 8 şubat 1341 tarih ve 551 sayılj bilû
mum askerî malûllerin terfihi hakkındaki kanu
nun- askerî mensublar hakmdaki ahkâmmdan is
tifade ederler. 

MADDE 13 — Ücreti şehriyeli veya yevmi
yeli sivil tayyare mühendislerile sivil pilot ve 
sivil malrinistlerden vazife esnasında gerek su
kut ve gerek uçuşun yerde ve havada esbabı 
sairesi hasebile hastalanarak tahtı tedaviye alı
nan veya muayyen bir müddet için tebdili ha
va etmeleri sıhhiye dairesince tasdik edilenlerin 
ücret ve yevmiyeleri hakmda 1108 numaralı 
maaş kanununun 13 ncü maddesi hükümleri tat
bik olunur. 

Vazifeten uçuş yaparken gerek sukut ve ge
rek uçuşun yerde ve havada esbabı sairesi hase-
bile sabit hizmetlerde istihdamları sıhhiye dai
resince tasdik edilenlerin sabit hizmetlerde bu
lundukları müddetçe altı ayı tecavüz etmemek 
şartile üicrei ve yevmiyeleri tamamen verilir. . 

MADDE 14 — Hazarda ve seferde vazife ile 
uçuş esnasında düşen pilot olan ve olmayan uçu
cularla hava smıfmda müstahdem askerî me
murlardan şehid olanların maaşa müstahak ai
lesi efradına 12 nci maddedeki esas dairesinde 
bir mafevk rütbe ve derece üzerinden yetim ma
aşı tahsis olunur. 

Bu suretle şehid olanlarla ücreti şehriyeli ve
ya yevmiyeli sivil tayyare mühendisleri ve sivil 
pilot ve sivil makinistlerden ve erlerden ayni su
retle şehid olanların kanuni mirasçılarına irsî 

M. M. E. 

MADDE 12 — Her hangi bir emir ve vazife 
dolayısile uçuş yaparken gerek sukut ve gerek 
uçuşun yerde ve havadaki esbabı sairesi hase-
bile malûl kalan pilot olan ve olmayan uçucularla 
hava smıfmda müstahdem askerî memurlar te
kaüd maaşlarmm hesabında bir mafevk rütbe 
ve derece üzerinden ve erden gedikliye kadar 
olanların tekaüd maaşları teğmen maaşma ve 
başgediklilerin tekaüd maaşları üsteğmen ma
aşma göre hesab edilir. 

Yukarıki sebeblerle malûl kalan ücreti şehri
yeli sivil tayyare mühendisleri, sivil pilot, sivil 
makinistler, 8 şubat 1341 tarih ve 551 sayılı bilû
mum askerî malûllerin terfihi hakkındaki ka
nunun askerî mensublar hakkındaki ahkâmın
dan istifade ederler. 

MADDE 13 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Hazarda ve seferde vazife 
ile uçuş esnasında düşen pilot olan ve olmayan 
uçucularla hava smıfmda müstahdem askerî 
memurlardan şehid olanların maaşa müstahak 
ailesi efradına 12 nci maddedeki esas dairesinde 
bir mafevk rütbe ve derece üzerinden yetim ma
aşı tahsis olunur. 

Bu suretle şehid olanlarla ücreti şehriyeli 
veya yevmiyeli sivil tayyare mühendisleri ve si
vil pilot ve sivil makinistlerden ve erlerden 
ayni surette şehid olanlarm maaşa müstahak 

( S. Sayısı : 285), 
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BaJk 

MADDE 12 — M. M. Encümeninin 12 nd 
maddesi aynen. 

MADDE 13 — Hükümetin 13 ncü maddesi 
aynen. 

MADDE 14 — M. M. Encümeninin 14 ncü 
maddesi aynen. 

(S. Sayısı : 285) 
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hisseleri nisbetinde tevzi edilmek ve bir defaya 
mahsus olmak üzere tazminat olarak 2 500 lira 
verilir. 

MADDE 15 — 2047 sayılı kanun hükümleri 
mülgadır. 

MUVAKKAT MADDE 1 — Bu kanunun neş
rinden evvel kazanılmış olan uçuş zam ve tahsi-
sâtlarile uçuş seneleri farkları muteberdir. Mül
ga 2047 numaralı kanunun 7 nci maddesinin 
1 nci fıkrasma tevfikan en aşağı on senelik uçuş 
hizmetini bitirerek uçuş vazifesine devamı arzu 
etmeyen veya uçuştan mütevellid ahvali sıhhi
yeleri icabı uçuştan menedilenlefden hava kuv
vetleri yer hizmetine nakledilmiş olanlar bu ka
nunun 4 ncü maddesindeki esaslara göre tahsi
sat alırlar. 

MUVAISCAT MADDE 2 — Evvelce uçuş zammı 
almayıb da bu kanunla zam almağa hak kaza
nanlara bu kanuna bağlı 1 ve 2 numaralı cetvel
lerde yazılı birinci hizmet senesine göre uçucu
luk zammı verilmeğe başlandır. 

MADDE 16 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 17 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Millî Müdafaa vekilleri memur
dur. 

0 - V I - 1 9 3 8 
Bş. V. 

C. Bay ar 
Da. T. 

Mf. V.. 
8. Arıkan 
s. î. m. v. 

Dr. H. Âlataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 

.Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.Î.V. 
Rana Tarkan 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
Ş. Kesebir 
' Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

M.liM.:E. 

ailelerine ve maaşa müstahak ailesi olmadığı 
surette kanunî mirasçılarına irsî hisseleri nisbe
tinde tevdi edilmek ve bir defaya mahsus ol
mak üzere tazminat olarak 2 5,00 lira verilir. 

MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT İVEADDE 1 — Bu kanunun neş
rinden evvel kazanılmış olan uçuş zam ve tahsi-
satlarile uçuş seneleri farkları muteberdir. 

Mülga 2047 numaralı kanunun 7 nci madde
sinin birinci fıkrasına tevfikan en aşağı on se
nelik uçuş hizmetini bitirerek uçuş vazifesine 
devamı arzu etmeyen veya uçuştan mütevellid 
ahvali sıhhiyeleri icabı uçuştan menedilenler-
den hava kuvvetleri yer hizmetine nakledil
miş olanlar bu kanunun 4 ncü maddesindeki 
esaslara göre tahsisat alırlar. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin mu-
vakkat 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükümetin 16 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

(^-Sayıs ı : 285) 
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MADDE 15 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen. 

MUVAKKAT MADDE 1 — M. M. Encüme
ninin 1 nci muvakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 — Hükümetin 2 
nci muvakkat maddesi aynen. 

MADDE 16 — Bu kanun 1 haziran 1938 
tarihinden muteberdir. 

MADDE 17 — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı 
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Hükmetin teklifine bağlı cetveller 

1 numaralı zamaim cetveli 

Püot olan uçucular 

Hizmet «enesd Alacağı aylık uçuş zammı 

2 numaralı zamaim cetveli 

Pilot olmayan uçucular 

Hizmet senesi Alacağı aylık uçuş zammı 

1 
8 
5 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 

40 
53 
67 
80 
93 
107 
120 
134 
147 
161 
175 
188 
202 
216 
230 
244 
257 
272 

1 
3 
S 
7 
9 
11 
13 
15 
17 
19 
21 
23 
25 
27 
29 
31 
33 
35 

27 
36 
45 
55 
64 
73 
83 
92 
101 
111 
120 
130 
139 
149 
158 
168 
177 
187 

»-•-« 



S. Sayısı: 286 
Orman koruma teşkilât kanununun 14 ncü maddesinin 

değiştirilmesi hakkında kânun lâyihası ve Ziraat, Milli mü
dafaa ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1080) 

T. C. 
Başvekâlet 31 ~V' -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/2297 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

3157 sayılı Orman koruma teşkilât kanununun 14 ncü maddesini değiştirmek üzere hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 28 - V - 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur, 

Başvekil 
C. Bayat 

3157 sayılı orman koruma teşkilât kanununun 14. maddesinin değiştirilmesi hakkındaki kanun 
lâyihasının esbabı mucibesi 

1 — Orman koruma genel komutanlığı kıtalarının yekdiğerlerinden yüzlerce kilometre uzak ve 
geniş bir sahaya beşer altışar kişilik seyyar postalar halinde dağılmış bulunmasından tayinat ve 
yem kanununun istihdaf ettiği bir kül halinde iaşe sisteminin Orman koruma genel komutanlığı 
teşkilâtile telifi kabil olmadığı bittecrübe sabit bulunmasından dolayı teşkilâtın arzettiği husu
siyetin icabat ve ihtiyaçlarma uygun bir sistem olmak üzere Jandarma genel*komutanlığı birlik
lerinde olduğu gibi maktu bir taym bedeli verilmesine lüzum hâsıl olmuş ve bu .hususta Orman ko
ruma teşkilât kanununun 14. maddesinde yapılması zaruri görülen değişiklik hakkmda hazırla
nan Jsanun projesi ilişik olarak sunulmuştur. 

5 : 7 Vilâyet mmtakasmda beşer, altışar kişilik postalar halinde dağılmış bulunan erlerin ta-
burlarca kazandan iaşesine ve müteahhidler tarafından erzak teminine müsaid imkân hâsıl ola
mamaktadır. Bu hal Hazine için fazla zararla mümkün olabilir. Yani bir çok nakliye parası ver
mekle temini kabildir. 

Garnizonlarda toplu yemek yiyen alaylar eratının istihkaklarının kontrat fiatları üzerinden 
parası hesablanarak verilen bedelinden de ekseriyetle dağ başlarında ve şehir ve kasabalardan 
uzak yerlerde münferiden iaşesini temine kâfi gelmediği tecrübe ile sabittir. 

Bu sebebledirki Jandarma genel komutanlığı da bu tecrübelerden sonra maktu tayın bedeli 
vermeğe mecbur olmuştur. Jandarma erlerine bu suretle tahsis edilen 14 lira iaşe bedeli mikyas 
olarak alınmış isede hali hazırdaki gıda fiatlârmave erlerin beşer lira da maaşları bulunmasına 
mebni bu mikyastan daha az olarak beher er için sekiz lira tayın bedeli tesbit edilmiştir. 

2 — Tayinat ve yem kanunnamesi mucibince liva (dahil) ya kadar olan makamlarm subay oda
ları tenvir masraflarının eratın günlük gaz istihkaklarile temini icab etmektedir. Ordu garni
zonları ekseriya bir alay halinde toplu bulunduklarından alay erat mevcudunun istihkakları mec
muu kısmen temine kâfi isede yukarıda arzedilen ve malûm şekilde dağmık bulunan orman koru
ma alay, tabur, bölük ve takım merkezlerinde mevcud beş altı erin kendileri için muktazi bir lâm
bayı bile temin edemeyen senenin altı aymda (20) diğer altı ayında (40) gramdan ibaret günlük 
gaz istihkakları mecmuu ile ayni zamanda bu karargâhların resmî odalarmm da tenviri im-



kansızdır. Tayinat yem kanununun hükümleri arasında bu 
mümkün kılacak başka bir hüküm de mevcud olmadığından 
düzlere münhasır bırakmak kabil olmayan koruma kıtaları 
veya odalarının' her resmî makam misillü zarurî olan tenvir 

ihtiyacı her hangi yolla teminini 
vazifelerini saatla takyid ve gün-
karargâhlarile resmî subay daire 
ihtiyacının temini için işbu kanu

nun (C) fıkrasında olduğu 
sek tensibinize- arzolunmuştur. 

şekilde kabul ve tasrih edilmesine zaruret hâsıl olmakla yük-

Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 

Esas No. 1/1080 
Karar No. 14 

14-VI - 1938 

Yüksek Reisliğe 

3157 sayılı orman koruma teşkilât kanununun 
14 ncü maddesini değiştirmek üzere hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetinin 28 - V - 1938 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
ve Encümenimize gönderilen kanun lâyihası or
man koruma genel komutanı hazır bulunduğu hal
de okunub görüşüldü : 

Hükümet esbabı mucibesinde de gösterildiği 
üzere orman koruma teşkilâtının arzettiği husu
siyetler icabı olarak Jandarma genel komutanlığı 
birliklerinde olduğu gibi bu teşkilâtta bunlara da 
maktu bîr tayin bedeli verilmesini ve daha bazı 
kolaylıklar gösterilmesini Encümenimiz de yerin

de bularak lâyihayı aynen kabul etmiş yalnız 
2 nci maddede ufak bir değişiklik yapmıştır. 

Havalelerine göre Millî Müdafaa encümenine 
gönderilmek üzere Yüksek Keisliğe sunulur. 
Ziraat E. Reisi Na. M. M. Kâtib 

Manisa 
Yaşar özey 

Seyhan 
Tevfik Tarman 

Bolu 
Mitat Dağdemir 

Denizli 
Y. Başkaya 

Manisa 
Yaşar özey 

Ankara. Balıkesir 
HaU Çırpan R. Selçuk 

Çorum Yozgad 
A. Rıza özenç Ömer Evci 

Kırklareli 
Z. Akın 

Millî Müadafaa encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 

Esas No. 1/1080 
Karar No. 83 

Yüksek Reisliğe 

15 - Yi -1938 

3157 sayılı orman koruma teşkilât kanununun 
14 ncü maddesini değiştirmek üzere hazırlanan 
ve Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası esbabı mucibesile birlikte gönderildiğine 

dair olub Ziraat encümenince tedkik ve müzakere 
olunub mazbatasile Encümenimize verilen Baş
vekâletin 31 mayıs 1938 tarihli ve 6/2297 sayılı 
tezkeresi ve bağlı evrakı Orman muhafaza komu
tanı huzurile okundu ve görüşüldü. 

Esbabı mueibede bildirilen ahvale ve verilen 
izahata nazaran teklif, yerinde görülerek kanun 
lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine verilmek 
ve müstacelen müzakere edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
M. M. En. Rs. M. M. Kâ. 

Diyarbakır Erzurum Samsun 
K. Sevüktekin R. Barkın 

( S, Sayısı : 286 ) 
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Antalya 

C. Mengilibörü 
istanbul 

Dr. H. Ş. Erel 

Balıkesir 
H. Çarıklı' 

Manisa 
K. N. Duru 

Erzurum 
A. Akyürek 

Maraş 
H. R. Tankut 

Muğla 
N. Tuna 

Çoruh 
Asım Us 

Sinob 
C. K. încedayı 

Urfa 
Gl. A. Yazgan 

Tekirdağ-
R. Apak 
Yozgad 
C. Arat 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 183 

' Esas No. 1/1080 
Yüksek 

3157 sayılı orman koruma teşkilâtı kanunu
nun 14 neü maddesinde değişiklik yapılmasına 
,dair Başvekâletin 31 mayıs 1938 tarih ve 6/2297 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Ziraat ve Millî Müdafaa encümenleri 
mazbatalarile birlikte Encümenimize verilmiş 
olmakla Orman genel komutanı hazır olduğu 
halde okundu ve konuşuldu : 

Orman koruma kıtalarının yedi sekiz kişilik 
postalar halinde memleketin geniş bir sahasını 
işgal eden orman mıntakasmda ve kilometreler
ce mesafe ile dağılmış bulunması bu kıtaata ta
yinat ve yem kanunu hükümleri dairesinde ye
mek tevzi etmek imkânını ortadan kaldırdığı 
gibi ekserisi orman içerisinde bulunan bu posta
ların mahallî rayiçlerini elde edib ayrı ayrı her 
postaya göre bir nefer tayini hesab ederek be
delini tediye etmek de müşkül görüldüğünden 
bu kıtalar için kendi hususiyetlerine göre bu 
günkü ihtiyacı karşılayacak surette yeni bir 
iaşe tarzı vücude getirmek zarureti hâsıl olmuş 
ve bir senelik tecrübe de göz önünde bulundu
rularak jandarma kıtaları iaşe sistemine müşa
bih bir tarzda her nefere maktu bir yemek üc
retinin verilmesi esasını ihtiva, etmek üzere işbu 
kanun lâyihasının sevkedildiği anlaşılmış olub 
lâyiha Eneümenimizce de esas itibarile kabul 

edilmiştir. ' 

21 - VI - 1938 

Reisliğe 

Tugaydan itibaren takım komutanlarına ka
dar komutan odalarının tenviri, tayinat ve yem 
kanunu mucibince eratın günlük gaz istikakla-
rile temin edilmekte ise de toplu kıtaatta müm
kün görülen bu vaziyet orman koruma kıtaları
na uymamakta olduğundan komutanl-k odaları
nın tenviratını temin için maddeye bir (C) fık
rası ilâve edilmiş ve tenviratın resmî devairde 
elektrik tenviratının tahdidine dair olan ka
nuna atfen icra edileceği de zikredilmiş ise de 
böyle bir kanun halen mevcud bulunmadığından 
bu kayid çıkarılmak suretile bu fıkra maksadı te
min eder şekilde yeniden yazılmıştır. 

Diğer hükümler 3157 sayılı kanunun 14 neü 
maddesinde mevcud ahkâmı ihtiva etmekte olub 
aynen kabul edilmiş ve bu suretle yeniden ha
sırlanan lâyiha müstacelen müzakere edilmek 
dileğile Umumî Heyetin tasvibine konulmak üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis V. ' M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon istanbul 

Mükerrem Unsal B. Karadeniz F. öymen 
Kırşehir Manisa Maraş 

M. Seyfeli T. Türkoğlu A. Tiridoğlu 
Mardin Ordu Seyhan 

B. Erten H. Yalman N'. Eldeniz 
Sivas Tokad Trabzon 

Bemzi Çiner 8, Genca Sırrı Day 

( S. Sayısı : 288 ) 
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HÜKÜMETÎN TEKLİFİ 

3157 numaralı orman koruma teşkilât kanu
nunun 14 ncü maddesini değiştiren kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 3157 sayılı orman koruma 
teşkilât kanununun 14 ncü maddesi aşağıdaki 
şekilde değiştirilmiştir: 

Madde 14 — Orman koruma kıtaları subay, 
memur ve eratı hakkmda maaş, tayinat itiba-
rile aşaşıda yazılı hükümler tatbik olunur: 

A) Orman koruma eratı talimgahta bulun
dukları müddet zarfmda her türlü masrafları 
Orman umum müdürlüğü bütçesinden veril
mek üzere askerî erat gibi maaş alırlar ve is
kân, ilbas, iaşe edilirler. 

B) Talimgahtan ayrılıp Orman koruma kı
talarına dahil oldukları günden itibaren is
kân ve ilbastan başka çavuşlara on beş, onba
şılara on ve her ere beş lira maaş ve iaşeleri 
için beherine maktuan ve peşin olarak sekiz 
lira tayın bedeli verilir. 

Firar edenlerin firar tarihlerinden, hava 
tebdiline gidenlerin memleketlerine varış gün
lerinden itibaren; hastanede tedavi edilen
lerin tedavide oldukları, izinli gidenlerin izinli 
bulundukları günlerin taym bedelleri kıstel
yevm olarak istirdad edilir. 

C) Orman koruma Genel komutanlık ka
rargâhı ile kıtalarmm subay, gedikli ve erat 
oda, koğuş ve karakollarının tenviratı resmî 
devairde elektrik tenviratmm tahdidine dair o-
lan kanun mucibince elektrikle ve elektrik mev-
cud olmayan yerlerde ihtiyaca yetecek mikdar-
da tesbit edilecek muaddellere göre gaz lam
bası hesabile temin ve hesab heyeti bulunan 
makamlarca tasdik edilecek muaddel cetvelle-
rile masraf edilir. 

Ç) Orman koruma kadrosunda mevcud miri 
hayvanlarla hakkı rükûba malik olanların birer 
zatî binek hayvanlarının yem istihkaklarile so
ba ve mahrukat istihkakı tayinat ve yem kanu
nunda mevcud ahkâma tâbidir. Bunların mas
rafları her ay tanzim ve hesab heyeti bulunan 
makamlarca tasdik edilecek masraf cetvellerile 
masraf edilir. 

Orman koruma kıtalarına verilecek subay, 

ZİRAAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

3157 numaralı orman koruma teşkilât kanunu
nun 14 ncü maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

( S. Sayısı : 286 ). 
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BÜTÇE "ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRÎŞÎ 

Orman koruma teşkilât kanununun 14 ncü 
maddesini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — Orman koruma teşkilâtı hak
kındaki 26 nisan 1937 tarih ve 3157 sayılı ka
nunun 14 ncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir : 

Orman koruma kıtaları subay, memur ve era-
tmm maaş, tayinat ve harcırahlarile hayvanatı
nın istihkakları hakkmda aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur. 

A) Aynen kabul edilmiştir. 

B) Aynen kabul edilmiştir. 

0) Orman koruma genel komutanlık karar-
gâhile kıtalarmm, subay ve erat oda, koğuş ve 
karakollarının tenviratı ihtiyaca yetecek *mik-
darda tesbit edilecek muaddellere göre elektrik
le ve elektrik bulunmayan mahallerde gaz lâm
bası hesabile temin ve hesab heyeti bulunan ma
kamlarca tasdik edilecek muaddel cetvellerile 
masraf edilir. 

Ç) Aynen kabul edilmiştir. 

CS. Sayan : 286) 
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Hü. 

memur, gedikli erbaş, erbaş, onbaşı ve eratın 
geliş, gidiş harcırahları, maaşları ve her türlü 
kanunî masrafları Orman tunum müdürlüğü büt
çesinden yerilir. 

Erat, onbaşı ve erbaşlardan iki buçuk sene
lik fili hizmetlerini bitirdikten sonra orman teş
kilâtına girmeğe talib olanlar kadronun müsa
adesine ve ehliyetlerine göre orman işlerinde 
istihdam olunabilirler. 

Zr. E. 

MADDE 2 
muteberdir. 

MADDE 3• 

— Bu kanun neşrinden itibaren 

— Bu kanunun icrasma Millî Mü-
dafaa ve Ziraat vekilleri memurdur. 

Bş.V. 
C. Bay ar 
Da. V. 

Ş. Kaıfa 
Mf. V. 

8. Ar%hm 
S. î. U. V. 

Dr. H. Alataş 

28 - V - 1938 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. R. Araş F. Ağralı 
Na. V, Ik. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
G. î. V. Zr. V. 

Bana Tarkan F. Kurdoğlu \ 

MADDE 2 
teberdir. 

MADDE 3 
aynen. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

Hükûmetin üçüncü maddesi 

(S, Sayisu 286> 



B. E. 
7 — 

MADDE 2 — Aynen. 

MADDE 3 — Aynen. 

. ,r— « 3 >©< < 
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S. Sayısı: 287 
Genel idhalât rejimi kararnamesine bağlı listelerde yazılı 
bir kısım eşyanın gümrük resimlerinde 2294 sayılı kanuna 
istinaden zam ve tenzil yapıldığından keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve İktısad, Gümrük ve inhi

sarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (3/438) 

T. C. 
Başvekâlet 22 - XI - 1937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/4546 

Büyük Millet Meçlisi Yüksek Reisliğine 

İcra Vekilleri Heyetinin 2/7005 sayılı karama mesile mevkii meriyete konulan «Genel idhalât 
rejimi» kararnamesine merbut listelerde yazılı bir kısım eşyanın Gümrük resimlerinde zam ve 
tenzil yapılmış olduğu anlaşıldığından 10 haziran 1933 tarih ve 2294 sayılı kanun mucibince key
fiyet Büyük Meclisin yüksek tasviblerine arzolunur. 

Başvekil 
C. Bayar 

1.499 numaralı Gümrük tarife kanununa bağlı tarifede yazılı numaralardan ilişik III sayılı 
listede yazılı olanlarının gümrük resimleri 2294 numaralı kanunun 1 nci maddesi hükümlerine 
tevfikan değiştirilmiş ve mezkûr numaralara giren eşyadan almacak tezyidli veya tenkisli resim' 
mikdar ve şartları her numaranın hizasında gösterilmiştir. t 

Hususî kanunlar hükümlerine tâbi olarak idhal edilen maddeler bu hükümler dairesinde veya 
bu kanunlara dayanılarak tanzim olunan kararname veya mukaveleler hükümleri dahilinde idhal 
olunur. 

T. C. 
Başvekâlet ' ' 27 - IV - 1938 

Kararlar Müdürlüğü 
Say%; 6/1750 

, Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

22 - XII - 1937 tarih ve 6/4546 sayılı tezkereye ektir: 
2/7005 sayılı genel idhalât rejimi kararnamesinin gümrük resmi tezyid edilen maddeler liste

sinde 494 pozisyonuna aid (Damacana ve laboratuarlarda kullanılması zarurî olan camdan her 
nevi eşyanın 100 kilosundan 6,5 lira resim alınır) şeklindeki ihtarm, (Damacananın 100 kilosun
dan 6,5 lira resim alınır) şeklinde düzeltilmesi îcra Vekilleri Heyetince 16 - IV - 1938 tarihinde 
kabul olunmuştur, 

Gereğinin yapılmasına yüksek müsaadelerini rica ederim. 
. Başvekil 

C. Bayar 



— 2 — 
Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 
Esas No. 3/438 
Karar No. 36 

19 -IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti
naden icra Vekilleri Heyetince Gümrük tarife
sinin ilişik kararnamede bildirilen numaraların
da yapılan zam ve tenzillerin Yüksek 'Meclisin 
tasvibine arzedildiğine dair Başvekâletten gön
derilen .22 kânunuevvel 1937 tarih ve 6/4546 
sayılı tezkere Encümenimize havale edilmekle 
Sanayi umum müdürü hazır olduğu halde ted-
kik ve müzakere olundu. 

Yapılan tedkikta nazaran Gümrük tarifesinde 
yapılan bu değişiklikler bir taraftan memleket 
sanayii diğer taraftan halkın ihtiyacı göz önün
de tutularak yapıldığı gibi kararnamenin neşri 
tarihinden sonra hâsıl olan lüzum ve zaruretler 
nazarı dikkate alınarak bilhassa pamuklu kısmı
nı alâkadar eden numaralar üzerinde yeni tadil
ler yapmıştır. 

Keyfiyeti tedkik eden Encümenimiz Hükü
metin tarife üzerinde ihtiyaca göre yaptığı bu 
değişikliği iktisadî menfaatlerimize uygun bul

muş ve kararnameyi kabule karar vermiştir. 
Ancak ötedenberi bu kararnamelerin Yüksek 
Heyetten bir kanun ile tasdiki usul ittihaz edildi-
ğından Encümenimiz emsali kararnamelerde ol
duğu gibi bağlı kanun lâyihasını tanzim ile 
Umumî Heyetin tasvibine arzetmeği muvafık 
bulmuştur. 

Havalesi mucibince aid olduğu encümenlere 
tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Iktısad E. Reisi M. M. 
İzmir 

R. Köken 
Afyon K. 

B. Türker 
Samsun 

Ali Tunah 
Zonguldak 

/ / . Karabacak 
Maraş 

K. Kusun 

Giresun 
/ . Sabucu 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 

İzmir 
Benal Anman 

Konya 
H. Dikmen 

Kocaeli 
/. Diblan 

Kâtib 
Niğde 

Dr. B. F. T alay 
Seyhan 

E. Nayman 
Zonguldak 

E. Çakmakkaya 
Ankara 

A. Ulus 
Gümüşane 
E. S. Tör 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Gümrük ve İn. Encümeni 

Esas No. 3/438 
Karar No. 15 

10 - V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete isti
naden İcra Vekilleri Heyetince gümrük tarife
sinin ilişik kararnamede bildirilen numarala
rına yapılan zam ve tenzilleri Yüksek Meclisin 
tasvibine arzedildiğine dair Başvekâletten gönde
rilen 22. kânunuevvel 1937 tarih ve 6/4546 sa
yılı tezkere ve Iktısad encümeni mazbatası en
cümenimize havale edilmekle îktısad, Maliye, 
Gümrük ve inhisarlar vekâleti mümessilleri ha
zır oldukları halde tedkik ve müzakere olundu: 

Hükümetin ve Iktısad encümeninin gösterdi
ği mucib sebebler yerinde görülerek kanun lâyi
hası aynen kabul edilmiştir. Havalesi mucibince 

Maliye encümenine verilmek üzere Yüksek Reis-
lige sunuldu. 

Gümrük ve in. En. R. Na. 
istanbul 
S. Ur az 

Kâtib 
Balıkesir Amasya 

Sabiha Gökçül Nafiz Aktın 

Mardin Samsun 
A. Satana M. Güneşdoğdu 

Sinob 
/ / . Orucoğlu 

M. M. 
istanbul 
S. Uraz 

Konya 
Bediz Morova 

Trabzon 
D. Eyiboğlu 

( S. Sayısı : 287 ) 



Maliye encümeni mazbatamı 

4*. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/438 
Karar No. 41 

U -Y -1938 

Yüksek Reisliğe 

1499 numaralı gümrük tarife kanununa bağ
lı tarifede yazılı numaralardan bir kısmının hi
zalarındaki gümrük resimlerinin tezyidi ve bir 
kısmının da tenkisi hakkında 2294 numaralı ka
nunun birinci maddesi hükmüne istinaden He
yeti Vekilece ittihaz edilen 2/7005 numaralı ka
rarname ve merbutu 3 numaralı listenin tasdiki 

, talebine dair Başvekâletten yazılan 22-XII-1937 
tarih ve 6/4546 numaralı tezkere Gümrük ve in
hisarlar encümenile Iktısad encümeninin bu hu
sustaki mazbatalarile birlikte encümenimize 

tevdi buyurulduğu gibi ahiren mezkûr tezkereye 
zeylen yazılan ve bahsi geçen 2/7005 numaralı 
kararnameye merbut listedeki 494 numaraya aid 
ihtarın düzeltilmesine mütedair 16 - IV - 1938 
tarihinde ittihaz edilmiş olan kararın tasdiki 
talebini ihtiva eden 27 nisan 1938 tarih ve 6/1750 
numaralı Başvekâlet tezkeresi dahi encümeni
mize tevdi edilmekle îktısad ve Gümrük ve in
hisarlar vekâletleri mümessilleri hazır oldukla
rı halde mezkûr evrak okundu ve müzakere 
edildi. 

Kararnameye merbut listedeki numaralar 
üzerinde yapılan tedkikata nazaran mezkûr üç 
numaralı listede yazılı tarife numaralarında 
işbu 2/7005 numaralı kararname ile yapılan tez-

yid ve tenziller diğer encümenlerin mazbatala
rında dahi yazılı olduğu üzere memleketin ge
rek sanayi inkişafını himaye etmek ve gerek 
halkın ihtiyacını temin eylemek maksadile icra 
edilmiş olduğundan ve 2294 numaralı kanunun 
verdimi salâhiyete müstenid bulunduğundan her 
iki kararnamenin tasdiki muvafık görülmüştür. 
Şu kadar ki Iktısad encümeninle hazırlanan ka
nun metninde, 494 pozisyonuna aid ihtarın dü-
Şu kadar ki îktısad encümenince hazırlanan ka
rarnameye aid bir kayid mevcud olmadığından 
işbu düzeltme kararnamesinin dahi tasdikini 
ihtiva edecek surette lâyihanın başlığı ve birin
ci maddesi yeniden yazılmıştır. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye En. Reisi 
Bayazıd 

îhsan Tav 
Malatya 

M. Nedim Zabcı 
Gümüşane 

Ş. öndersev 
Manisa 

Takır Hitit 

Bu M. M. 
Yozgad 
E. Draman 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

İzmir 
Kâmil Dursun 

Kâtib 
Yozgad 

E. Draman 
istanbul 

A. Bayındır 
içel 

E. tnankur 
Diyarbakır 

Huriye öniz 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 191 
Esas No. 31438 

21 - VI -1938 

Yüksek Reisliğe 

Genel idhalât rejimi kararnamesine bağlı lis
telerde yazdı bir kısmı eşyanın gümrük resimle
rinde yapılan zam ve tenzillere aid icra Vekilleri 
Heyeti kararnamesile ayni listeye dahil 494 sa
yılı pozisyona aid ihtarda bir tashih yapılması 
hakkındaki icra Vekilleri Heyeti kararnamesin 

nin 2294 sayılı kanun mucibince tasdiki hak
kındaki Başvekâletin 22 - XII - 1937 tarih ve 
6/4546 ve 27 - IV - 1938 tarih ve 6/1750 sayılı 
tezkereleri Iktısad, Gümrük ve inhisarlar ve 
Maliye encümenleri mazbatalarile birlikte encü
menimize verilmiş olmakla Iktîsad vekâleti na-
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miha sanayi umum müdürü hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Genel idhalât rejimi kararnamesinin tatbi-
kından sonra gümrük resimleri tezyid edilen bir 
kısım eşyanın fiatları üzerinde yapılan tedkikat 
bunlardan bir kısmının gümrük resimlerinin 
tenkise mütehammil olduğu ve bir kısmının da » 
daha bir mikdar tezyidi icab ettiği görüldüğün
den îcşa Vekilleri Heyetince 2294 sayılı kanu
nun birinci maddesi mucibince bunların güm
rük resimlerinde tadilât icra edilmiş ve ayni 
kanuna istinaden bu kararnamelerin tasdiki 
Yükselt Meclise arzedilmiştir. 

Yapılan tedkikat ve alınan izahata göre bu 
zam ve tenzillerle bunlara aid bir tashih encü-
menimîzce de muvafık görülmüş ve tasdiki ih-

İRTISAD ENCÜMENİNİN TEKLİFİ 

Gümrük idhalât umumî tarifesinin ilişik liste
lerde yazılı numaralarında İcra vekilleri Heye
tince yapılan değişikliklere aid kararnamenin 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanuna tevfikan 
15 - VII -1937 tarihinden muteber olmak üzere 
Gümrük idhalât umumî tarifesinin ilişik liste
lerde yazılı numaralarında îcra Vekilleri Heye
tince 5 - VII -1937 tarihinde yapılan değişiklik
lere aid kararname tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye, îktısad ve Gümrük ve inhisarlar 
vekilleri memurdur. 

tiva etmek üzere Maliye encümenince hazırla^ 
nan kanun lâyihası yazıya aid bir değişiklikle 
Umumî Heyetin tasvibine sunulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

R. V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon İstanbul 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. Öymen 
Çorum Gazi Anteb Kayseri 

E. Sabri Akgöl A. H. Ayerdem F. Baysal 
Malatya . Malatya Maraş 
M.. öker O. Taner A. Tiridoğlu 
Mardin Ordu Srvas 

R. Erten H. Yalman Remzi Çiner 
Tokad Trabzon 

S. Genca Sırrı Day 

MALİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞt 

Gümrük idhalât umumî tarifesinin bazı nu
maralarına aid gümrük resimlerinin değişti
rilmesine dair tcra Vekilleri Heyetince mülte-
haz 5 - VII -1937 tarihli ve 2/7005 numaralı 
karar ve merbutu 3 numaralı liste ile, işbu lis
tedeki 494 numaraya aid ihtarın düzeltilmesi 
hakkında 16 -IV -1938 tarihli ve 2/8602 nu
maralı kararın tasdikine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 numaralı Gümrük tarife 
kanununa bağlı tarife numaralarından bazılarına 
aid gümrük resimlerinin değiştirilmesi hakkında 
icra Vekilleri Heyetince 2294 numaralı kanuna 
müsteniden ittihaz edilmiş olan 5-VII-1937 
tarih ve 2/7005 numaralı karar ve merbutu liste 
ile ahiren işbu listenin 494 numarasındaki ihta
rın düzeltilmesine dair 16-IV-1938 tarihli ve 
2/8602 numaralı kararı havi bağlı kararnameler 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞÎ 

Bazı maddelerin gümrük resifaleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tdsdikına dair 

kanun lâyihası 

MADE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci mad-
desile verilen salâhiyete istinaden: 

. A) 1499 sayılı gümrük tarifesi kanununa bağ
lı tarif ede yazılı numaralardan bu kanuna ilişik 

listede yazdı olanların gümrük resimleri: 
B) Ayni listenin 494 numaralı pozisyonuna 

aid ihtarm tashihi hakkmda icra Vekilleri Hey
etince: 

5 - Vn -1937 ve 16 - IV -1938 tarihlerinde 
kabul edilmiş olan bağlı iki kıta kararname 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 -vBu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

. MADDE 3 —• Bu kanunun hükümlerini 
icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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Kararname 
No. 2/7005 

îktısad vekilliğince yeniden hazırlanarak 3 - VII -1937 tarih ve 8938 sayılı tezkere ile gönlerilen 
ilişik «Genel idhalâf rejimi» kararı ile merbutu listeler icra Vekilleri Heyetince 5 - VII - 1937 
tarihinde tedkik edilerek 15 - VII - 1937 tarihinden itibaren meriyete girmek üzere tasdiki 
onanmıştır. 

15 - VII - 1937 

Liste : I I I 

Gümrük resmi tezyid edilen maddeler 

Tarife 
No. 

75 B 2 
B 3 
C 

78 
81 
82 
84 A l 

A 2 
B l 
B 2 

87 A l 
90 

, 91 
96 B l 

106 A 
B l 
B 2 
B 3 

107 A 
107 B l 

B 2 
B 3 
C 

109 
114 A l 

A 2 
115 B, C 

116 A 

Maddenin ismi 
Eski resim Yeni resim 

Lira/lOOKg. Lira/lOOKg. 

ihtar : Beher desimetre murabbaı 4,5 gramdan yukarı olan keçi 
glaselerinden (Maroken hariç) 100 kilosundan 1 000 lira resim 
alınır. 

Yalnız bel kemeri ve kayışı 
» deriden olanlar 

M2 sıkleti 201 - 300 grama kadar 
» » 301-420 » » 
» » 4 2 1 - 6 0 0 » > 

M2 sıkleti 201 - 300 grama kadar 
» » 3 0 1 - 4 2 0 » » 
» » 421 - 600 » » 

M2 sıklçti 2.5 Kg. kadar olanlar 
» » 2.5 Kg. dan ağır olanlar 

îh tar , : M2 sıkleti 130 Kg. dan ağır olub top halinde gelenlerin 
boyasızlarından 500 lira/lOOKg. ve boyalılarından 550 lira / 100 
Kg. resim alınır. 

248,— 
150,— 

.1,000,— 

500, 
500, 

1 500, 

100, — 
400,— 
122, 50 
320,— 
260,— 
520,— 
360,— 
880,— 
455,— 
600,— 
450,— 
540,— 
400,— 
400,— 
400,— 
315,— 
245,— 
245,— 
245,— 
190,— 
540,— 

3 , -
3 , -

130, 
2 000, 

150, 
600, 
400, 
700, 
500, 

1 200, 
2 000, 
2 000, 

800, 
850, 
800, 
700, 
600, 
800, 
750, 
650, 
550, 
300, 
850,-
550, 
350, 

440,— 800, 
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. . . — 7 —' l 

Tarife Eski resim Yeni resim 
No Maddenin ismi Lira/lOOKg/ Lira/lOOKg. 

B l 800,— 900,— 
B2 520,-^ 800,— 
C 500,— 600,— 

117 210,-^ 600,— 
118 A , 560,— 600,— 
135 B 1 500, — 3 500, — 

; C *; • . 2 400, — 4 700, — 
142 . îhtar : Bunların biçilib fakat dikilmemiş olanlarından resmi 

aslî % 5 noksanile tahsil olunur. 
.146 A 

B -
178 

377 A l 
2 
3 

B l 
2 
3 
4 

377 C l 
2 
3 
4 

387 B l 
2 
3 
4 

cx 
2 
3 
4 

D İ 
378 D 2 

3 
4 

395 A 2 
3 
4 

B . l 
•<-08 
447 B 
467 A 

B 
477 C 

îhtar : 15 nisandan 30 eylüle kadar 
dan 3 lira gümrük resmi alınır. 

; "; • r 
t ' ' 

, 1 

, 
" ' . . 

/ . 
. 

, 

_ • 

" I ' ' ! 

1 

. 

' . ) 

^ 

Yalnız kilimler 

» 

4 200,— 
3 000,^-

idhal edilenlerin 100 kg. 
3 , -

49,50 
53,50 
57,50 
54,50 
57,50 
6 1 , -
69,— 
6 1 , -
6 7 , _ 
72,50 
82,50 
73,57,50 
77, 62, 50 
82,35 

' 93,15 
1 82,35 

90,45 
97,87,50 

111,37,^0 
93,82,50 

( 101,25 . 
113,40 
129, 60 
170,— 
100,— 
7 8 , -

245, — 
450,— 
2^0,— 
• 2,80 ; . 
15, 30' 
• 3 , -

7 000, — 
5 000, — 

1 0 , -
64, 35 
69, 55 
74,75 
70,85 
74,75 , 
79,30 
89, 70 
79, 30 
87,10 
94, £5 

107, 25 
95,65 

100, 90 
107, 50 
121,90 
107, 50 
117, 58 
127, 23 
144,78 
121,96 
131, 62 
147, 42 
168, 48 
220,— 
200,— 
168,— 
450,— 
550, -^ 
275, — 

J5, 60 
3 0 , — 

6 , -
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— 8 — 
Tarife Eski resim Yeni resim 

No. Maddenin ismi Lira/lOOKg. Lira/lOOKg. 

469 İlân tarihine kadar îktısad vekâletince idhaline müsaade edi
len çimentolar, bunlar için kabul edilen tenzilâtlı tarifeler ile 
idhal edilirler. 0,60 0,90 

494 A l (Damacanadan maadası) ' 6,50 18,— 
2 12,— 32,— 

İhtar : Damacana ve laboratuarlarda kullanılması zarurî olan 
camdan her nevi eşyanın 100 kilosundan 6,5 lira resim alınır. 

511 B Yalnız altın veya gümüş yaldızlı olanlar 37,50 55,— 
C Yalnız renkli veya yaldızlı olanlar 25,— 55,— 

511 D 16,— 45,— 
İhtar : Termik ve şimik, yüksek mukavemeti olan hususî cam
ların 100 kilosundan 16 lira resim alınır. 

512 D 
524 A l 

2 
3 

525 A -
B 

529 A 

529 B •' 

( T 
532 A l 

o 
u 653 A 

694 B-

703 V" 
745 A 
814 B 
857 A* 

B 
C 
V 

44 
48 B 
50 A 
51 A 
52 A 
53 A 
59 A 

B 
D 

66 B 
72 C 3 
73 C3 

40^ — 
2,20 
2 , -
1,35 
2 , -
2,50 

Yalnız et kalınlığı 6 milimetre veya daha aşağı olan dökme bo
rular 1, 50 
Yalnız iç kutru 1/4 den 3 pusa kadar ve et kalınlığı 2 milimet
reden fazla olan borular 3, — 

4,50 
5 , -
3,50 

1 5 , -

55,— 
2,75 
2,55 
1,90 
2 3 5 
2,95 

3,75 

7 , -
8,50 
7,— 
5 / -

35,— 
Beher tonundan Beher tonundan 

4,50* 
60,— 
o , -

2 4 , -
1 000,— 

720,— 
650,— 

Yalnız dudak ve yanak rujları 300, — 
100,— 
125,— 
375,— 
200,— 
100,— 
270,— 

~ 1 000,— 
2 400,— 

600,— 
22,50 
1 6 , -
2 4 , -

7,50 
175,— 

4 , -
7 5 , -

3 000, — 
2 500,^-
2 000; — 
3 000, — 

4 0 , -
7 5 , -

150,— 
100, — 

50,— 
100,— 
500,— 

1 200, — 
400,— 

1 0 , ; -
6 , -

1 2 , -
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Tarife 

No. 

76 
87 A 2 

B 3 
92 
96 A 2 

A 3 
A 4 
B 2 
B 3 
B 4 

98 

Maddenin ismi 

102 

131 
132 A l 

A 2 
180 
223 A 

B 
C 
D 
H 

249 
258 
259 
279, 
281 

A 
A 

284 A 1 
A 2 
A 3 
A 4 

284 B l 
B 2 
B 3 
B 4 
C l 

284 C2 

Eski resim 
Lira/lOOKg. 

250,— 
9 600,— 
1 200,— 
1 000,— 
1 200,— 
6 000,— 
8 000, — 
2 250, — 

16 000,— 
20 000, — 

Yeni resim 
Lira/lOOKg. 

150,— 
7 000,— 

800,— 
800,— 
300,— 
600,— 

1 600,— 
1 500,— 
3 200, — 
4 000,— 

îhtar : Kararnamenin tarihi ilânından itibaren 9 ay müddetle 
dokuması bulunmayan ve kamgorn sistemi iplik yapan yün ip
lik fabrikaları için îktısad vekâletinin tayin ve tesbit edeceği inik 
dar ve şerait dahilinde A l , A2 , A 3 pozisyonlarına girenlerin 
100 kilosundan 1 lira gümrük resmi almır. 
İhtar : Teşviki sanayi kanunundan istifade eden yünlü mensu
cat fabrikaları için îktısad vekâletinin tayin ve tesbit 
edeceği mikdar ve şerait dahilinde olmak ve mecmuu mik-
darı 650 000 kiloyu geçmemek üzere A 2, B 2, C 1 ve C 2 pozis
yonlarına giren bir kilosu 20 000 metreden yani 20 numaradan 
ziyade incelikteki yün ipliklerinden işbu kararnamenin tarihi 
ilânından itibaren 9 ay müddetle 100 kilosundan *1 lira resim 
alınır. 

Yalnız halis ipek ipliği 
» şap ipliği 
» ananas 

Ziraat vekâletine merbut müesseselerce getirilmek şartile 
» » > » > » 
» » » » > » 
» » » » » » 
» » » » » » 

Yalnız çiçek, kökleri, aşıları ve fidanları 

7 0 , -
1 050,— 
1 050 

56,-r-
3 , — 
8 , -
4 , -

20,— 
200,— 

390, 
ı > -

25 ,— 
135,— 

40,— 
3 , -
3,75 

A -
6,— 
3,25 
3,50 

4 , -
9,50 
3,75 
4,50 

1 5 , -
800, -
500, —. 
4 0 , -

• 0,10 
0,10 
0,10 

ı,— 
• 2 0 , -

2 0 0 , -
0, 50 
2, 50 

100, — 
10,— 
0,10 
0,80 

ı,~ 
• 3 , -

0,10 
0,35 
0,80 
5,50 
0,10 
0,85 
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Tarife 

No. Maddenin ismi 

C3 
C4 
D İ 
D 2 
D3 
D4 

285 A 
B 

286 A 
B 

287 
288 A 

B 
C Samandan maadası 

289 
290 A 

B 
300 
306 A Yalnız jaluzi • . 
309 B 2 

B4 
310 

338 A 
B 

346 D 
366 A 1 Pamuk ipliği No. 4 

A 2 » » No. 6 
A 3 ». » No. 8 
A 4 » » No. 10 
A 5 » » No. 12 
A 6 » » No. 14 

366 B 1 Pamuk ipliği No 16 
B2 » » No. 18 
B 3 » » No. 20 
B 4 ,» - » No. 22 
B5 » » No. 24 

372 Yalnız ağ ipliği 
409 A » jüt 
412 A 2 » keten ipliği (Kasarsız) 

B 2 » » » (Kaşarlı) 
421 A l 

B l 
C l 

446 A 
448 

(S. Sayif 

Eski resim Yeni resim 
Lira/lOOKg. Lira/lOOKg. 

5,25 

ı ı , -
2 ,— 
3 , -
4,50 
5 , - . 

15, -
12,50 
1 2 , -
1 4 , -

3, 
0.80 
1,80 
3 , — 
6 , -

2 0 , -
7,50 

60,— 
30,— 

280,— 
320,— 
200,— 

(Beherinden) 
36,— 
1 5 , -
1 0 , -
28,75 
28,75 
28,75 
28, 75 
28, 75 
28,75 
4 1 , -
4 1 , -
4 1 , -
4 1 , -
4 1 , -
62,50 
7,50 

2 5 , -
37,50 

625,— 
300,— 
250,— 

1,050, — 
100,— 

1,50 
7,50 
0,66 
1,00 
1,50 
1,66 

1 2 , -
10,— 

e,-
ıı,— 

2 ,— 
0,50 

ı,— 
2, — 
2 , -

10,— 
5,— 

4 0 , -
15,— 

200,— 
225,— 

50,— 
(Beherinden) 

20,— 
1 0 , -

5 , -
2,55 
3,83 
5,32 
5,74 

10, 64 
11,27 
12,12 
13,82 
14,89 
17,66 
20,42 
30,— 
0, 5 
2, 5 
7, 5 

150,— 
100,— 
100, - -
500,— 

7 0 , -
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Tarife 

No. 

451 
463 A 

B 
469 A 

B 
479 A 

'498 A l 
A2 
B l 
B2 

499 A 
B 

500 A 
B 
C 

506 
516 
599 A 

B 
C 

600 
601 B 1 

B2 
B 3 
B 4 
0 1 
0 2 
D 

602 A l 
A2 

603 A l 
A2 
B l 
B2 
t! 

^04 A l 
A2 

607 D İ 
D2 

651 A 
666/1A 

B 
O 

Maddenin ismi 

Yalnız lastikli ve katranlı olanlar 

Yalnız portlant tipinde beyaz çimento 
Yalnız mağnezynmlu ve alüminli çimentolar 

Tanesinden 
> 

> 
» 
> 
> 

» 
» 
» 
> 

> 
> 
> 

» 

» 
» 

Yalnız petrol, bezin ve petrol müştekkatı ile işleyen motörler 

Eski resim 
Lira/lOOKg. 

9 , -
3,25 
7,50 
0,60 
0,60 

180,— 
1 5 , -
2 0 , -
22,— 
2 5 , -
4 0 , -
50,— 
60,— 
50,— 
90,— 

2 0 , - [ * ] 
0,10 

600,— 
450,— 
135,— 
100,— 
200,— 
275,— 
337,50 
400,— 

80,— 
140,— 
87,50 

125,— 
250,— 
62,50 
4 5 , -
4 5 , -
18,75 
18,75 
50,— 
2 5 , -
0,37 
0,12 

30,— 
50,— 
2 5 , -
1 0 , -

Yeni resim 
Lira/lOOKg. 

6 , -
ı , -
4 , -
0,30 
0,30 

1 0 0 , -
1 0 , -
1 5 , -
1 7 , -
2 0 , -
30, — 
40, -
50,— 
4 0 , -
80,— 

! l , ~ f ] 
0,01 

150,— 
100,— 
7 5 , -
50,— 
50,— 
7 5 , -

100,— 
125,— 
50,— 
7 5 , -
50,— 

7,60 
100,— 
30,— 
2 0 , -
2 0 , -
1 0 , -
1 0 , -
2 5 , -
1 5 , -
0,20 
0,07 

ıo , -
8 , H -
8 , -
8 , -

[*] Beher kilosundan. 
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Tarife Eski resim Yeni resim 

No. Maddenin ismi Lira/lOOKg. Lira/lOOKg. 

7,50 
20,— 
12,75 
5,25 

1 5 , -

4 , -
1 0 , -
2 , -
ı , -
5 , -

698 Yalnız pirinç yağı 
704 C 3 
725 D Yalnız göztaşı 
725 H » > 
737 C » arsenik 

16 - IV -1938 tarih ve 2/8602sayılı kararname sureti 

2/7005 sayılı genel idhMât rejimi kararnamesinin gümrük resmi tezyid edilen maddeler liste
sinde 494 pozisyonuna aid (Damacana ve* laboratuarlarda kullanılması zarurî olan camdan her 
nevi eşyanın (100) kilosundan 6,5 lira resim almır) şeklindeki ihtarın (Damacananın (100) kilosun
dan 6,5 lira resim alınır) şeklinde düzeltilmesi, İktısact vekilliğinin 31 - III - 1938 tarih ve 12/169 
sayılı ijezkeresile yapılan teklifi üzerine İcra Vekilleri Heyetince 16 - IV - 1938 tarihinde onan
mıştır. 

•«•»< 
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S. Sayısı: 288 
Gümrük tarife kanununun 513 ncü pozisyonuna bir ihtar 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve îktısad, Gümrük ve İn
hisarlar, Maliye ve Bütçe ̂ encümenleri mazbataları (1/1011) 

T. C. 
Başvekâlet ' 26 - IV -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/1748 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1 temmuz 1929 tarih ve 1499 sayılı Gümrük tarifesi kanunu ve idhalât umumî tarifesinin 513 ncü 
pozisyonuna bir ihtar ilâvesi hakkında îktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 
16 - IV - 1938. tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile bir
likte sunulmuştur 

Başvekil 
G. Bayar 

Esbabı mucibe ' 

2/7005 sayılı genel idhalât rejimi kararnamesinin gümrük resmi tezyid edilen maddeler liste
sinde 494 pozisyonuna aid ihtarda (.... ve lâboratuvarlarda kullanılması zarurî olan camdan 
her nevi eşyanm ...) kaydi mevcuddur. 

Halbuki bu gibi eşyalar Gümrük tarifesinin 513 ncü pozisyonundaki (... laboratuarlara mahsus 
camdan alâtı fenniye ve cihazlar ...) kaydma tâbi tutulmaktadır. Binaenaleyh tarife tasnifi bakı* 
mından 2/7005 sayılı kararnamede 494 pozisyonuna aid ihtarm, damacananın 100 kilosundan 6,5 
lira resim alınır.) şeklinde tashihi ile Gümrük tarife kanununun 513 pozisyonuna (Laboratuar
larda kullanılan camdan alâtı fenniye ve cihazların 100 kilosundan 6,5 lira resim alınır.) şeklinde 
bir ihtar ilâvesi muvafık görülmüş ve tarife kanununda yapılacak ilâve için bu kanun lâyihası 
hazırlanmıştır. 

îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Îktısad encümeni 4 - V -1938 

Esas No. 1/1011 
Karar No. 41 ' 

Yüksek Eeisliğe 

1 temmuz 1929 tarih ve 1499 sayılı Gümrük nimize havale buyurulan kanun lâyihası ve 
tarifesi kanunu ve buna bağlı idhalât umum0 esbabı mucibesi Encümenimizce tedkik ve mü-
tarifesinin 513 pozisyonuna bir ihtar ilâvesi hak- zakere olundu. 
kında îktısad vekilliğince hazırlanıb İcra Vekil- îşbu lâyiha Encümende esas itibarile ve Hü 
leri Heyetinin 16 - IV -1938 tarihli toplantısında KÛmetten geldiği şekilde kabul olunmuştur. 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ve Encüme- . Havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar 
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encümenkıe tevdi edilmek üzere Yüksek huzur
larına sunulmuştur. 

îk. En.fRs. M. M. N. Kâ. 
İzmit Niğde Niğde 

R. Köfyn Dr. R. F. T alay Dr. R. F. T alay 
Afyoıİ K. Seyhan Konya 

Berç Tufker E. Nayman A. H. Dikmen 

Afyon K. 
/. Akosman 

Gazi Anteb 
B. Kaleli 

Gümüşane 
E. S. Tor 

Zonguldak 
R. Özdemiroğlu 

Giresun 
M. Kılıç 

izmir 
B. Anman 

Gazi Anteb 
R. Güreş 

Samsun 
A. Tunalı 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G, ve t[ Encümeni 
Esas No. 1/1011 

Karar No. 13 

10-V -1938 

Yüksek Reisliğe 

ltemimız 1929 tarih ve 1499 sayılı Gümrük 
tarifesi kânunu ve ıbuna ibâğlı idhalât umumî ta
rifesinin Ş13 pozisyonuna bir ihtar ilâvesi hak
kında Îktısad vekilliğince hazırlanıb lora, "Vekil
leri Heyetinin 16 - IV - 1938 tarihli toplantısın
da Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâ
yihası ve îktısad encümeni mazbatası Encümeni
mize havale edilmekle îktısad, Maliye ve Güm
rük inhisarlar vekâleti mümessilleri hazır olduk
ları haldetedkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin ve îktısad encümeninin gösterdiği 
mucib sebebler yerinde görülerek îktısad encüme

ninin tadili veçhile lâyiha aynen kabul edilmiş
tir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunuldu. 
G. ve î. E. Reisi Na. 

İstanbul 
8. Vraz 
Amasya 

Nafiz Aktın 
Samsun 

M. Gümşdoğdu 

M. M. 
İstanbul 
S.üraz 

Konya 
Bediz Morova 

Trabzon 
D> Eyiboğlu 

Kâ. 
Balıkesir 

Sabıka Gökçül 
Mardin 

A. Satana 
Sıinob 

H. Orucoğlu 

Maliye encümeni mazbatası 

T, B, M. M. 
Mali/ye encümeni 
Esas Np. 1/1011 

Karar No. 39 
•Yüksek Reisliğe 

23 - V - 1938 

1499 sayılı gümrük tarife kanununa bağlı ta
rifenin 513 ncü numarasına bir ihtar ilâvesine 
dair olub tcra Vekilleri Heyetinin 16 - IV - 1938 
tarihinde jnüttehaz kararına tevfikan Başvekâle
tin 26 - IV - 1938 tarih ve 6/1748 numaralı tez-
keresile Yüksek Reisliğe sunulan kanun lâyi
hası ve mucib sebebleri Îktısad encümenile Güm
rük ve inhisarlar encümeninin bu husustaki 
mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi edil

mekle Îktısad ve Gümrjik ve inhisarlar vekâlet
lerinin mümessilleri hazır oldukları halde okundu 
ve müzakere edildi : 

Verilen izahtan; tarifenin 513*.numarasında 
yazılı bulunan : Tıbba, baytarlığa ve laboratuar
lara mahsus çamdan alâtı fenniye ve cihazlar, 
(Tksimatlı lamlar ve lameler ve saire) halanda
ki beher yüz kilosunda altmış lira olmak üzere 
muayyen gümrük resmînin; laboratuarların müh-
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taç olduğu camdan mamul alâtı fenniye ve cihaz
lar hakkmda altı buçuk liraya tenzili maksadile 
işbu 513 numaraya bir ihtar ilâvesi taleb olun
makta ise de işbu 513 numaradaki eşyanın zaten 
cümlesi camdan- mamul olmakla beraber bunlar
dan, tıbba ve baytarlığa aid olanlarının dahi la
boratuarlarda istimali varid bulunmasına ve bu 
halde ilâvesi istenilen ihtar tatbikatta müşkülât 
doğurabileceğine binaen Encümenimiz 513 numa
raya böyle bir ihtar ilâvesinde ise 513 numaraya 
aid gümrük resminin altı buçuk liraya indiril
mesini muvafık bulmuş ve binaenaleyh lâyihanın 
başlığı ile birinci maddesini buna göre yeniden 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1 temmuz 1929 tarih ve 1499 sayılı Gümrük 
tarife kanunu ve idhalât umumî tarifesinin 
513 ncü pozisyonuna bir ihtar ilâvesi hakkın

da kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1 temmuz 1929 tarih ve 1499 
sayılı Gümrük tarife kanununun 513 ncü po
zisyonuna (Lâburatuarlarda kullanılan camdan 
alâtı fenniye ve cihazların 100 kilosundan 6,5 
lira resim almrr) şeklinde bir ihtar ilâve edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun, neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunu icraya Gümrük ve 
İnhisarlar vekili memurdur. 

16-IV-1938 
Bş.V. Ad. V. M.M. V. 

C. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha, V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. B. Araş F. Ağralı 
Mî. V. Na. V. îk. V. 

8. Arikan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. 1. M. V. G. 1. V. Zr. V. 

Dr. H Alataş R Tarkan F. Kurdoğlu 

( S. Sayısı: 

yazmıştır. 
Diğer maddeler aynen kabul edilmekle hava

lesi mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurul-
mak üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Maliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 
Bayazıd Yozgad Yozgad 

thsan Tav Emin Draman E. Draman 
Malatya Bursa İstanbul 

M. Nedim Zabcı Dr. G. Kahraman A. Bayındır 
Gümüşane îzmir içel 

Ş. öndersev Kâmil Dursun E. tnankur 
Manisa Diyarbakır 

Tahir Hitit Huriye öniz 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTfitlŞÎ 

Gümrük tarife kanununun 513 numarasına aid 
gümrük resminin değiştirilmesine dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1499 saydı Gümrük tarife ka
nununa bağlı tarifenin 513 numarasına dahil 
eşyanın gümrük resmi beher yüz kiloda altı 
buçuk lira olmak üzere değiştirilmiştir. 

MADDE 2 —» Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Bütçe encümeni 21 - VI - 1938 
Mazlata No. 192 

Esas No. 1/1011 
Yüksek Reisliğe 

1499 saydı kanuna bağlı idbalât umumî ta
rifesinin 513 ncü pozisyonuna bir ihtar ilâvesi 
hakkında olub Başvekâletin 26 nisan 1938 tarih 
ve 6/1748 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise su
nulan kanun lâyihası îktısad, Gümrük ve inhi
sarlar ve Maliye encümenleri mazbatalarile bir
likte encümenimize verilmiş olmakla Gümrük ve 
inhisarlar vekâleti namma Gümrükler umum 
müdürü hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu: 

Teklif olunan lâyiha ile gümrük tarife ka
nununun 513 ncü pozisyonuna dahil bulunan 
ve laboratuarlarda kullanılan camdan alâtı fen
niye ve cihazlardan alınmakta olan resmin be
her yüz kiloda altı buçuk liraya indirilmesini 
temin için mezkûr pozisyona bir kayid ilâvesi 
istenmektedir. 

Tarifenin 513 ncü pozisyonu tıbba, baytarlı
ğa ve laboratuarlara mahsus camdan alâtı fen
niye ve cihazları birlikte ihtiva etmekte olub 
bu cihaz ve alâtm hangilerinin tababette ve 
hangilerinin de laboratuarlarda kullanılacağını 
tefrik fetmek gümrük idarelerince mümkün ol
madığı ve bu suretle ilâve edilecek kaydin tat
bikatta bir faide temin etmiyeceği gerek Mali
ye encümeninde ve gerekse encümenimizde Hü
kümet namma izah edilerek 513 ncü pozisyona 
dahil bulunan bilûmum mevadda aid gümrük 
resminin altı buçuk liraya indirildiğini ifade 

eder şekilde lâyihanın tashihi icab edeceği ifa
de olunmuş, Maliye encümeni de Hükümetin 
bu talebini kabul ederek lâyihayı istenilen şe
kilde değiştirmiştir. 

Encümenimizde yapılan müzakere netice
sinde Hükümetçe teklif edilen lâyiha gümrük 
tarife kanununun muayyen bir pozisyonundaki 
meşruhatın değiştirilmesi şeklinden çıkarak o 
pozisyonda dahil bilûmum mevaddm gümrük 
resminin tenzili şekline inkilâb edince bu ten
zilâtın 2294 sayılı kanunla verilen salâhiyete is
tinaden eğer icab ediyorsa Vekiller Heyetince 
yapılması mümkün olacağı ve bu husus için ay
rı bir kanun tedvinine lüzum olmıyacağı neti
cesine varılmıştır. 

Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

R. V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon îsıtanba1 

Mükerrem Unsal R. Karadeniz F. Öymen 
Çorum Kayseri Kırşehir 

E. Sabri Akgöl F. Baysa' M. 8eyfeh 
Malatya '' Malatya Mardirj 

M. Öker O. Taner R. Erten 
Muş Ordu Seyhan 

Çiloğlu H. Yalman N. Elden a 
Sivas Trabzon 

Remzi Çiner Sırrı Bay 
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'S. Sayısı: 289 
İzmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme muamelele
rine dair kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri 

mazbataları (1/1068) 

T. C. 
Başvekâlet 30 - V - 1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayt : 6/2237 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
izmir telefon tesisatmm tesellüm ve işletme muamelelerine dairv Nafia vekilliğince hazırlanan 

ve îcra Vekilleri Heyetince 23 - V -1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasî 
esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 
Satın alınmasında Hükümetçe faide görülerek 24 - 1 - 1938 tarihinde Şirketle akdedilen muka

velename ile 1 - I - 1938 tarihinden itibaren bilfiil Hükümet tarafından idaresine başlanılan İzmir te
lefon tesisatının bu tarihten itibaren mukavelenamesinin kanuniyet kesbedeceği tarihe kadar geçecek 
zaman zarfındaki şekli idaresine aid ilişik kanun lâyihası tanzim olunmuştur. 

Nafıa encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Nafıa encümeni 
Esas No. i/1068 
Karar No. 19 

5 - Tl- 1938 

Yüksek 

izmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme 
muamelelerine dair Nafia vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetinin 25 - V - 1938 
tarihli içtimaında Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası ve esbabı mucibe mazbatası Hü
kümet mümessili hazır olduğu halde okundu 
ve icab eden izahat almdı. 

Devletçe mubayaa edilen îzmir telefon şir
ketinin tesellüm ve sureti idaresine dair olan 
kanun lâyihası aynen kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine, tevdi 

Reisliğe 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Nafia E. Reisi M. M. Tr"^ 

Kayseri 
A. H. Kalaç 

Afyon K. 
M. Gönenç 

Eskişehir 
A. özdemir 
îzmir 

8. Epikmen 
Kastamonu 

8. Erkman 

Erzincan 
A. S. ÎUer 

Afyon K. 
C. Ahçm 

Elâzığ 
F. Z. Çiyiltepe 

îçel 
F. Mutlu 

Kars 
B. öngören , 

Kâtib 
Manisa 
O. Ercin 

Ankara 
E. pemirel 
Eskişehir 

O. Işw 
İsparta 
H. özdamar 

Kastamonu 

V, îzludah 



— 2 
Malatya 

V. Çınay 
Niğde 
H. Mengi 

Samsun 
Dr. A. Sirel 

Tokad 
Gl Sıtkı Üke 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 188 
Esas No. 1/1068 

21 -VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

tzmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme 
muamelelerine dair olub Başvekâletin 30 mayıs 
1938 arih. ve 6/2237 sayılı tezkeresile Yüksek 
Meclise sunulan kanım lâyihası Nafıa encüme
ni mazbatasile birlikte Encümenimize verilmiş 
olmakla Posta, telgraf ve telefon umum müdür 
vekili hazır olduğu halde okundu ve konu
şuldu : 

3375 sayılı kanunla - satm alman îzmir te
lefon tesisatmm tesellüm ve işletme muamele
lerini tanzim etmek üzere hazırlanan işbu ka
nun lâyihası esas itibarile ve Hükümetin tek
lifi dairesinde Encümenimizce de kabul edilmiş 
yalnız ikinci maddede şirket zamanında tat
bik edilen karar ve talimatların 1 teşrinievvel 

1938 tarihine kadar aynen tatbikma Posta, 
telgraf ve telefon umum müdürlüğü salahiyetli 
kılınmış ise de Encümenimiz bu salâhiyetin Na-
fia vekâletine aidiyetini düşünerek maddenin 

bunu ifade eder surette yeniden yazılmasına 
karar vermiştir. Muvakkat madde dahi mak
sadı açıkça ifade eder şekilde yeniden yazıl
mıştır. 

Diğer maddeleri aynen kabul edilen lâyiha 
müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî 

Heyetin tasvibine konulmak üzere üksek Reis
liğe sunuldu. 

M. M. Kâ. 
Trabzon tstnbul 
R. Karadeniz F. öymen 
Malatya Malatya 
M. öker O. Taner 
Muş Muş 

Ş. Çiloğlu Ş. Ataman 
Seyhan Sivas 

N. Eldeniz "Remzi 

Rs. V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kayseri 

F. Baysal 
Mardin 
R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Trabzon 
Sim Bay 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

îzmir telefon tesisatının tesellüm ve işletme 
muamelelerine dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Satın alman îzmir telefon tesi
satmm satm alma mukavelesindeki şartlara gö
re tesellüm muameleleri ile bu mukaveleden do
ğan hak ve menfaat ve vecibelerin yerine geti
rilmesi ve telefon tesisatmm fennî şekilde is
lemesine hadim bütün muamele ve teşebbrö;!?-
rin ifası Nafıa vekilinin kontrolü altmda olmak 
üzere Posta, telgraf ve telefon umum müdürlü
ğüne verilmiştir. 

izmir telefon servisi umum müdürlüğe bağlı 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRÎŞÎ 

MADDE 1 — Birinci madde aynen 
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bir müdürlük tarafından ifa edilir. 

MADDE 2 — îzmir telefon şirketinin şim
diye kadar merî olan kararlarla talimatları 1 
teşrinievvel 1938 tarihine kadar aynen tatbika 
P. T. T. Umum müdürlüğü salâhiyettardır. Pos
ta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü bu ta
rihe kadar işbu kararlarla talimatları kendi da
iresinde tatbik edilen esaslara uygun bir şekilde 
tadil edecektir. 

Ancak îzmir telefon idaresinin abonelerden 
.tesis, nakil, tamir, işletme ve saire için alacağı 
bütün bedel, ücret ve avanslar, bu kanunun 
neşri tarihinden itibaren bir ay zarfında Nafia 
vekâletince tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak tarifeye göre istifa olunur. 
Yeni tarifelerin meriyete girmesine kadar eski 
tarifeler meridir. 

MADDE 3 ^- izmir telefon müdürlüğünün 
varidat ve masrafları, posta, telgraf ve telefon 
umum müdürlüğü bütçesinin varidat ve mas-
raflarile karıştırılmayarak bu bütçenin varidat 
ve masraf cetvellerinde îzmir telefon idaresi 
başlığı altmda ayrı, ayrı kısımlarda gösterilir. 

MADDE 4 — îzmir telefon idaresince alına
cak varidattan maaş, ücret, idare, işletme ve mü
temadi tamirat masraflarile 1938 malî yılından 
itibaren satm alma bedelleri çıktıktan sonra ka
lan kısmı îzmir ve diğer şehirler dahil şehirler 
ve uluslararası yapılacak telli ve telsiz telefon, 
radyo ve televizyon ve mümasili fennî tesisata 
ve bunlar için lüzumu olan daire ve binalar, mu
bayaa ve inşaatına tahsis olunur. 

MADDE 5 — Telefon idaresinin abonelerile 
olan muameleleri ve abone kaydi ve tahsilat iş
leri ve borcunu ödemeyen abonelerin telefonla
rının kapatılması şart ve usulleri Nafıa vekâle
tinin teklifi üzerine îcra Vekilleri Heyetince 
tesbit olunur. 

MADDE 6 — Resmî dairelere ücretsiz olarak 
verilecek telefonların mikdarı aşağıda gösteril
miştir. Bu telefonlardan başka diğer bütün res
mî daire telefonları tam ücrete tâbidir. Ancak 
bu kanunun neşri tarihine kadar mukaveleye 
bağlanmış olan telefonların mukaveleleri, müd
detlerinin hitamına kadar meridir. 

MADDE 2— Nafıa vekili 1 teşrinievvel 1938 
tarihine kadar îzmir telefon şirketinin şimdiye 
kadar merî olan karar ve talimatlarmdan müna-
sib gördüklerini tatbik eylemeğe mezundur. 

Ancak îzmir telefon idaresinin abonelerden 
tesis, nakil, tamir, işletme ve saire için alacağı 
bütün bedel, ücret ve avanslar, bu kanunun neş
ri tarihinden itibaren bir ay zarfmda Nafia ve
kâletince tanzim ve îcra Vekilleri Heyetince 
tasdik olunacak tarifeye göre istifa olunur. 

Yeni tarifelerin meriyete girmesine kadar es
ki tarifeler meridir. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — Aynen 

MADDE 6 — Aynen 
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— 4 — 
Aded 

30 îcra Vekilleri Heyetince tesbit edilecek 
mülkî daireler için, 

10 Askerî makamat için (İzmir komutanlığı 
emrine) 

10 Emniyet teşkilâtı için (Vilâyet emrine) 
30 Belediye emrine 
1 İmdadı sıhhî 

Resmî hastaneler (İkişer) 
Posta, telgraf ve telefon idaresinin İzmirdeki 

kendi servisleri için parasız olarak kullanacağı 
telefonların mikdan Nafıa vekâletince tayin 
olunur. 

MUVAKKAT MADDE — 
İzmir telefon tesisatmm satm alma mukave

lesine göre Devlete geçtiği tarihten bütçe ile ida
re edilmeğe başlandığı tarihe kadar şirket usul
lerine göre tebeyyün eden ve edecek olan vari
dat, aylık masraf, tamir, tesis ve işletmeye mü
teallik bilcümle sarfiyat ile satm alma mukave
lesinin tatbikına taallûk eden tediyeler kabul 
edilmiştir. 

Bu devreye aid hesablar Divanı muhasebatın 
tedkikma tâbidir. 

MADDE 7 -
teberdir. 

MADDE 8 
rine getirmeğe 
murdur. 

Bş.V. 
C. Boyar 
Da. V. . 
Ş. Kaya 
m. v. 

S. Arikan 
S. î. Mf V. 

Dr. H. Alataş 

- Bu kanun neşri tarihinden mu-

— Bu kanunun hükümlerini ye 
Nafia ve Maliye vekilleri me 

2 3 - V - 1 9 3 8 
Ad. V. M. M. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Ha. V. Mal.V. 

Dr. T. E. Araş F. AğraU 
Na. V. îk. V. 

A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
G. î. V. Zr. V. 

Bana Tarkan F. Kurdoğlu 

MUVAKKAT MADDE — İzmir telefon tesi
satını satm alma mukavelesine göre Devlete 
geçtiği tarihten bütçe ile idare edilmeğe başlan
dığı tarihe kadar şirket usullerine göre tebey
yün eden ve edecek olan varidat, aylık masraf i, 
tamir, tesis ve işletmeye müteallik bilcümle sar
fiyat ile satm alma mukavelesinin tatbikma ta-
alûk eden tediyeler muteberdir. Ancak bu devre
ye aid hesablar Divanı muhasebatm tedkikma 
arzolunur. 

MADDE 7 — Aynen 

MADDE 8 — Aynen 

»»-<< 
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S. Sayısı: 29Û 
1513 ve 459 sayılı kanunlara göre tahakkuk etmiş borçlar
la 1931 malî senesi nihayetine kadar olan tahsisatsız borç
ların sureti tediyesi hakkında kanun lâyihası ve Bütçe en 

cümeni mazbatası (1/727) 

T.C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/936 

24 -V - 1937 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1513 ve 459 numaralı kanunlara göre tahakkuk etmiş borçlarla 1931 malî senesi nihayetine kadar 
olan tahsisatsız borçların sureti tediyesi hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îera Vekilleri 
Heyetince 19 - III - 1937 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı muci< 
beşik birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
1. İnönü 

Bu kanun lâyihasının esbabı mucibesi, 1937 yılı ınuvazenei umumiye kanununun esbabı mucibesi 
içinde zikredilmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 189 
Esas No. 1/727 

21 -VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

1513 ve 459 sayılı kanunlara göre tahakkuk 
etmiş borçlarla 1931 malî yılı nihayetine kadar 
olan tahsisatsız borçların sureti tediyesi hakkın
da olub Başvekâletin 24 mart 1937 tarih ve 6/936 
sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun 
lâyihası Encümenimize havale edilmiş olmakla 
Maliye vekâleti namına Bütçe ve malî kontrol 
umum müdürü hazır olduğu halde okundu ve ko
nuşuldu: 

Lâyiha, 1932 bütçe kanununun 11 ve 16 ncı 
maddelerile 1937 bütçe kanununun 17 nci mad
desinin son kısmını ihtiva etmekte olub muhte
lif kanunlara tevfikan çıkarılmış ve çıkarılacak 

olan tahvillerin tediye ve mahsub suretlerini gös
teren ve her sene bütçe kanunlarında tekrar edi
len bu maddelerin daimî hükümler arasına 
konulması maksadile sevkedilmiştir. 

Yapılan müzakere neticesinde birinci maddede 
zikredilen tahvillerin ve kesirlerinin tediye su
retine aid hükümlerin 1938 malî yılı bütçe kanu
nunun 14 ncü maddesine alındığı, ancak, bu tah
villerin Devlet alacaklarına, emval satışlarına 
mahsubuna ve teminat mukabili olarak kabul 
edileceğine dair olan hükümlerin hariç kaldığı 
anlaşılmış ve bu hükümlerin önümüzdeki sene 
zarfında dahi devamının alacaklılar lehine olacağı 



düşûnüîperek kanuniyet kesbetmiş esas itibarile 
kabul edilmiş ise de bunların müstakil bir ka
nun mevzuundan ziyade muvakkat mahiyette bu
lundukları neticesine varılmış 'olduğundan bu hü
kümlerin 1938 bütçe kanununa eklenmeleri ka
rarlaştırılmış ve birinci maddenin mahsuba aid 
hükümlerile ikinci madde birleştirilerek arzedi-
len lâyihanın birinci maddesi olarak yeniden ya
zılmıştır, 

İnhisarlar bütçe kanununun 10 ncu maddesine 
tevfikan çıkarılacak bonolara, Maliyenin kefalet 
edeceğine dair mezkûr bütçe kanununda bir MU 
küm konmamış olduğundan bahsedilerek Hükü
metçe bunu temin eder şekilde bu lâyihaya bir 
madde konulması taleb edilmiş ve Encümenimize e 
de yerinde görülen bu taleb kabul edilerek lâyiha 

bu maksadı temin eder şekilde ikinci bir madde 
eklenmiştir. 

Bu suretle hazırlanan kanun lâyihası müsta-
çelen müzakere edilmek dileğile Umumî Heyetin 
tasvibine konulmak üzere Yüksek Reisliğe su-
nulmuştur. 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Mardin 

R. -Erten-
Sivas 

R. Çiner 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Manisa 

T. Türkoğlu 
Ordu 

H. Yalman 
Tokad 
8. Genca 

Kâ. 
istanbul 

F. öymen 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Seyhan 

N. Eldeniz 
Trabzon 
Strrı Day 

t S. Sayısı: 29Ö) 
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İİÜkÜMETÎN TEKLİFİ 

İ513 ve 459 numaralı kanunlara göre tahakkuk 
etmiş borçlarla 1931 malı senesi nihayetine ka
dar olan tahsisatsız borçların sureti tediyesi 

hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1513 numaralı kanuna tâbi 
borçlar ile 1931 malî yılı senesi nihayetine ka
dar millî Hükümet bütçelerinden mütevellid tah
sisatsız borçlara mukabil hak sahihlerine yedi 
senede itfa edilmek ve senevi % 5 faize tâbi tu
tulmak üzere tahvil verilir. Bu tahviller 1 ağus
tos 1932 tarihinden sonra Maliyece Hazineye aid 
olarak satılacak emval bedellerine mukabil başa-
baş nakid ve umumiyetle teminat mukabilinde 
kabul olunur. Ancak 1513 numaralı kanuna 
tâbi olan borçların mikdan yüz liraya kadar 
olanlarile yüz lirayı geçmiyen kesirleri ve tah
sisatsız borçlarla 459 numaralı mahsubu umumî 
kanununa tevfikan tahvil ile ödenecek borçla
rın 10 liradan noksan olan kesirleri nakden 
ödenir. 

MADDE 2 — 459 numaralı mahsubu umumî 
kanununa tevfikan verilecek tasfiyei düyun 
tahvili ile birinci madde mucibince ' verilecek 
tahviller Hazinenin 1927 malî senesi nihayetine 
kadar eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk 
eden alacaklarile mahsub olunabilir. Bu mah-
subat nâzmı varidat ve masraf hesablarmda açı
lacak maddelerde gösterilir. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1937 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

10-İÜ-1937 
Bş. V. Ad V. M. M. V 

î. înönü S. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. V. 

Dr. T. R. Araş Dr. B. Saydam 
MafV. Na. V. Ik. V. 

S. Arıkan A. Çetinkaya C. Bayar 
S. 1. M. V. G. t V. Zr. V. 

Dr. R Saydam Rana Tarhan M. Erkmen 

BÜTÇE ENCÜMIENÎNÎN DEÖÎŞTİRtŞİ 

1938 malî yılı muvazenei umumiye kanununu 
ek kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1513 sayılı kanuna tâbi borç
larla 1931 malî yılı nihayetine kadar Millî Hü
kümet bütçelerinden mütevellid tahsisatsız borç
lara mukabil verilen tahviller, 1 ağustos 1932 ta
rihinden sonra Maliyece Hazineye aid olarak sa
tılan emval bedellerine mukabil başabaş nakid 
ve umumiyetle teminat mukabilinde kabul olu
nur. 

Gerek birinci fıkrada yazılı olan, gerek 459 
sayılı mahsubu umumî kanununa tevfikan veri
len tahviller Hazinenin 1927 malî yılı nihayetine 
kadar eşhası hakikiye zimmetinde tahakkuk 
eden alacaklarile mahsub edilebilir. 

Bu mahsubat, nâzmı varidat ve masraf he
sablarmda açılacak maddelerde gösterilir. 

MADDE 2 — 3384 sayılı İnhisarlar umum 
müdürlüğü 1938 malî yılı bütçe kanununun, 10 
ncu maddesine tevfikan çıkarılacak bonolara 
kefalete Maliye vekili mezundur. 

MADDE 3 — Bu kanun 1 haziran 1938 ta-
rihinden muteberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

-*«- - * * -
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S-Sayısı:291 
Adliye hare tarifesi kanununa ek noter barc tarifesi kanunu 
lâyihası ve Adliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/799) 

r. o. 
Başvekalet 4-5-937 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1515 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Adliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 30 - IV - 1937 tarihinde Yüksek Mec
lise arzı kararlaştırılan Adliye harç tarifesi kanununa ek noter harç tarifesi kanun lâyihası esbabı 
mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
î. înönü 

Esbabı mucibe 

Bin iki yüz doksan beş tarihinde meriyete giren mukavelât muharrirliği nizamnamesi amme
nin tanzim ve tevsik mercii olan bu müesseseden istifadeyi dar bir alanda bırakmış olmasından 
ötürü 329 tarihli noter kanunu muvakkati ve eklerile resmî senedlere ilân mahiyet ve kuvveti 
ve noterlere menkul ve gayrimenkul malların tevdi ve teslim ve idaresi ve emanetleri saklamak 
salâhiyeti verilmek ve noterler amme mutemedi ve ammenin esrarının tevdi yeri haline ifrağ 
olunmak suretile noksanlar bir dereceye kadar ikmal edilmişti. 

Eski hükümler meri olduğu sıralarda tedvin edilmiş ve o vakitki mevzuat ve ihtiyaçlara uy
gun bulunmuş olan halen meri bulunan noter kanunu 1929 yılında başarılan adlî inkılâptan son
ra yeni kanunî mevzuatımız ile bittabi ahenk ve insicam -temin edememiş ve tatbikatta görülen 
ihtiyaçları da önliyememekte bulunmuş olmakla beraber yeni mevzuatın hangi hükümlerini kal
dırmış ve hangileri meri bulunmuş olduğu hususunda bir hayli tereddüdler vukua gelmekte bu
lunmuş olmasından noter kanununun da yeni mevzuatımıza göre tekrar kaleme alınması zaru
reti günden güne artmıştır. 

îsviçrenin Nöşatel ve diğer kantonları kanunlarile Avusturya noter kanunundan ve İstanbul 
noterleri tarafından tarihinde tanzim olunan kanun lâyihasından istifade olunmak 
ve bilhassa yeni mevzuatımıza mütenazır olmak üzere tatbikatta görülen ihtiyaçlara göre işbu 
kanun lâyihası kaleme alınmıştır. 

Tanzim ve tevsik işlerini gören noterlerin bugün meri kanunda olduğu üzere harçtan dörtte 
bir almak ve gördüğü bazı işlerden ücret almak suretile serbest meslek erbabından olmak üzere 
bırakılmaları muvafık görülerek lâyiha bu esas dairesinde hazırlanmış ve meslek haline getirilen 
noterlerin ne gibi» vasıf lan haiz bulunmaları ve ne suretle yetiştirileceği ve tayinleri usul ve 
tarzı ve noterliklerin ne suret ve şartlar altında kurulacağı ve kaldırılacağı ve noterlerin aslî va
zifelerinden başka ne gibi işler görebileceği lâyihada gösterilmiştir. 

Lâyihanın bab ve bölümlerinde kayid ve dosyaların tutulma ve işlerin görülme tarzı; tanzim, 
tasdik, tebliğ işleri, iş sahihlerinin ehliyet, şahid, muarrif ve tercümanlarda aranılması gerekli va
sıflar ve dinleme usul ve şartları, noterlerin vazifesi, noter senedlerinin hüküm ve kuvveti ve han
gi hallerde noter senedi olmak vasıflarını kaybedeceği, inzibatî ceza ve mesuliyetleri ve yaptık
ları yolsuz muameleler ilgililerin zararını intaç ettiği takdirde harç ve ücretten başka ayrıca se-
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beb oldukları zararları tazmin edecekleri ve noter olmak vasıflarını kaybettikleri takdirde mu
hakemeye ihtiyaç olmaksızın azlolunabilecekleri ve noter yanında çalışacakların haiz olmaları lâ-
zımgelen vasıflar hak ve borçları ve yaptıkları yolsuz muamelelerden rücu hakkı baki kalmak 
üzere noterlerin malen mesul olacakları gösterilmiştir. 

Noter teşkilâtından istihdaf olunan gayenin elde edilebilmesi için noterlerin tecrübe görmüş 
hukuk fakülteleri mezunlarından mürekkeb olması gereklidir. Kanun lâyihasının tanziminde va
zifelerini aidat ile gören noterliklere Hukuk fakültesi mezunlarının rağbetlerini celb ve mevcud-
ların mesleklerine bağlılıklarını ve gayretlerini arttırmak ve meslekin ileride inkişafını hazırla
mak için istikballerini temin edecek tedbirlerin göz önünde bulundurulması zarurî görülmüştür. 
Bu mülâhaza ile noterlerin verdikleri ve vazifejerinden ayrıldıklarında bir ilişikleri olmadığı tak
dirde kendilerine red ve iade edilecek olan teminat akçelerile yıllık varidatlarından münasib bir 
miktar meblâğın ve noterlere tevdi olunacak emanet paraların faizleri sermayesini teşkil etmek 
üzere Ankarada bir yardım sandığı kurulması ve bu sandığın ölüm halinde ailelerine veya tah
didi sin ve maluliyet gibi sebeblerle vazifelerinden ayrılanlara münasib bir ikramiye verilmesi 
uygun bir tedbir telâkki olunmuştur ve bu saldığın teşkil ve idare suretleri ve yardım nisbetinin 
ayrıca bir nizamname ile tayin ve tesbiti ihtiyaca daha uygun görülmüştür ve lâyihada umumî 
esaslar gösterilmek suretile iktifa olunarak müteferri noktaların, lâyiha kanuniyet kesbettikten 
sonra tatbik suretini gösterir nizamnamede gösterilmesi münasib görülmüştür. 

Noter harç tarifesinin adliye harç tarifesi kanununa bir fasıl olarak ilâvesi muvafık görülerek 
lâyiha bu suretle kaleme alınmıştır. Noter harç tarifesinde halkın tanzim ve tevsika karşı rağ
betini çoğaltmak maksadı istihdaf olunarak harçlar ziyadeleştirilmemiş, ancak yeni mevzuatımıza 
göre konması gerekli harçlar konmuş ve tatbikatta bir çok müşkülleri mucib olan hususlar ta
mamlanmış ve murakabeyi kolaylaştırmak ve Hazine hukukunun ziyama mahal bırakmamak üze
re harç pullarının dairede hıfzolunacak nüshalar üzerine yapıştırılması esası kabul edilmiştir. 

Lâyihada, maktu harçlar muntazam bir silsile altında ve bunların dışında kalanların nisbî 
harçları ba'ğlı olduğu gösterilmek suretile hem tatbik edeceklerin ve hem de iş sahihlerinin anlayabi
leceği surette sade bir şekilde kaleme alınmak esası gözetilmiştir. 

Adliye encümeni mazbatası 

30 - V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Adliye vekilliğince hazırlanıb Başvekâletin 
4 - V - 1937 tarih ve 6/1515 sayılı tezkeresile 
Büyük Millet Meclisine sunulan Adliye harç ta
rifesi kanununa ek kanun lâyihası Adliye encü
menine havale olunmakla Adliye vekili huzurile 
tedkik ve müzakere olundu. 

Noterler hakkında tanzim kılman kanun lâ
yihası mevzuatımıza uygun olarak bir çok yeni 
hükümleri ihtiva etmesine göre noterler tara

fından istifade edilen harçlarından bu esaslara göre 
değiştirilmesi zarurî olduğundan encümenimiz 
lâyihayı esas itibarile kabul etmiş ve maddeler 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. î/799 

Karar No. 32 

üzerinde yapılan tedkikte halk arasında yapı
lan akid ve işlerin tevsiki ve umumun güvenini 
kazanmış olması pek tabii olan noterlerin ida
relerine ve yedi emanetlerine tevdi olunacak 
işlerin kolaylıkla gördürülmesi için istifa edile
cek harçların pek ağır olmamasına ve ayın za
manda da kanunî hüküm ve kıymetleri itibarile 
ehemmiyetleri aşikâr olan noterlik vazifesini 
görenlerin geçimlerinin de teminine itina edi
lerek bu hususları telif edecek tarzda kanun lâ
yihasında yazılı harçlar kabul ve bazılarında da 
doğişiklikler yapılmıştır, 

( S . Sayıs ı : 291) 
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Encümenimizee kabul edilen lâyiha, havalesi Antalya Ankara Kayseri 

mucibince Bütçe encümenine tevdi buyurulmak T. Ancan M. Ökmep, H. F. Perker 
üzere Yüksek Eeisliğe sunulur. Konya Kocaeli Kocaeli 

Adliye En. Reisi M. M. Kâtib #• Türel Hayri Tan Ragıb Akça 
Çorum Kocaeli Erzurum Gazi Anteb Denizli Kayseri 

Münir Çağıl Salâh Yargı Fuad Şirmen ö. A. Aksoy N. A. Küçüka Reşid özsoy 

Bütçe encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 182 
Esas No. 1/799 

21 - VI -1938 

Yüksek Reisliğe 

Adliye hare tarifesi kanununa ek noter harç tari
fesi hakkında olub Başvekâletin 4 - V - 1937 ta
rih ve 6/1515 sayılı tezkeresilo Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası Ad'.iye encümeni maz-
batasile birlikte Encümenimize verilmiş olmakla 
Adliye vekili hazır olduğu luûde okundu ve 
konuşuldu: 

Lâyiha, noter harçlarını tesbit etmektedir. Bu 
harçların ne suretle ve ne nisbetlerde alınacağı 
15 teşrinievvel 1329 tarihli ve unvanı bilâhare 
noter kanunu olarak değiştirilen kâtibi âdil ka
nununda bir kısım olarak yazılı bulunmakta 
idi. Ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 
yeni noter kanunu bir maddesile mezkûr. 1329 
tarihli kanunu tamamen ilga ederek bu meyan-
da noter harçlarına aid kısmı da kaldırmıştır. 

Noter harçları esas itibarile Adliye harçla
rından bir kısım teşkil etmekte olduğundan Hü
kümetçe adliye hare kanununa eklenmesi müna-
sib görülmüş ve bu maksadla hazırlanan lâyiha 
Adliye harç tarifesi kanununa ek olarak Yüksek 
Meclise sevkedilmiş ve evvelâ Adliye encümenin
de tedkikatı yapılarak mezkûr encümence hazır
lanan mazbata ile birlikte Encümenimize veril
miş olmakla Adliye encümenince hazırlanan me
tin üzerinde müzakeresi yapılmıştır. 

Bu müzakere neticesinde muhtelif tarihlerde 
muhtelif kanunlarla tadil edilmiş bulunan noter 

harçlarına aid hükümleri bir arada toplamak 
ve yeni mevzuata göre bu hükümlerde icab 
eden değişiklikleri yapmak maksadile hazırlan
dığı ve şimdiye kadar cari hare mikdar ve nis-
betlerinde esaslı bir değişiklik de yapmadığı 
anlaşılan lâyiha .esas itibarile ve Adliye encü
meninin hazırladığı şekilde Encümenimizee ka
bul edilmiş yalnız açık veya kapalı vasiyetname
lerin kabul ve hıfzında her imza başına dörd 
yüz kuruş hare alınması Adliye encümeninin 
15 nci maddesinde zikredilmiş ise de bu mikdar 
harcı çok gören Encümenimiz bunu yarıya indir
mek suretile bir tadil yapmıştır, 

Müstacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Eeisliğe sunuldu. 

Reis 
Burdur 

Kâtib 
istanbul 

F. öymen 
Kırşehir 

M. Seyfeli 
Mardin 
li. Erten 

Trabzon 
SırrıD ay 

R. V. 
İsparta 

M. Unsal 

Çorum 
' E.S.Akgbl 

Malatya 
M. öker 

Ordu 
H. Yalman 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 

Gazi Anteb 
A. H. Ayerdem 

Malatya 
0. Taner 
Sivas 

R. Çiner 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Vasiyetname harcı 

MADDE 15 — Açık veya kapalı vasiyetna
melerin kabul ve hıfzında her imza başına 200 
kuruş, hare ahnır. 

( S. Sayısı : 291) 
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HÜKÛMETİN TEKLİFİ 

Adliye harç tarifesi ' kanununa ek noter harç 
tarifesi kanunu lâyihası 

Umumî hükümler 

Noter harçlarının sureti istifası 

MADDE 1 — Noterlerin yaptıkları işler bu 
kanunda yazılı harçlara tâbidir. 

Harçlar, kullanılan harç pullarile damga ve 
tayyare ve hukuk iane ve belediye pulları ve ha
zineye aid kıymetli kâğıtlar ve hususî kanun
larına göre yapıştırılan diğer pullarla istifa o-
lunur. 

Pulların yapıştırılması 
MADDE 2 — Harç pulları aid olduğu iş kâ

ğıdının noterliklerde kalan nüshalarına yapıştı
rılıp zımbalamak ve daire mührü basılmak su
retiyle iptal olunur. Tarih ve yevmiye defteri
nin sıra sayısı da pulun üzerine yazılır. Diğer 
pulların iptali kanunlarına göre yapılır. 

Harcın maktu veya nisbî alınacağı 

MADDE 3 —- Harçlar ya işin esası olan para 
üzerinden bu kanunda gösterilen bir nisbet da
iresinde veya işin mahiyetine göre kagıdlarm 
her tanesi veyahut her imza veya mühür veya 
işaret veya tarih için maktuan alınır. 

Ziyade ve eksik harç alınmaması ve işin bo
zulması halinde noterin tazminat vermesi 

MADDE 4 — Bu kanunda yazılı miktardan 
ziyade ve eksik harç almmaz. Yaptığı iş no
terin kusurundan dolayı mahkemece bozulacak 
olursa dalman harç ve ücretleri noter öder. 

Harç ve ücretlerin geri verilmesi alâkalıla
rın tazminat isteğine mâni olmaz. 

Birden ziyade iş ve şahıslardan alınacak 
harçlar 

MADDE 5 — Bir kişinin temsil ettiği şahıs
ların taaddüdü harem artmasına sebeb olmaz. 

(S . Sa3 

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRİŞİ 

Umumî hükümler 

Noter harçlarının istifa sureti 

MADDE 1 — Noterlerin yaptıkları işler bu 
kanunda yazılı harçlara tâbidir. Bu harçlar pul
lan yapıştırılmak suretile istifa olunur. 

Kanunlarma tevfikan alınacak diğer harç ve 
resim ve ianeler dahi pulları yapıştırılmak ve 
kıymetli kâğıdlar kullanılmak suretile alınır. 

Pulların yapıştırılması 

MADDE 2 — Hare pullan aid olduğu iş kâ
ğıdının noterliklerde kalan nüshalarma yapıştı-
rdıb zımbalanmak ve daire mühürü basılmak su
retile iptal olunur. Tarih ve yevmiye defteri
nin sıra sayısı da pulun üzerine yazılır. Diğer 
pulların iptali kanunlarma göre yapılır. 

Kira kontratolarile tüccar defterleri bu hü
kümden müstesnadır. 

Barem maktu veya nisbî alınacağı 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

tşin bozulması halinde noterin harçları veya 
ücretleri iadesi 

MADDE 4 — Tanzim veya tasdik muamele
leri noterin kusurundan dolayı mahkemece hü
kümsüz addolunursa noter alman harç ve ücret
leri öder. 

Hare ve ücretlerin geri verilmesi alâkalıların 
umumî hükümler dairesinde tazminat istemesi
ne mâni olamaz. 

Birinci bölüm 

Birden ziyade iş ve şahıslardan alınacak harçlar 

MADDE 5 — Bir kişinin temsil ettiği şahıs
ların teaddüdü harem artmasına sebeb olamaz, 
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Bir işte müştereken hareket eden vekillerin ve 
bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir 
kâğıda koyacakları müteaddid imzalar bir imza 
sayılır. 

Ancak mümessil haiz olduğu birden ziyade 
sıfatlara istinaden imza ederse sıfatları sayı
sınca harç çoğaltılır. 

Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını 
temsil suretile imza ederse kendisi için ayrı ve 
başkaları için de yukarıdaki fıkralara göre ayrr 
harç almır. , 

Birden ziyade kimseler bir kâğıda ayrı, ayrı 
işler ve paralar için imza atıyorlarsa her birin
den imza ettikleri için harç aknır. 

Harç alınacak esas 

MADDE 6 — Birbirile alâkalı olan işler bir 
arada bulunursa en yüksek harç almmasmı 
gerektiren iş üzerinden bir harç alınır. 

Birden ziyade kimseler bir kâğıda ayrı, ayrı 
işler ve paralar için imza atıyorlarsa her birin
den imza ettikleri kısım için harç almır. 

Bm kuruşun küsuru 

MADDE 7 — Nisbî harç almacak işlerde 
bin kuruşun küsurundan beş yüz kuruşa ka
darı hesab edilmez. Beş yüzden yukarısı tam sa
yılır. Ancak harem küsuru kuruşa çıkarılır. 

a 

C. M. Unmmisinin isteyeceği örnek 

MADDE 8 — Amme hukukuna ilişikli iş
lerde 0. Müddei umumilerinin isteyecekleri ör
neklerden resmî harçlar alınmaz. Ancak alâkalı
ların isteği üzerine olursa harçlarını onlarm 
ödemesi lâzım gelir. 

Harç alınmayacak akidler 

MADDE 9 — Pey akçası, zamanı rücu, ücret 
tevkifi ve cezaî şart gibi bir akdin müeyyidesi 
kabilinden olan taahhüdler başlı basma bir akid 
mevzuu olmadıkça harç alınmaz. 

İkinci bölüm 

Maktu harçlar 

Maktu harç alınacak işler 

MADDE 10 — Umumî vekâletname, umumî 

Bir işte müştereken hareket eden vekillerin, ve 
bir borca kefalet eden müteselsil kefillerin bir 
kâğıda koyacakları müteaddid imzalar bir imza 
sayılır. 

Ancak mümessil haiz olduğu birden ziyade 
sıfatlara istinaden imza ederse sıfatlan sayısmca 
harç çoğaltılır. 

Bir kişi hem kendisi için ve hem başkalarını 
temsil suretile imza ederse kendisi için ayrı ve 
başkaları içinde yukarıdaki fıkralara göre ayrı 
hare almır. 

Birden ziyade kimseler bir kâğıda ayrı ayrı 
işler için imza atıyorlarsa her birinden imza et
tikleri kısmı için harç almır. 

Harç alınmasında esas 

MADDE 6 — Bir birile alâkalı olan işler bir 
arada bulunursa en yüksek harç almmasmı ge
rektiren is üzerinden bir hare almır. 

Salâhiyetliy makamların isteyecekleri örnekler 

MADDE 7 — Amme hukukuna ilgili işlerde 
salahiyetli makamlarm isteyecekleri örnekler
den hare alınmaz. 

Harç almmıyacak akidler 

MADDE 8 — Hükümetin 9 ncu maddesi ay
nen. 

İkinci bölüm 

Maktu harçlar 

Maktu hare alınacak işler 

MADDE 9 — Umumî vekâletname, umumî 
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ibra, umumî makbuz, tahkîmnamelerle içinde 
belli bir para yazılı olmayan veya belli bir para 
yazılı diğer bir işe atfedilmeyen kefaletname
lerle ölüme bağlı tasarruf sened ve mukavele
leri, ölünceye kadar bakma, kaydı hayatla irad 
bağlanması, tesis, aile vakıfları, evlâd edinme, 
evlenme, kan koca mallarının idaresi, hibe, 
sulh, taksim ve ifraz (paylaşm ve ayırma), 
(Şuf'a ve iştira vefa hakları 658, 660) ve bun
lardan rücu ve bunların feshi hakkında ve bun
ların teferruatına dair bütün sened, mukave
le ve kâğıdlardaki beher imzadan ve bir mahfa
za içinde saklanacak değeri belli olmayan her 
emanetten ve noter tarafından resen yapılacak 
zabıt varakalarından maktuan iki yüz kuruş 
harç alınır. 

Hususî vekâletnamelerden beher imza için 
otuz kuruş almır. 

Protesto ve ihbarname harcı 

MADDE 11 — Ticarî senetlerin vadesinde 
kabul ve ödenmemesi sebeblerinden dolayı çe
kilecek protesto ve ihbarm beher tanesinden 
maktuan 80 kuruş harç almır. 

Tebliğ harcı 

MADDE 12 — Yapılacak her nevi tebligat 
için ve tebliği istiyen tarafa verilecek nüshalar
dan altmış kuruş harç alınır. 

Defter tasdiki harcı 

MADDE 13 — Ticaret kanunu hükmüne gö
re tüccar defterleri sahifelerinin tasdikinden be
her defter basma: 

1) Yüz sahifeye kadar 50 Kr. 
2) Yüz sahif eden yukarı beher elli 

sahif e ve küsurundan 25 Kr. 
3) Tahmiliye senetlerinin yazılma

sında eşyanın her tonundan 2 Kr. 
4) Kaptan ve tayfa ve amele defteri 

yazılmasında adam basma 5 Kr. 
harç alınır. 

Defter kapatma harcı 

MADDE 14 — Ticaret kanunu hükümlerine 
göre tüccar defterlerinin son kayıtlarmm tasdi-

ibra, umumî makbuz, tahkîmnamelerle Ölüme 
bağlı tasarruf sened ve mukaveleleri, ölünceye 
kadar bakma, kaydi hayatla irad bağlanması, 
tesis, aile vakıfları, evlâd edinme, karı koca mal
larının idaresi, hibe, taksim ve ifraz ve bunlar
dan rücu ve bunlarm feshi hakkmda ve bunla
rın teferruatına dair bütün sened, mukavele ve 
kâğıdlardaki beher imzadan ve bir mahfaza 
içinde saklanacak değeri belli olmryan her ema
netten ve noter tarafından resen yapılacak za
bıt varakalarından maktu olarak iki yüz kuruş 
hare almır, 

Hususî vekâletnamelerden beher imza için 
altmış kuruş almır. 

Protesto ve ihbarname harcı 

MADDE 10 — Hükümetin 11 nci maddesi ay
nen 

Tebliğ harcı 
MADDE 11 — Yapılacak her nevi tebliğ ve 

ihtarların, tebliğ ve ihtarı isteyen tarafa verile
cek nüshalar da dahil olmak üzere beherinden 
altmış kuruş harç alınır. 

Defter tasdiki harcı 

MADDE 12 — Ticaret kanunu hükmüne göre 
tüccar defterleri sayıfalarmm tasdikından beher 
defter başına : 

1) Yüz sayıfaya kadar 50 K. 
2) Yüz sayıfadan yukarı beher elli sa-

yıfa ve küsurundan 25 » 
3) Konşimentolarm yazılmasında eşya

nın her tonundan 2 » 
4) Kaptan ve tayfa ve amele defteri 

yazılmasından adam basma 5 » 
harç almır. 

Defter kapatma harcı 

MADDE 13 — Ticaret kanunu hükümlerine 
göre tüccar defterlerinin son kayidlerinin tasdi-
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kinden beher defter basma maktuan seksen ku
ruş harç alınır. 

İşleri düzeltine harcı 

MADDE 15 — Önce yapılmış işlerdeki ek
siğin düzeltilmesi için yapılacak beyanname
lerden imza başına yirmi kuruş, ancak bu dü
zeltme işin mahiyetini değiştiriyor veya değe
rini arttırıyorsa ona göre maktu veya nisbî harç 
alınır. 

Vasiyetname harcı 

MADDE 16 — Açık veya kapalı vasiyetna
melerin kabul ve hıfzında her imza basma ve 
itibarı malî tahkikatı için maktuan dörd yüz 
kuruş harç alınır. 

Suret ve tercüme harcı 

MADDE 17 — Alâkalılara ve ibraz edenle
re verilecek her türlü kâğıd ye sened (Ter
cüme) ve kayid örneklerinin ve tercümelerinin 
beher kâğıdından yirmi kuruş harç almır. 

Her kâğıdın kaç satır ve satırm kaç keli
meyi ihtiva edeceği nizamnamede gösterilir. 

• Zabıt, keşif ve şahadetname harcı 

MADDE 18 — İçinde değeri yazılı olmayan 
ve alâkalılar tarafından imza edilen zabıt va-
rakalarile keşifname ve şahadetnameden imza 
basma altmış kuruş harç almır. 

Kanunda yazılı olmayan evraktan alınacak harç 

MADDE 19 — İçinde değeri yazılı bulun
mayan ve alınacak harç gösterilmiş olmayan 
her türlü sened ve mukavele, ve kâğıdlardaki 
imzalardan beher imza başına altmış kuruş 
harç alınır. 

Mukavele feshi harcı 

MADDE 20 — Mukavele feshinde her imza 
için altmış kuruş ancak bir borç veya değeri 
belli bir taahhüdde ikrar edilirse buna göre 
nisbî harç almır. 

Yalnız belediye pullan yapıştırılan mukave
lelerden elli kuruş harç alınır. 

kmdan beher defter basma maktuan 50 kuruş 
hare almır. 

tşjeri düzeltme harcı 

MADDE 14 — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen 

Vasiyetname harcı 

MADDE 15 — Açık veya kapalı vasiyetna
melerin kabul ve hıfzında her imza basma 
400 kuruş hare almır. 

Suret ve tercüme harcı 

MADDE 16 — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen 

Zabıt ke§if ve şahadetname harcı 

MADDE 17 — Hükümetin 18 nci maddesi 
aynen 

Kanunda yazılı, olmayan evraktan alınacak hare 

MADDE 18 — Muayyen bir meblâğı muhte
vi olmayan ve almacak harcı kanunda gösteril
miş olmayan her türlü sened, mukavele ve kâğıd
lardaki imzalardan beher imza için altmış ku
ruş harç almır. 

Mukavele feshi harcı 

MADDE 19 — Hükümetin 20 nci maddesi 
aynen. 
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Üçüncü bölüm 

Nisbt harçlar 

MADDE 21 —- Maktu harçlar kısmmda ya
zılı olmayan bütün sened, mukavele ve kâğıd-
lardan işin mahiyetine göre: 

Değeri on liraya kadar olanlarda-
ki beher imzadan 20 Er. 

Değeri elli liraya kadar olanlarda-
ki beher imzadan 40 Er. 

Değeri elli liradan yüz liraya ka
dar olanlardan beher imzadan 80 Er. 

Harç almır. Bunlardan fazlası için her yirmi 
lirada bir kuruş zam edilir. 

Sulhlarda bedeli sulh, rehinlerde bedeli re
hin, kiralarda mukaveledeki müddete göre kira 
karşılığmm mecmuu, hizmet akdinde müddete 
göre verilecek ücretin mecmuu ve müddet belli 
değilse bir senelik ücret, sermayeli şirketlerde 
konulan ve ileride konulması teahhüd edilen 
sermayenin mecmuu harca esas olur. Eirala-
manm devir ve bozulmasında geri kalan müd
dete ve sermayenin arttırılmasında yalnız art-
tırılan kısma ve sermaye paylaşmasmda mevcud 
miktara göre yukarıda yazdı nisbet dairesinde 

» harç hesab edilir. 
Müddetin uzatılması ve vadenin yenilenmesi 

halinde yarı harç alnır. 

Emanet ücreti 
MADDE 22 — Saklanmak veya idare edil

mek üzere verilen değeri belli olan emanetler
den: 

1 - On liraya kadar olanlardan 20 Er. 
2 - Elli liraya kadar olanlardan 40 Er. 
3 - Yüz liraya kadar olanlardan 80 Er. 
4 - Yüz liradan yukarısı için be

her yirmi liradan 1 Er. 
Harç almır. 

Emaneti verme ve alma müddeti bir seneyi ge
çerse her sene için evvelki alman harem yansı 
almır. 

8 — 
J Üçüncü bölüm 

Nisbî harçlar 

Nisbî hare alınacak işler 

MADDE 20 — Maktu harçlar kısmında yazı
lı olmayan bütün sened, mukavele ve kâğıd-
lardan işin mahiyetine göre: 

Eurus 
Değeri on liraya kadar olanlardaki be

her imzadan 20 
Değeri elli liraya kadar olanlardaki be

her imzadan 40 
Değeri elli liradan yüz liraya kadar o-

lanlardan beher imzadan 80 
Harç alınır. 
Bunlardan fazlası için her yirmi lirada bir 

kuruş zammedilir. 
Sulhlarda bedeli sulh, rehinlerde bedeli re

hin, kiralarda mukavelelerdeki müddete göre 
kira karşılığmm mecmuunu, hizmet akünde 
müddete göre verilecek ücretin mecmuu ve müd
det belli değilse bir senelik ücret, sermayeli şir
ketlerde konulan ve ileride konulması taah-
hüd edilen sermayenin mecmuu harca esas 
olur. Eiralamanın devir ve bozulmasında geri 
kalan müddete ve sermayenin arttırılmasında 
yalnız arttırılan kısma ve sermaye paylaşma
sında mevcud mikdara göre yukarıda, yazılı 
nisbet dairesinde harç hesab edilir. 

Müddetin uzatılması ve vadenin yenilenme
si halinde yarı hare almır. 

Nisbî harç alınacak işlerde bin kuruşun kü
surundan bes yüz kuruşa kadarı hesab edil
mez. Beş yüzden yukarısı tam sayılır. 

Emanet harcı 
MADDE 21 — Saklamak veya idare edil

mek, üzere, verilib değeri belli olan emanetler
den: 

Euruş 
1) On liraya kadar olanlardan 10 
2) Elli liraya kadar olanlardan 20 
3) Yüz liraya kadar olanlardan 40 
4) Yüz liradan yukarısı için beher on 

liradan 1 
Hare almır. 
Emaneti verme ve alma müddeti bir seneyi 

geçerse her sene için evvelce alınan harem ya
nsı alınır. 
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İtürk paralarından başka paralardan alınacak I 

harçlar 

MADDE 23 — îş yabancı memleketlerin 
kâğıd ve paraları üzerine yapılırsa damga ka
nununun 10 ncu maddesi mucibince Maliye ve- | 
kâletince her altı ayda bir tesbit ve ilân olunan 
listeye göre Türk parasına çevrilerek bunun I 
üzerinden harç almır. Yabancı maden paralan 
üzerine yapılan işlerde piyasaya göre kıymetleri 
tahkik edilerek bunun üzerinden ve krymetleri 
anlaşılamazsa maktu harç almr. 

îş, hisse senedleri, tahviller, bankonotlar 
gibi kıymeti değişen evrak ve Maliye vekâle
tince damga kanunu mucibince tesbit ve ilân 
edilmeyen yabancı paralar ve krymetli evrak 
üzerine yapılırsa borsadan ve ticaret odaların
dan öğrenilerek almacak malûmat üzerine Türk 
parasına çevrilib bunun üzerinden harç almır. 

Kanunun meriyeti 

MADDE 24 — Bu kanun neşrinden üç ay 
sonra meriyete girer. 

Kanunu yürütecekler 

MADDE 25 — Bu kanunun yürütülmesine 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

SO-IV-1937 
Bş.V. Ad.V. . M.M.V. 

î.înönü Ş. Saraçoğlu K.Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Ş. Kaya Dr. T. B. Araş F. Ağrah 
Mf.V. Na.V. îk.V. 

8. Arıkan A. Çetinkaya C. Bay ar 
S.Î .M.V. G.Î .V. Zr. V. 

Drt B. Saydam Bana Tarhan M. Erkmen 

Türk parasından başka paralardan alınacak 
harçlar 

-.i'-.' 

MADDE 22 — îş yabancı memleketlerin kâ
ğıd ve paralan üzerine yapılırsa damga kanu-

, nunun 10 ncu maddesi mucibince Maliye vekâle
tince her altı ayda bir tesbit ve ilân olunan lis
teye göre Türk parasına çevrilerek bunun üze
rine hare almır. Yabancı madenî paralar üze
rine yapılan işlerde piyasaya göre kıymetleri 
tahkik edilerek bunun üzerinden ve krymetleri 
anlaşılamazsa maktu hare almır. îş, hisse se
nedleri, tahvilleri, bankonotlar gibi kıymeti' 
değişen evrak ve Maliye vekâletince damga ka
nunu mucibince tesbit ve ilân edilmeyen ya
bancı paralar ve kıymetli evrak üzerine yapılırsa 
borsada ve borsa olmayan yerlerde ticaret oda
larından öğrenilerek alınacak malûmat üzerine 
Türk parasma çevrilib bunun üzerinden harç 
almır. 

Kanunun meriyeti 

MADDE 23 — Bu kanun 1 eylül 1938 tari
hinden itibaren meriyete girer. 

Kanunu yürütecekler 

MADDE 24 — Hükümetin 25 nci maddesi 
aynen. 
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S.Sayısı :293 
Türkiye Cumhuriyet Merkez bankası hakkındaki 1/715 sayılı 
kanun ile 2062 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ve İktısad, Maliye ve Bütçe 

encümenleri mazbataları (1/1057) 

. ." T C . . . • • • • . • •- - , - • • • • • • - . . - • 

Başvekâlet 18 - V - 1938 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı : 6/2133 „ 
Büyiik Millet, Meclisi Yüksek Reisliğine 

30 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanun ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı kanunun 
bazı maddelerinin tadili hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin İ6 -
V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile 
birlikte sunulmuştur. 

C. Bayar 
> Başvekil 

-'".'••' Esbabı mucibe lâyihası 

Hükümet tarafından alınmış olan isabetli tedbirler neticesi olarak ekonomik işlerde görülen 
süratli inkişafa ve bu mevzuda ittihaz olunan kararlara uymak ve bu bakımdan uhdelerine te-
rettüb eden vazifeyi ifa edebilmek mulâhazasile banka nizamnamesinde de bazı tadilât icrasına 
meclisi idarece lüzum gösterilmiş ve 28 nisan 1938 tarihinde toplanan fevkalâde heyeti ümumi-
yede teklif veçhile tadilât icrası kabul edilmiştir. _ 

Bankanm yukarıda zikrolunan esbabı mucibe ile yapdığı nizamname tadilâtmm meriyet kes-
bedebilmesi için buna mütenazır olarak 1715 numaralı Cumhuriyet Merkez bankası kanunu ile 
bu kanuna müzeyyel 2062 numaralı kanunun bazı maddelerinde de değişiklik yapılması zaruri 
görülmüş ve merbut kanun lâyihası bu maksadla tanzim kılmmıştır. 

İktısad encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
îküsad encümeni 3-Yi-1938 

Esas No. 1/1057 
Karar No, 55 

Yüksek Reisliğe 

30 Haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı ka- lise arzı kararlaştırılıb Encümenimize havale bu
nun ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı yurulan kanun lâyihası ve esbabı mueibesiJ Ma-
kanunun bazı maddelerinin tadili hakmda Maliye üye vekili ve Cumhuriyet merkez bankası genel 
vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetinin direktörü huzurile tedkik ve müzakere olundu : 
16 - V - 1938 tarihli toplantısında Yüksek Meç-, ,-,• Esbabı mucibede yazılı; noktalara ve verilen 
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izahata jtıazaran işbu kanan lâyihasının bir taraf
tan banfeanm ekonomik kalkınmada daha faal bir 
rol alabilmesi için zikri geçen 1715 ve 2062 nu-
ntasralî kamtinlarla verilmiş salâhiyetlerin geniş. 
letilmesi yolunda bazı değişiklikler konulmuş ol
duğu t e diğer taraftan bankanm ilk kuruluşu 
amasnifla nazaras ahnmayıb memleket ekonomi
sinin tanzim ve idaresinde ve bu kalkınmada 
günden güne görülen mutlu inkişafın icablarma 
göre yetti yeni tedbirlerin almması lüzumu kar
şısında ; ve bu arada bilhassa büyük işler muva
cehesinde bunlara karşı koyabilmek için banka
ya yeni salâhiyetler vermek gayesini istihdaf et
tiği anlaşılan lâyihyayı Encümenimiz esas itibari-
le kabul etmiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi aynen, ikinci mad
desi tadilen ve üçüncü maddesi aynen kabul edil
miştir. Bu maddenin iki numaralr fıkrasında ya-
Hh ihiştat akçeleri mecmum meşumunda işbu ih

tiyat akçesi için de bankanm ayırmağa mecbur ol
duğu hususî ihtiyat akçesinin dahil bulunmadı
ğının mazbatamızda tebarüz ettirilmesi faydalı 
görülmüştür. 

Dördüncü maddenin birinci ve ikinci fıkra
ları aynen ve üçüncü fıkrasının birinci ve ikinci 
cümleleri tadiîen ve 5, 6 ve 7 nci maddeler aynen 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Katmıza sunulur. 

îk. E. R. M. M. N. Kâtib 
îzmir Niğde Niğde 

E. Köken Dr. R. Ferid Talay Dr„R. Ferid Talay 
Afyon K. Seyhan Edirne 

Berç Türker Esma Nayman Mecdi Boysan 
Konya izmir Samsun 

İT". Dikmen Benal Anman Ali Tunalı 
Afyon K Gümüşane Giresun 

• hzet :&k§sman ESih- Servet Tör Muzaffer Kılıç 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 1/1057 
Sarpr No, 51 

13-VI - 1938 

YSksek Reisliğe 

Cümlaıriyet Merkez bankasına "dair 1715 
numaralı kanunla 2062 numaralı kanu
nun bazı midelerinin tadiMıte dair 
olmb- MaÖye vekâletince hazırlama ve $6 - V-$Öâ8 
nhli ters Fekrlleri Beyett kararma» tevfikan Baş-* 
vekâletin 18 - V - 1938 tarih ve S/2133 mrautralı 
tezkeresile Yüksek Reisliğe arzedilen kanun lâyi
hası ve mueib sebebleri îktısad encümeninin bu
na dair imazbatasile birlikte encümenimize tevdi 
Duyurulduğundan Maliye vekili ve Gfttttfeturiyet 
Merkez bankası umum müdürü hazır oldukları 
halde encümenimizde okundu ve görüşüldü : 

îşbti lâyihanın tedkikinden anlaşılacağı üzere 
bununla kanunun 18 ve 19 ncu maddelerine birer 
fıkra eklenmesi, 34 ncü madde ile buna 2062 nu
maralı kanunla ilâve edilen fıkrada ve fcezalik 
38 ve. 39 mcu maddelerde tadilât ierası istenmek
tedir. 

Filhalika bankanın, mevkii tedavülde bulu
nan banknotlarını muvai^ gördü^ zamanda ye

ni. ihraç, edeceği baufcşetlarla tebdil etmesine, ve 
tebdilin başladığı tarihten on seneye kadar esha-
bı tarafıiıdan tebdile ı arzedümeyenlerin müruru-

/ zamana? uğramasına dair 18 nci maddede hüküm
ler mevcud olduğu halde işbu on sene zarfında 

i baafcnotlann mecburî tedavüle tâbi olub olmaya
cağına dair halen bir hüküm mevcud olmadığın
dan bu noksanın ikmali lâzım olduğu gibi ban
kaya tebdil için ibraz edilecek banknotların yıp
ranmış veya kopmuş veya zayi olmuş bulunması 
gibi ahvalde 'bunların kıymetlerinin ne suretle 
hesab edileceğine dair dahi bir hüküm mevcud ol
madığından işbu noksanları teminen 18̂  ve 19 

' ncu madedlere fıkralar eklenmesi hakkındaki tek
lif yerinde ve şayanı kabul görülmüştür. 

34, 38 ve 39 ncu maddelerde icrası istenen 
tadillerin dahi; bankanın, 1715 numaralı kanu-
wm iMnci madiesiöde tesbit edilmiş olan gaye 
ve maksadı tesisinin istihsaline matuf olmak üze
re vakit vakit banka .fyeyeti umumiyelerinee itti-

( S. Sayısı : 203 ) 
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haz edilen ve Büyük Meclisçe dahi şimdiye kadar 
2062, 2315, 2462, 2748, 2998 ve 3133 numaralı 
kanunlarla teyid ve tasvifo irayurulan hem memle
ketin iktisadî kalkınması ve hem bankanın mena-
fiî bakımlarından faydalı ve lüzumlu tedbirler 
cümlesinden olduğuna kanaat getirmiş olduğun
dan Encümenimiz mezkûr maddelere aid tadil 
taleblerinin dahi kabulüne karar vermiştir. 

Lâyihanın îbazı maddelerinde Îktısad encü
menince yapılan tadilâta Encümenimizce dahi iş
tirak edilmiş ve 3 ncü maddenin ilk fıkrasında 

bir kelime değiştirilmiştir. 
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-

yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Malatya 

M, Nedim Zabtı 
İzmir 

M. M. Na. Kâ. 
Yozgad Yozgad 

Emin Drarmn 
İstanbul Tekirdağ 
Y. Yazıcı Fayik öztrak 
Manisa Diyarbakır 

Kâmil Dursun Tahir Hitit Huriye öniz 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 195 
Esas No. 1/1057 

21-VI-1938 

Yüksek Reisliğe 

1715 sayılı kanun ile 2062 sayılı kanunun 
bazı maddelerinin tadili hakkında olub Başvekâ
letin 18 mayıs 1938 tarih ve 6/2133'sayılı tez
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
îktısad ve Maliye encümenleri mazbataları!* bir
likte Eneümenimize verilmiş olmakla Maliye 
vekâleti namına Nakid işleri mum müdür mu
avini ve Cumhuriyet Merkez bankası umum mü
dürü hazır oldukları halde okundu ve konu
şuldu: 

Memlekette günden güne ve süratle inkişâf 
etmekte olan ekonomik faaliyetin icablarım 
karşılayacak surette bir taraftan Hükümetçe 
malî tedbirler almak zarureti diğer taraftan 
serbest teşebbüsler erbabınım muhtaç olduğu 
kolaylıkları temin mecburiyeti bankalarımıza 
yeni vazifeler tahmil etmekte ve bu meyanda 
Cumhuriyet Merkez bankasının bu zaruret ve 
ihtiyaçları karşılayacak salâhiyetlerle teçhizi 
icab etmektedir. Bu mülâhazaya binaen 1715 

sayılı Cumhuriyet Merkez bankası kanunu ile buna 
ek olarak kabul edilmiş bulunan 2062 sayılı kanun
larda bazı değişiklikler yapılması icab eylemiş 
ve bu maksadla hazırlandığı anlaşılmış olan ka
nun lâyihası Encümenimizce de yerinde görüle
rek esas itibarile kabul edilmiştir. 

Müzakereye esas tutulan Maliye encümeni 
metni üzerinde hükme müessir olmamak üzere 

tertibe aid bazı değişiklikler yapılmak suretile 
metin tekrar ve aynen yazılmıştır; Ancak bu 
lâyihada bahsi geçen ihtiyat akçesinde hususî 
ihtiyat akçesinin dahil bulunmadığı ve ihtiyat 

akçesi tâbirinden maksad adi ve fevkalade ihti
yat akçeleri olduğu hakkındaki Iktîsad encüme
ni mazbatasında yazılı mütalaanın encümenimiz 
mazbatasında da tebarüz ettirilmesi muvafık 
görülmüştür. 

Encümenimiz lâyihaya Cumhuriyet Merkez 
bankası memurlarının tekaüdlüljderine müteda
ir eklemiş olduğu 6 ncı maddeye gelince geçen 
içtima senesinde Başvekâletin 4 - II - 1937 tarih 
ve 6/369 sayılı tezkeresile 1715 sayılı Merkez 
bankası kamununa ek olarak teklif edilen lâyi
hanın altıncı maddesinde Merkez bankası umu
mî heyetinin kararına binaen memurlarına si
gorta ve tekaüd maaşı gibi muavenetler temini 
derpiş edilmiş ise de Bütçe encümenince lâyiha
nın bu maddesi diğer hükümlerden ayrılarak 
mümasili müesseselere uygun olarak kabul edi
lecek bir esas dairesinde tetkik ve tedvin edil
mesi muvafık olacağına ve ayrıca bir lâyiha ile 
umumî Heyete sunulmasına karar verilmişti. 

Mezkûr madde ahiren encümenimizde tekrar 
tedkik edilmiş ve Ziraat bankası kanunile mez
kûr banka memurları için kabul edilen esaslar 
dahilinde bir tekaüd sandığı kurulması muvafık 

( S . Sayısı ; 293) 
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görülerek maddenin bu esası ihtiva eder surette 
yenicen tanzimile işbu lâyihaya eklenmesi ka-
rarlaştığından altıncı madde lâyihaya ilâve edil
miştir. 

Mtistacelen müzakere edilmek dileğile Umu
mî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

B. V. M. M. Kâtib 
İsparta Trabzon istanbul 

MüUerrem Unsal R.Karadeniz F'.öymen 

0orıım 
E. Safrfi Âkğöl 
Malatya 
M. öker 

Mar'aş 
A. Tiridöğlu 

Mİuş 
Ş. Ataman "••< 

Tokad 
S. Oenca 

Kayseri 
F. Baysal 

Malatya 
0. Taner 

Mardin 
R. Erten 

Ordu 
H. Yalman 

Kırşehir J 
M. Seyfeli 

Manisa 
T. Türkoğlü 

Muş 
Ş.Çiloğlu 

Sivas 
Remzi Çiner 

Trabzon 
Sıtri Day 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

30 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanun 
ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — 1715 numaralı kanunun 18 nci 
maddesine aşağıdaki fıkra ilâve edilmiştir: 

Bu on sene zarfmda eski banknotların teda
vül müddeti Maliye vekâletile biliştirak bankaca 
tayin ve ilân olunur. 

MADDE 2 —1715 numaralı kanunun 19 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Eskimiş veya yıpranmış veya kısmen zayiata 
uğramış banknotlar banka tarafından 8-VI-1929 
tarih ve 1514 numaralı kanun ahkâmı dairesinde 
ve bu hususta Maliye vekâleti ile Merkez ban
kası tarafından müştereken yapılacak talimat
name mucibince değiştirilir. 

Mubadeleten alman banknotların itibarî kıy-
metlerile esnaî mübadelede tesviye olunan bedel
leri arasmdâki farklar işbu maddenin birinci 
fıkrasında yazılı esas dairesinde Maliye vekâ
letile banka arasında taksim olunur. 

MADDE 3 — 1715 numaralı kanunun 34 ncü 
nladd^sinin birinci ve 4 temmuz 1932 tarih ve 
2062 numaralı kanunla muaddel ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

1 - Banka, Devletin gerek dahilde, gerek 
ecnebi memleketlerdeki tahsilat ve tediyatını ve 
bilcümle Hazine muamelâtını ve memleket dahil 
ve haricindeki her nevi para nakli işlerini ifa 
ve temin eder. 

2 - Banka, mıkdarı sermayesile ihtiyat ak
çaları mecmuunun % 50 si nisbetinde olmak 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞÎ 

30 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanun 
ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı ka
nunun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 

lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi 
aynen. 

MADDE 2 — 1715 numaralı kanunun 19 ncu 
maddesine aşağıdaki fıkralar ilâve edilmiştir: 

Eskimiş veya yıpranmış veya kısmen zayi
ata uğramış bankonotlar banka tarafından 8-
VI •»1929 tarih ve 1514 numaralı kanunun ahkâ 
mı dairesinde ve bu hususta Maliye vekâleti ile 
Merkez bankası arasında müştereken kararlaştı
rılacak esasa göre değiştirilir. 

Mübadele esnasında alman bankonotların iti
barî kıymetlerile mübadele esnasmda tesviye 
olunan bedelleri arasındaki farklar işbu mad
denin birinci fıkrasında yazılı esas dairesinde 
Maliye vekâletile banka arasında taksim olunur. 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen. 

(S. Sayısı ^293) 



MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTÎRlŞl 

30 haziran 1930 tarih ve 1715 numaralı kanun 
ile 4 temmuz 1932 tarih ve 2062 numaralı kanu

nun bazı maddelerinin tadiline dair kanun 
lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — îktısad encümeninin 2 nci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 1715 numaralı kanunun 34 ncü 
maddesinin birinci ve 4 temmuz 1932 tarih ve 
2062 numaralı kanunla eklenen ikinci fıkraları 
aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir. 

1 - Aynen 

2 - Aynen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞl 

Türkiye Cumhuriyet merkez bankası kanununun 
bazı hükümlerini değiştiren kanun lâyihası 

MADDE 1 — 11 haziran 1930 tarih ve 1715 
sayılı kanunun 18 nci maddesine aşağıdaki fıkra 
eklenmiştir : 

Bu on sene zarfmda eski banknotların mec
burî tedavül müddeti Maliye vekaletile biliştirak 
bankaca tayin ve ilân olunur. 

MADDE 2 — Mezkûr kanunun 19 ncu mad
desine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

Eskimiş veya yıpranmış veya kısmen zayiata 
uğramış banknotlar banka tarafından 8-VI-1929 
tarih ve 1514 sayılı kanunun ahkâmı dairesinde 
ve bu hususta Maliye vekaletile Merkez bankası 
arasmda müştereken kararlaştırılacak esasa göre 
değiştirilir, 

Mübadele esnasında alman banknotların iti
barî kıymetlerile mübadele esnasında tesviye 
olunan bedelleri arasındaki farklar işbu madde
nin birinci fıkrasında yazılı esas dairesinde Ma
liye vekaletile banka arasmda taksim olunur. 

MADDE 3 — Mezkûr kanunun 34 ncü mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hükümetin 1, 2 ve 3 numaraları fıkraları ay
nen 

v(S.:Sayısı.: 293) 



— 6 
Hu. 

üzere Hazineye kısa vadeli bir avans hesabı 
açar, bu avans hesabma tatbik olunacak faiz nis-
beti Hazine ile banka idare meclisi arasında ka
rarlaştırılır. 

3 - Banka, borsada mukayyed Davlet tahvi
lâtını veya tediye edilmiş sermayesi ekalli dört 
milyon Türk lirası olan millî bankaların tahvi
lâtını alıb satmak hakkım haizdir. Ancak bu 
işe Merkez bankasının tediye edilmiş sermaye-
sile ihtiyat akçaları mecmuunun % 50 sinden 
fazlası tahsis edilemez. Aynı zamanda alım 
muamelesinin icrası için idare meclisi azasından 
asgarî beşinin ittifakı şarttır. 

MADDE 4 — 1715 numaralı kanunun 38 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

1 - Banka, asgari üç imzayı ihtiva eylemek 
ve vadeleri 90 günü tecavüz etmemek şartilo 
bankalar tarafmdan tevdi edilecek ticarî sp-
ned ve vesikaları mükerrer ıskonto yapabilir 

İmzalardan biri yerine sigorta poliçelerile 
beraber olmak üzere emtiaya veya mahsule mü
teallik depo makbuzu veya varant gibi teminat 
dahi kabul edilebilir. 

Bu takdirde emtia ve mahsulün kolaylıkla 
satılabilir nevinden olmaları ve kıymetlerinin 
verilen avanstan % 10 - 20 nisbetinde fazla bu
lunması şarttır. 

Ancak banka, muteber addettiği iki imza ile 
de istisnaen iktifa edebilir. 

2 - Vadesi dokuz ayı tecavüz etmeyen zirai 
senedler de ticarî senedler gibi ıskontoya kahul 
edilebilir. Şu kadarki, bunların mikdarı te
diye edilmiş sermayenin % 15 ine muadil meb
lağla ticarî ıskonto cüzdanının % 15 i yekununu 
tecavüz edemez. Ancak banka heyeti umumi* 
yesi, tediye edilmiş sermayenin % 15 i nisbetisi 
% 25 e iblağ edebilir. 

3... Banka, Devlet sermayesile müteşekkil 
olub ticarî usullerle idare olunan smaî, ticarî ve 
ziraî teşebbüsler ve demiryolları gibi (işleri ik
tisadî mahiyet arzeden) hükmî şahsiyeti haiz 
idare ve müesseselerin Hazine kefaletini haiz 
bonolarını iskonto eder ve mukabilinde avans 
verebilir. 

Kezalik bu idare ve müesseselerin Hazine 
kefaletini haiz tahvillerini ve* sermayesi dört 
milyon liradan aşağı olmayan millî bankalar 

îk. E. 

MADDE 4 — 1715 numaralı kanunun 38 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

, 1 - Banka, asgari üç imzayı ihtiva eylemek 
ve vadeleri 90 günü tecavüz etmemek şartile 
bankalar tarafından tevdi edilecek ticarî sened 
ve vesikaları mükerrer iskonto yapabilir. 

İmzalardan biri yerine sigorta poliçelerile 
beraber olmak üzere emtiaya veya mahsule 
müteallik depo makbuzu veya varant gibi temi-
minat dahi kabul edilebilir. Bu takdirde em
tia ve mahsulün kolaylıkla satılabilir nevinden 
olmaları ve krymetlerinin verilen avanstan % 
10 - 20 nisbetinde fazla bulunması şarttır. 

Ancak banka, muteber adedttiği iki imza 
ile de istisnaen iktifa edebilir. 

2 - Vadesi dokuz ayı tecavüz etmeyen ziraî 
senedler de ticarî senedler gibi iskontoya 
kabul edilebilir. ,Şu kadar ki, bunların mikdarı 
tediye edilmiş sermayenin % 15 ine muadil meb
lağla ticarî iskonto cüzdanmm % 15 i yekûnunu 
tecavüz edemez. Ancak banka heyeti umumiye-
si, tediye edilmiş sermayenin % 15 nisbetini % 
25 e iblağ edebilir. 

3 - Banka, Devlet sermayesile müteşekkil 
olub ticarî usullerle idare olunan sınaî, ticarî 
ve ziraî teşebbüsler ve demiryolları gibi (İşleri 
iktisadî mahiyet arzeden) hükmî şahsiyeti haiz 
idare ve müesseselerin Hazinenin kanunî salâhi
yete istinad eden kefaletini haiz bonolarını is
konto eder ve mukabilinde avans verebilir. 

Kezalik bu idare ve müesseselerin Hazinenin 
kanunî salâhiyete istinad eden kefaletini haiz 
tahvillerini ve sermayesi dört milyon liradan 
aşağı olmayan millî bankalar tarafmdan aynı 

(S. Sayesi : 293) 
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Mal. E. B. E. 

3 - Aynen 

MADDE 4 — îktısad encümeninin 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Mezkûr kanunun 38 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Hükümetin 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 numaralı fık
raları aynen 

( a Sayısı f293) 
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tarafından aynı vasfı haiz olarak ihraç edilen 
tahvilleri alıb satabilir, veya mukabilinde avans 

verebilir. Bu fıkrada bahsi geçen bonolarla avans-
ve kremlerin vadeleri aşağıdaki dört numaralı 
fıkrada yazdı müddetleri geçemez. Bu fıkrada 
yazılı muameleler mukabili olarak bankaca ya
pılacak emisyonun limiti tediye edilmiş sermaye
leri dört milyon liradan aşağı olmayan millî 
bankaların mümessillerinden mürekkeb bir ko
mite tarafından tayin ve tesbit olunur. 

4 - bundan başka vadesinin hitamına aza
mî üç ay kalmış olan ve bir banka tarafından 
ibraz edilen Hazine bonoları da ticarî senedler 
hükmünde iskontaya kabul edilir. Yalnız bu ne
vi senedatm yekûnu Merkez bankasının tediye 
edilmiş sermayesile ihtiyat akçaları mecmuuna 
muadil mikdarı tecavüz edemez. Şu kadar ki 
Maliye vekâletinin talebi üzerine Meclisi idare 
bu mikdar ve vadeyi azami üç misline iblâğ 
edebilir, 

5 - Yukarıdaki fıkralarda zikredilen kuyud 
ve şurut mahfuz kalmak .üzere banka iskonto 
etmek salâhiyetine malik olduğu Hazine bono-
larile ticarî ve ziraî senedler üzerine avans ve 
kredi vermek hakkına da sahibdir. 

6 - Yukarüri 3 ve 4 ve 5 nci fıkralar mucibin
ce Hazine ile ve hükmî şahsiyeti haiz idare ve 
müesseselerle yapacağı muameleler için Merkez 
Bankasınca tatbik edilecek faiz veya ıskonto 
nisbeti Maliye vekâleti ile banka idare meclisi 
arasmda takarrür ettirilir. 

7 - Yukarıki 3, 4 ve 5 nci fıkralarda bahsi ge
çen muameleler 48 nci maddedeki kayda tâbi 
olmaksızın ifa edilir. 

MADDE 5 — 1715 numaralı kanunun 39 ncu 
maddesi aşağıdaki şekilde tadil edilmiştir: 

istikrar kanunu meriyete girdinceye kadar 
38 nci maddenin 1 ve 2 ve 4 numaralı fıkraların

da yazdı muameleler mukabili olarak bankanm 
ihraç edebileceği bankonotlar yekûnu, tediye 
edilmiş sermayeleri 4 milyon türk lirasından aşa
ğı olmayan bankaların mümessillerinden mürek
keb biri komitenin mutabds kalacağı azamî mik
dar ile itahdid edilecektir. 

Banjca, tesbit edilen azamî mikdarm dununda 
kalmak üzere mükerrer ıskonto muamelelerini 
yapmakta tamamen serbesttir. | 

(S. Sayış 

1k. Pi 

vasfı haiz olarak ihraç edilen tahvilleri alıb 
satabilir, veya mukabilinde avans verebilir Bu 
fıkrada bahsi geçen bonolarla avans ve kredi
lerin vâdeleri aşağıdaki 4 numaralı fıkrada ya
zdı müddetleri geçemez. Bu fıkrada yazdı mua
meleler mukabili olarak bankaca yapılacak 
emisyonun limiti tediye edilmiş sermayeleri dört 
milyon liradan aşağı olmayan millî bankaların 
mümessillerinden mürekkeb bir komite tarafın
dan tayin ve tesbit olunur. 

4 - Bundan başka vadesinin hitamma azamî 
üç ay kalmış olan ve bir banka tarafından ibarz 
edilen Hazine bonoları da ticarî senedler hük
münde iskontoya kabul edilir. Yalnız bu nevi 
senedatm yekûnu Merkez bankasının tediye edil
miş sermayesile ihtiyat akçeleri mecmuuna mua
dil mikdarı tecavüz edemez. Şu kadar ki, Maliye 
vekâletinin talebi üzerine Meclisi idare bu mik
dar ve vadeyi azamî üç misline iblağ edebilir. 

5 - Yukarıdaki fıkralarda zikredilen kuyud 
ve şurut mahfuz kalmak üzere banka iskonto 
etmek salâhiyetine malik olduğu Hazine bono-
larile ticarî ve ziraî senedler üzerine avans ve 
kredi vermek hakkma da sahibdir. 

6 - Yukarıki 3 ve 4 ve 5 nci fıkralar muci
bince Hâzine ile ve hükmî şahsiyeti haiz idare 
ve müesseselerle yapacağı muameleler için Mer
kez bankasınca tatbik edilecek faiz veya iskonto 
nisbeti Maliye vekâleti ile banka idare meclisi 
arasmda takarrür ettirilir. 

7 - Yukarıki 3, 4 ve 5 nci fıkralarda bahsi 
geçen muameleler 48 nci maddedeki kayde tâbi 
olmaksızın ifa edilir. 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi 
aynen. 

>: 293} 
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6. E. 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Mezkûr kanunun 39 ncu mad
desi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

İstikrar kanunu meriyete girinceye kadar 38 
ci maddenin 1, 2 ve 4 numaralı fıkralarında ya
zılı muameleler mukabili olarak bankanın ihraç 
edebileceği banknotlar yekûnu, tediye edilmiş 
sermayeleri 4 milyon Türk lirasından aşağı ol
mayan bankaların mümessillerinden mürekkeb 
bir komitenin mutabık kalacağı azamî mikdar ile 
tahdid edilecektir. 

Banka, tesbit edilen azamî mikdarm dunun
da kalmak üzere mükerrer iskonto muameleleri
ni yapmakta tamamen serbesttir. 

X S. Sayısı: 293 ) 
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HADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

10 - V -1938 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

O. Bayar Ş. Saraçoğlu K. Özalp 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. R. Araş F. Ağralt 
Mf.V. Na. V. tk. V. 

8. Arikan A. Çetinkaya Ş. Kesebir 
S. I.M. V. G. I.V. Zr.Y. 

Dr. H. Alatas Bana Tarhan F. Kurdoğlu 

MADDE 6 — Hükümetin altmcı maddesi 
aynen. 

MADDE 7 — Hükümetin yedinci maddesi 
aynen. 

ît & Saym t 293) 
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MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B. EL 

MADDE 6 — Bankanın daimî ve müseccel, 
aylıklı memurlarının aylıklarından her ay mec
burî olarak % 5 kesilmek ve bankaca kezalik. 
her ay buna muadil bir para verilmek suretile 
hâsıl olacak karşılıklarla bankanın bu memur
ları iğin bir tekaüd sandığı kurulur. 

Sandığm, sermaye ve gelirleri Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankası memur ve müstahdem
leri için kurulan tekaüd sandığı sermaye ve ge
lirleri hak ve imtiyazlarına malik olub ayni su
retle idare edilir. Memurlara sandıkta temin 
edilecek hak ve menfaatler Türkiye Cumhuri
yeti Ziraat bankasmm memurlarına mümasil 
şartlar dairesinde kendi tekaüd sandıklarından 
verilecek hak ve menfaatler nisbetlerini gege-

m e z - • > * • * • • & 

Şimdiye kadar bankada bu maksadla top
lanmış olan paralar da bu sandığa devredilir. 

Şu kadar ki, idare meclisince memurların' 
hizmet mebdeleri kendilerinden bu maksadla 
tevkifat yapılmağa başlandığı tarihten evvele 
irca olunamaz. 

MADDE 7 — 3-VH-1932 tarih ve 2062 sa
yılı kanunun 6 ve 7 nci maddeleri ve l-IV-1936 
tarih ve 2998 sayılı kanun kaldırılmıştır. 

MADDE 8 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen 

MADDE 9 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 

^tt ı ı 
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S.Say»m:294 
Ecnebi memleketlerden idhal edilecek yirmi bin ton kok 
kömürünün?gümrük resminin tenzili hakkında 1/948 ve bazı 
pamuklu mensucat gümrük resimlerinden yaptfarr tenzilâ
tın tasdikf hakkında J/972 sayılı kanun lâyihalarHe Etibank 
tarafından idhal edilecek olan 3 bin ton kükürde münhasır 
olmak ürere gümrük resmi 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden indirildiğinden* keyfiyetin tasdiki hak
kında 3 499 sayılı Başvekâlet tezkeresi ve İktısad, güm
rük ve İnhîsarlar,|Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 

Ecnebi- memleketlerden idnai edilecek yirmi bin. tim kok kömürünün gümrük resminden tenzili 
haktada* kansan îâjdhatecveü iktısad^. Gümrük^ ve innisarlaî» ve Maliye encümenleri' 

maubataiariı (l/«4&) 

T. C. 
Başvekâlet 24-1-1938 

Kararlar müdürlüğü . 
Sayı : 6/310 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğiae 

Ecnebi' menn^ketlerdfen? idkal edilecek; yirmi? bin ton ko& kömürünün gümrük resimiriin tenzili 
hakkında' îktısad/ veKiîlİtfoBev hasırlama-ı ve*î<sm Vekilleri' Hey^incfe" 3$ - 1 -193$ tarihinde Yük
sek Meclise aTTsr kfli«rifcştıwfcsnî kantla? Îâs^ha«r^lmfeiattcibe8ile bMiltV sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Bu senet orman kanununun tatbik edilmesi münasebetile kâfi mikdardar odun' kati^atr ya
pılamamış olduğundan odun satışı azalmış bunamukabil kok kömürü sarfiyatı g^fensenejre^naza
ran yerli fabrikaların istihsal kabiliyetleri üstüne çıkmıştır. 

Sömikok fabrikasının geçen seneden bu*öeü*g&eı ntütlfeHfver, ağustos nihayetinde 32 bin ton kadar 
kok kömürü vardır. Buna bu kış mevsimi eylûldan nisana kadar 7 ay zarfındaki vistihsalâtı olan 
311 500 tonu* dar ilâW edeı«e1r*btt; sme*yâ1&z* kok kömürü 
satışa çıkarılmış olacaktır. 

Btodanba^smemieketintizdrmevettd^fetanbuldâki üç gazhane ile Ankara ve izmir gazhane-
lermin senelik i s t i & ^ da piyasaya çıkarılmıştır. Bu suretle senelik kış 
mevsimi* yerli- fâbrrMkT'tafiîfi^^ıt ^ ^ Ö ^6n kadar kok piyasaya çıkarılmış bulunacaktır. Fa
kat kış mevsimi bitmeden yeril -koktnTilitryacakâ^gelmlyetîeğ^ ve '2Ö!Bittt6ilA kadar'bir ihtiyâç 
fazlalığı olacağı4 aniâşîlittalctfe^r^ Bit kok -^Ş^rülnttrhariçten* safisi • edilmesi zftrttreti' Va'rdirV 

Bu sene hariçten getirilen kok kömürü*fîatlÖrı geçen seneye nisbetle yükselmiş ve hali Hazırda 
cif İstanbul tonu 16, 5 - 17,5 lira kadar bulsüpöıakdm' Bu mikdara aşağıdaki masrafları da ilâve 
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edersek îstanbulda depoda vasıta üzerinde ecnebi kok kömürünün topdan satış fiatv elde edilmiş 
olur: 

Lira ton 

Cif Istanbl 
Gümrük resmi 
Okturuva 
Dizbarko ve rıhtım 

Muamele vergisi 
Gümrük muamelesi ve masrafı 
Tahliye, depo vesair masarif 
Finansan 
Tahmil 
Kâr 

17 . 
7,50 
0,75 
1,16 

26,41 
2,64 
0,50 
1 , -

ı,-
0,20 

ı, 
îstanbulda depoda vasıta üzerinde 32,75 

Halbuki yerli kok îstanbulda Kuru Çeşmede depoda vasıta üzerinde toptan tonu 21 lira ola
rak satılmaktadır. Her ne kadar ecnebi kokları kalori itibar İle yerli koklardan daha yüksek 
kalitede iseler de beher tonda 32.75 - 21» 11,75 lira kadar fiat farkı pek yüksek bulunduğundan 
ecnebi koku Îstanbulda depoda vasıta üzerinde toptan tonu 26,10 lira olarak satılabilmesi için bu 
günkü gümrük resmi olan 7,50 liranm 2 liraya tenzili muvafık olacaktır. Zaten 15 - VII - 1937 
tarihinde tatbik sahasına giren genel idhalât rejiminde kok kömürünün gümrük resmi, ecnebi kok
ların rekabetine karşı yerli kokları himaye etmek maksadile; 4,50 liradan 7,50 liraya çıkarılmıştır. 

Hali hazır gümrük resminin 2 lira kadar tenzili ile ^aten normal suretle memlekete girmemesi 
dolayısile vergi hâsilâtında bir tenezzül olmayacaktır. 

Tenzilâtlı tarife ile idhal edilmesinde zaruret görülen 20 bin ton kok kömürünün mikdar iti-
barile mahdud olması bu tenzilâttan herkesin istifade ettirilmesini; tevziatta karışıklığı mucib ola
cağından, imkânsız kılmaktadır. Binaenaleyh mezkûr 20 bin ton kok kömürünün Ankara Memurin 
Kooperatif Şirketi tarafından ve iki lira gümrük resmi ile idhali zarureti % hâsıl olmaktadır. 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 
Esas No. 1/948 

Karar No. 33 

îktısad encümeni mazbatası 

6 -IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Ecnebi memleketlerden idhal edilecek yirmi nayi umum müdürü hazır olduğu halde tedkik 
bin ton kok kömürünün gümrük resminin ten
zili hakkında 2294 sayılı kanunun Hükümete 
verdiği salâhiyete istinaden ittihaz olunan ka
rarın tasdiki için îktısad vekilliğince hazırla
nan ve icra Vekilleri Heyetinin 19 - I - 1938 ta
rihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Sa-

ve müzakere olundu. 
Verilen izahata ve lâyihanm mucib sebeble-

rine nazaran geçen sene Orman kanununun tat
bik mevkiine geçmesine binaen memlekette mah
rukat için kullanılan odunun şimdiye kadar ol
duğu gibi gelişi güzel kesilmesine müsaade edil
memiş bundan dolayı kış mevsiminde istihlâk 

( S. Sayısı : 294 ) 
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şehirlerinde kâfi derecede odun bulundurulama-
mış olduğundan büyük şehirlerde bulunan yerli 
kok fabrikalarının ellerinde bulunan stok kö
mürler az zamanda sarf ve istihlâk edilmek va
ziyeti hâsıl olmuştur. Bu vaziyet karşısında key
fiyeti mütalea eden Hükümet kış sonlarına doğ
ru memlekette bir kömür buhranı meydana 
gelmesini önlemek için yirmi bin ton kadar kö
mür idhalini zarurî bir ihtiyat tedbiri olarak 
telâkki etmiş aynı zamanda lüzumlu istihlâk 
maddesi olan kok kömürünün evvelce genel id-

. halat rejimile yüksek bir himaye haddine çıka
rılan gümrük resmini son zamanlarda hariçte
ki kömür fiatmm yükselmesine binaen makul 
bir hadde indirmeyi düşünerek lâyihada zikre-
dildiği gibi iki liraya indirmeyi yapılan ince he-
sablara istinaden yerinde ve faydalı bulmuştur. 

Keyfiyeti tedkik eden Encümenimiz memle
kette muhtemel bir kömür buhranını Önlemeğe 

Gümrük ve inhisarlar 

T. B. M. M. 
G. ve 1. Encümeni 

Esas No. 1/948 
Karar No. 10 

Ecnebi memleketlerden idhal edilecek yirmi 
bin ton kok köömürünün gümrük resminin ten
zili hakkında îktısad vekilliğince hazırlanan ve 
îcra Vekilleri Heyetince kararlaştırılan ve Başve
kâletin 22 kânunusani 1938 tarih ve 310/2 numa
ralı tezkere ile Büyük Millet Meclisine sunulan 
ve Encümenimize havale edilen kanun lâyihası ve 
îktısad encümeni mazbatası îktısad- ve Gümrük 
ve inhisarlar vekâletleri mümessilleri hazır olduğu 
halde Encümenimizce müzakere ve tedkik edildi. 

Hükümetin ve îktısad encümeninin gösterdiği 
mucib sebebler yerinde görülerek kanun lâyihası 

matuf bulunan bu kararı muvafık bulduğa gibi 
getirilecek kömür de bir defaya mahsus olmak 
üzere yirmi bin tona inhisar ettirildiğinden bu 
noktadan da ortada yerli fabrikalarımızın hima
yesini haleldar edecek iktisadî bir mahzur gör
memiş ve kanun maddelerini aynen kabule karar 

: vermiştir. Havalesi mucibince aid olduğu encü
menlere tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nulur. 

îk. E. Reisi M. M. N. Kâtib 
İzmir Niğde Niğde 

R. Köken Dr. R. Ferid T alay Dr. R. Ferid T alay 

Samsun Konya Afyon K. 
Ali Tunah H. Dikmen Berç Türker 

Konya Ankara izmir 
Kâ. Okay A. Ulu* Bendi Anman 
Gazi Anteb Maraş Gümüşane 
B. Kaleli K. Kusun Edib T'ör 

encümeni mazbatası 

aynen kabul edilmiş ve havalesi mucibince Maliye 
encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nuldum : ; 
G. ve î. E. Reisi M. M. Kâtib 

Çorum İstanbul Balıkesir 
/. Eker 8. TJraz 
Aydın Eskişehir Konya 

N. Göktepe özdamar Bediz Morova 
Mardin Samsun Seyhan 

A. Satana M. Güne§doğdu 1. Mete 
Sinob Trabzon Yozgad 

H. Orucoğlu D. Eyiboğlu Ekrem Pekel 

13 - IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

( S . Sayısı : 294) 



—*4 — 
Maliy« «aettmem maabateii 

M tipiye encümeni 29 - IV - ı&ss 

Em$oa/w 
Kar$r NÛ, $4 

Haricden ıdhalıne lüzum görülen 20 000 ton 
kok kömürünün elyevm meri bulunan tarife res
minde» daha az bir resim ile idhalin© dair icra 
Vekilleri Heyeti tarafmdan 2^94 numaralı kamu
na istinaden verilen 2/7986 nmmaa»Iı •€ 
10 - I - J938 tarihli kararın tasdiki betondaki 
kanun, lâiikası ve esbabı mucibesi Başvekâletin 
24 - I - 1938 tarih ve 6/310 numaralı te^keresi-
le Yüksek Reisliğe sunulmuş ve mezkur evrak 
tktısad ve Gümrük ve inhisarlar encümenlerinin 
mazbatalarile birlikte encümenimize havale bu-
yurulmuş olduğundan îktısad vekâleti Sanayi 
umum müdürü hazır olduğu halde okundu ve mü
zakere /edildi : 

Mezkur lâyiha esbabı mucifoesine ve şifahî iza
hata nazaran, dahildeki kok kömür istihsalâtı 
memleket ihtiyacını tamamile karşriryamamış ol

masına ve hariçten gelen kok kömürlerinin ise el
yevm meri bulunan yedi buçuk lira gümrük res
minin aynen tatbiki halinde bunların maliyet fi-
atlan ıbilhesab 32,75 lira gibi çok yüksek bir mik
tara çıkacağına binaen işbu ihtiyacı karşılamak 
üzere 20 000 ton kok kömürünün idhaline lüzum 
görüldüğü! ve meri gümrük tarifesindeki yedi bu
çuk liralık resim ile sair masraflar dolayısile 

memleket malı olan kok. kömürlerine kıyasen ton 
başj&&; 11,75 lira gibi.mühim bir fiat farta yü
zünden müstehlikleri müzayakaya düşürmemek 
için yalnız bu 20 000, tona mahsus olmak üzere 
beş buçuk lirasının tenzilile bunlardan ton başı
na yalnız iki lira gümrük resmi alınması lüzumlu 
görüldü|pi anlaşılmakta olub mezkûr sebebler 
Encümenimizce dahi şayanı kabul görüldüğünden 

'lâyihatan aynen, kabulüne ve şu kadar ki, lâyiha 
ile tasdik edilen kararnamenin kanuna bağlı ol
ması lüzumlu görüldüğünden bunu teminen mad
denin metnine bir (bağlı) kelimesi ilâve olun
muştur. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi Bu M? M Kâtib 
Bayazıd Yozgad Yozgad 

İhsan Tav E. Draman E. Draman , 
Bursa Mardin İçel 

Dr. O. Kahraman O. Dinçer E. tnankur 
GHimüşane Zonguldak Diyarbakır 
Ş, öndersev S. Necati G. Huriye öniz 

Manisa Malatya 
T&hir Bitit M. Nedim Zabcı 

(S. Sayısı : 294) 
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HÜKÜMETIN TEKLÎFÎ 

Ecn&bi memleketlerden idhal edilecek yirmi 
bin ton kok kömürünün gümrük resminin ten

zili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci mad
desine istinaden Ankara Memurin kooperatif 
şirketi tarafından idhal edilecek yirmi bin 
ton kok kömürünün ton başına yedi buçuk lira 
olan gümrük resminin iki liraya tenzili hakkmda 
îcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan 10-1-1938 
tarih ve 2/7985 sayılı kararname kabul ve tas-
vib olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına îktısad, 
Gümrük ve inhisarlar vekilleri memurdur. 

19 -1 -1938 
Bş. V. 

C. Bayar 
Da. V. 

#. Kaya 
Ma. V. 

8. Arıkan 
S. î. M. V. 

Dr. II. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 
Dr. T. R. Arafi 

M. M. V. 
K. Özalp 

Ma. V. 
F. Ağrıdı 

Na. V. Ik. V. ve Zr. V. V. 
A. Çetinkaya 

G. 1. V. 
Rana Tarkan 

Ş. Kesebir 
Zr. V. 

F, Kurdoğlu 

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Ecnebi memleketlerden idhal edilecek .yirmi 
bin ton kok kömürünün gümrük resminin ten

zili hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayilr kanunun birinci 
maddesine istinaden Ankara Memurin koopera
tif şirketi tarafından idhal edilecek yirmi bin 
ton kok kömürünün ton başına yedi buçtik lira 
olan gümrük resminin iki liraya tenzili hak
kında îcra Vekilleri Heyetince ittihaz olunan 
10 -1 -1938 tarih ve 2/7985 sayılı bağlı karar
name kabul ve tasvib olunmuştur. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmişitr. 

Bazı pamuklu mensucat gümrük resimlerinden yapılan tenzilâtın tasdiki hakkmda kanun lâyi
hası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri mazbataları (1/972) 

T. C. ' CÇİ.-~r~." ,"' 
Başvekâlet ^ 25 - III -1938 

Kararlar müdürlüğü 
Soyu'6/1126 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

2294 ve 2967 sayılı kanunlara tevfikan icra Vekilleri Heyeti tarafından 26 - II - 1938 tarih ve 
2/8179 sayılı kararname ile bazı pamuklu mensucat gümrük resimlerinden yapılan tenzilâtın tas
diki hakkmda Iktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 21 - III - 1938 tarihin
de Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
C. Bayar 

Esbabı mucibe 

Geçen sene idhal tahdidatı rejimi kaldırılırken memleketimizin pamuk fiatları ve yerli fabrika
larımızın maliyet fiatları göz önünde tutularak pamuklu mensucat üzerine mevzu gümrük re-
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simleri, muhtelif Devletlerin konsolide vaziyetleri, de nazarı dikkate almmak suretile tedkik edil
miş ve neticede tarifenin 377 A, B, C, 378 B, C, D, fıkraları ile bunların bendlerine aid gümrük 
resimlerinin % 30 nisbetinde arttırılması icra Vekilleri Heyetince 5 - VII - 1937 tarih ve 2/7005 
sayılı kararname ile kabul ve ilân edilmiştir. 

Son zamanlarda pamuk piyasasında vuku bulan mühim fiat tenezzülü ile bazı Devletlerle ya
pılmış bulunan ticaret mukavelenamelerinin fesih edilmesi üzerine ortadan kalkan gümrük ten
zilâtları yerli sanayiimizi normalin fevkinde bir himayeye mazhar kılmıştır. 

Bu itibarla 2/7005 sayılı kararnamede yapılan gümrük zamlarının yeni faaliyete geçmiş bulu
nan Ereğli bez fabrikası mamulâtını alâkadar eden 378 C, D, pozisyonlarında eski gümrüklere na
zaran % 30 dan % 20 ye indirilmesi ve diğer pozisyonlara yapılan % 30 zammın ilgası maksadile 
icra Vekilleri Heyetince 26 - II - 1938 tarih ve 2/8179 sayılı kararname ile kabul olunan deği
şikliğin tasdiki için bu kanun lâyihası tanzim edilmiştir. 

Iktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Iktısad encümeni 6 - IV - 1938 
Esas No. 1/972 
Karar No. 34 

Yüksek Reisliğe 

2294 ve 2967 sayılı kanunlara göre icra Ve
killeri Heyeti tarafmdan 26 - I I - 1938 tarih ve 
2/8179 sayılı kararname ile bazı pamuklu mensu
cat gümrük resimlerinden yapılan tenzilâtın tas-
dikına dair Iktısad vekilliğince hazırlanıb icra 
Vekilleri Heyetince 21 - I I I -1938 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası tedkik ve müza
kere olundu : 

Lâyihaya bağlı mucib sebebler ve alâkadar da
ire tarafından verilen izahattan pamuk piyasasın
da görülen mühim fiat tenezzülü ve bazı Devlet
lerle yapılmış ticaret uzlaşmalarının feshi yüzün
den ortadan kalkan gümrük tenzilâtı yerli sana
yiimizi normalin üstünde bir himayeye mazhar 
kıldığı anlaşıldığından yeni faaliyete geçmiş bulu
nan Ereğli bez fabrikasının mamulâtını alâka

dar eden bazı pozisyonlara yapılan zammın bir 
nisbet dahilinde indirilmesi ve bazı pozisyonlara 
giren kısımlara yapılan zammın kaldırılması mak
sadile yapılan işbu kanun lâyihası esas itibarile 
kabul edilmiş ve maddeler Hükümetin teklifi veç
hile aynen kabul edilmiştir. Havalesi mucibince 
aid olduğu encümenlere tevdi edilmek üzere Yük
sek Eeisliğe sunulur. 

Ik. E. Reisi M. M. N. Kâtib 
izmir Niğde Niğde 

R. Köken Dr. R. Ferid Talay Dr. R. Ferid Talay 
Afyon K. Konya Samsun 

Berç TürJcer S. Dikmen Ali Tunalı 
Gazi Anteb Ankara Gümüşane 

B. Kaleli A, Ulus Edil T ör 
izmir Maraş Konya 

Benal Anman K. Kusun Kâ. Okay 
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Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve î. Encümeni 
Esas No. 1/972 

Karar No. 11 

13 -IV - 1938 

Yüksek Reisliğe 

2294 ve 2967 sayılı kanunlara göre îcra Ve
killeri Heyeti tarafından 26 - I I - 1938 tarih ve 
2/8179 sayılı kararname ile bazı pamuklu mensu
cat gümrük resimlerinden yapılan tenzilâtın tas-
dikına dair Iktısad vekilliğince hazırlanıb ve îcra 
Vekilleri Heyetince 21 - I I I -1938 tarihinde Yük
sek Meclise arzı kararlaştırılan ve Encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası ve îktısad encü
meni mazbatası Iktısad ve Gümrük ve inhisarlar 
vekâleti mümessilleri hazır olduğu halde Encüme-
nimizce müzakere ve tedkik edildi : 

Hükümetin ve Iktısad encümeninin gösterdiği 
mucib sebebler yerinde görülerek kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiş ve havalesi mucibince Maliye 

encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe su
nuldu. 

G. ve I. E. Reisi 
Çorum 
1. Eker 
Aydın 

N. Göktepe 
Konya 

Bediz Morova 
Muğla 

M. M. 
istanbul 

S. ifraz 
Bolu 

Dr. G. Suda 
Kütahya 

ö. Dinç 
Samsun 

Dr. H. Avni Ercan M. Güvendiren 
Sinob Trabzon 

H. Orucoğlu D. Eyüb oğlu 

Kâtib 
Balıkesir 

Eskişehir 
özdamar 
Mardin 

A. Satana 
Seyhan 
t. Mete 

Yozgad 
Ekrem Pekel 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B.M.M. 
Maliye encümeni 

Esas No. 1/972 
Karar No. 35 

29-IV-1938 

Yüksek Reisliğe 

2294 ve 2967 numaralı kanunlarla verilmiş olan 
salâhiyete istinaden icra Vekilleri Heyeti tara
fından, bazı pomuklu mensucatın gümrük re
simlerinin tenzil edilmesine dair ittihaz edilen 
26 - I I -1938 tarih ve 2/8179 numaralı kararın 
tasdiki hakkındaki kanun lâyihası Başvekâletin 
25 - V -1938 tarih ve 6/1126 numaralı tezkeresile 
Yüksek Reisliğe sunulmuş ve ahiren Iktısad ve 
Gümrük ve inhisarlar encümenleri mazbatalarile 
birlikde Encümenimize havale buyurulmuş oldu
ğundan mezkûr lâyiha ve evrak okundu ve icabı 
görüşüldü: 

Okunan bu evraka nazaran evvelce genel id-
halât rejiminin kabulü sırasında yerli fabrikala
rımız mamulâtını himaye maksadile bazı pamuk
lu mensucatına aid gümrük resimleri her ne ka

dar % 30 nisbetinde arttırılmış ve bu keyfiyet 
5 - VII -1937 tarih ve 2/7005 sayılı kararname ile 
kabul ve ilân edilmiş ise de son zamanlarda ge
rek dahilde pamuk fiatlarınm düşmüş olması ve 
gerek bazı Devletlerle olan ticaret mukaveleleri
nin feshedilmesi sebebile; elyevm mezkûr hima
ye tedbirlerinin aynen devamına ihtiyaç kalma
dığından gümrük tarifesinin «C» 378 ve «D» 378 
pozisyonlarının 1 - 4 bendlerine dahil eşya için 
yapılmış bulunan % 30 derecesindeki zammın 
% 20 tenzil edilmesi ve 377 A. pozisyonunun 1-3 
bendlerile 377 B, 377 C ve 378 B pozisyonlarının 
1-4 bedlerine giren pamuklu mensucatına ya
pılmış bulunan % 30 derecesindeki zammın ise 
tamamen kaldırılması icab ettiği düşünülerek 
işbu kararın ittihaz ve lâyihai kanuniyenin tan-
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zim edildiği anlaşılmakta olub gümrük tarifesi 

yolile yapılan himayenin bu suretle ancak lüzumlu 
ahvale hasrı tamamile yolunda bir tedbir oldu
ğundan mezkûr lâyiha Encümenimizce dahi ka
bul edilmiş ve şu kadar ki, tasdik edilen kararna
menin kanuna bağlı bulunması dahi lüzumlu gö
rüldüğünden bu ciheti teminen madde metnine 
bir (Bağlı) kelimesi ilâve edilmiştir. 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-

yurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Maliye En. Rs. 

Bayazıd 
İhsan Tav 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

İçel 
E. înankur 

Manisa 
Tahir Hitit 

Bu M. M. 
Yozgad 
E. Draman 
Gümüşane 
8. öndersev 
Zonguldak 
S. Necati G. 

Malatya 
M. N. Zabcı 

Kâ. 
Yozgad 

E. Draman 
Mardin 

0. Dinçer 
Diyarbakır 

H. Öniz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

2294 ve 2967 sayılı kanunlara tevfikan İcra, Vekil
leri Heyeti tarafından 26 - il - 1938 tarih ve 
2/8179 sayılı kararname ile bazı pamuklu men
sucat gümrük resimlerinden yapılan tenzilâtın 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1873 sayılı kanuna müzeyyel 
2294 ve 2967 saydı kanunlar dairesinde icra Ve
killeri Heyetinin 26 - II - 1938 tarih ve 2/8179 
numaralı kararnamesi ile ilişik listede yazılı 
gümrük tarifesinde yapılan tenzilât tasdik edil
miştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

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

Bş. V. 
C. Bayar 

Da. V. 
Ş. Kaya 
M i V. 

S. Arikan 
s. ı. M. v; 

Dr. H. Alataş 

Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Ha. V. 

Na. V. 
A. Çetinkaya 

G.I . V. 

M. M. V 
K. Özalp 
Ma. V. 

F. Ağralı 
îk. V. V. 

C. Bayar 
ve Zr. V. V. 

Bana Tarhan 

MiAlLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞI 

2294 ve 2967 sayılı kanunlara tevfikan İcra Ve
killeri Heyeti tarafından 26 - II - 1938 tarih ve 
2/8179 sayılı kararname ile bazı pamuklu men
sucat gümrük resimlerinden yapılan tenzilâtın 

tasdiki hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1.— 1873 sayılı kanuna müzeyyel 
2294 ve 2967 saydı kanunlar dairesinde icra Ve
killeri Heyetinin 26 - II -1938 tarih ve 2/8179 
numaralı bağlı kararnamesi ile ilişik listede ya
zdı gümrük tarifesinde yapdan tenzilât tasdik 
edilmiştir. 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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Gümrük tarifesinin 377 A, B, C, ve 378 B, C, D 
fıkraları üe bunların bedelleri üzerinden yapılan 

tenzilâtı gösterir 

LİSTE 

Yeni resim 

49,5 
53,50 
57,50 
54,50 
57,50 
6 1 , -
69 — 
61 — 
67 
72,50 
82,50 
73,57 50 

Tarife No. 

B 2 
B 3 
B 4 

378 C 1 
C 2 
C 3 
C 4 •• 

378 D 1 
D 2 
D 3 
D 4 

Yeni resim 

77,62 50 
82,35 
93,15 
98,82 

108,54 
115,45 
133,65 
112,59 
121,50 
136,08 
155,52 

Etibank tarafından idhal edilecek olan 3 bin ton kükürde münhasır olmak üzere gümrük resmi « 
2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden keyfiyetin tasdiki hakkmda Başve

kâlet tezkeresi ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümenleri mazbatalar (3/499) 

T. C. 
Başvekalet 29 - IV' - 1938 

Kararlar müdürlüğü ' . -
Sayı: 6/1807 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük tarifesinin (745 a) numarasına dahil olub bağcılıkta kullanılan kükürdün 100 kilosuna 
mevzu 4 lira gümrük resminin, Etibank tarafından idhal edilecek üç bin ton kükürde münhasır 
olmak kaydile 0,25 kuruş indirilmesi 2294 sayılı kanunun birinci maddesine tevfikan îcra Vekil
leri Heyetince kabul edilmiştir. 

Mezkûr kanunun 3 ncü maddesine göre keyfiyet Yüksek Meclisin tasviblerine arzolunur. 
Başvekil vekili 

Ş. Kaya 

Tarife No. 

377 JL1 
A 2 
A 3 

377 B 1 
B 2 
B 8 
B 4 

377 O 1 
C 2 
0 3 
G 4 

378 B 1 
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îktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 

Esas No. 3/499 
Karar No. 43 

4 - V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifesinin (745 A) numarasına da
hil olub bağcılıkta kullanılan üç bin ton kükürdün 
100 kilosuna mevzu dörd lira gümrük resminin Eti-
bank tarafından idhal edilecek 3 000 ton mik-
darına münhasır olmak kaydile 0,25 kuruşa in
dirilmesi hakkında îktısad vekilliğince hazırla-
nıb îcra Vekilleri Heyetinin 16 - IV - 1938 ta
rihli toplantısında kararlaştırıldığı Başvekâle
tin 29 - IV - 1938 tarih ve 6/1807 sayılı tezkere-
sile Meclise arzedilib Encümenimize havale bu-
yurulan işbu karar üzerinde îktısad vekili hu-
zurile müzakerede bulunan Encümenimizce key
fiyet esas itibarile kabul edilmiş önümüzdeki 
üzüm rekoltesi hakkında çok yüksek tahminler 
sebebile Keçiborlu kükürdünün kifayet edeme
mesi endişesi ve bazı mevsimlerde bağ hastalık
larına karsı tedavide hususî vasıfları haiz kü

kürde ihtiyaç bulunması mucib sebeblerile ka
rarnamenin tasdiki muvafık görülmüş ve hazır
lanan kanun lâyihası bağlı olarak havalesi muci
bince Gümrük ve İnhisarlar encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek huzurlarına sunulmuştur. 

Ik. E. Reisi 
îzmir 

R. Köken Dr. 
Konya 

H. Dikmen 
Gazi Anteb 

R. Güreş 
Samsun 

A. Tunalı 
Seyhan 

E. Nayman 

M. M. N. Kâtib 
Niğde Niğde 

R. F. Talay Dr. R. F. Halay 
Zonguldak 

R. özdemiroğlu 
Giresun 

M. Kılıç 
Gümüşane 
E. S.' T ör 

Gazi Ânteb 
B. Kaleli 
Afyon K. 

/. Akosman 
Afyon K. 

B. Türker 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
G. ve 1. Enenmeni 

Esas No. 3/499 
Karar No. 14 

10-V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifesinin (745 A) numarasına dahil 
olub bağcılıkta kullanılan 3 000 ton kükürdün 
100 kilosuna mevzu dört lira gümrük resminin 
Etibank tarafından idhal edilecek 3 000 ton mik-
darına münhasır olmak kaydile 0,25 kuruşa in
dirilmesi hakkında îktısad vekilliğince hazırla
nan, îcra Vekilleri Heyetinin 14 - IV - 1938 ta
rihli toplantısında kararlaştırıldığı Başvekâletin 
29 - IV - 1938 tarih ve 6/1807 sayılı tezkeresile 
Meclise arzedilib Encümenimize havale buyuru-
lan Başvekâlet tezkeresi ve îktısad encümeni 
mazbatası îktısad, Maliye ve Gümrük ve inhisar
lar mümesilleri hazır oldukları halde tedkik ve 

müzakere edildi : 
Hükümetin ve îktısad encümeninin gösterdiği 

mucib sebebler yerinde görülerek kanun lâyihası 
aynen kabul edilmiştir. Havalesi mucibince Ma
liye encümenine verilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldu. 

M. M. Kâtib 
îstanbul Balıkesir 
8. Uraz Sabiha Gökçul 
Konya Mardin 

Bediz Mor ova A. Satana 
Trabzon Sinob 

D. Eyiboğlu H. Orucoğlu 

G î . E. Reisi Na. 
îstanbul 
S. Uraz 

Amasya 
Nafiz Aktın 

Samsun 
M. Güneşdoğdu 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye encümeni 
Esas No. 3/499 
Karar No. 44 

30 -V - 1938 

Yüksek Reisliğe 

1499 numaralı gümrük tarife kanununa bağlı 
tarifenin 745 A numarasına dahil olan ve bağcı
lıkta kullanılan kükürtün halen beher 100 kilo-
sundan dört lira alınmakta bulunan gümrük res
minin Etibank tarafından idhal edilecek 3 000 
tonluk mikdara münhasır olmak kaydile 25 ku
ruşa indirilmesine dair İcra Vekillerince 2294 nu
maralı kanunun verdiği salâhiyete binaen ittihaz 
edilen kararın tasdiki talebine dair Başvekâlet
ten Yüksek Reisliğe sunulan 29 - IV - 1938 tarih 
ve 6/1807 numaralı tezkere ile merbutu karar su
reti îktısad ve Gümrük ve inhisarlar encümenle
rinin mazbatalarile birlikte Encümenimize tevdi 
buyurulduğuridan îktısad vekâleti namına Maa-
din umum müdürü hazır olduğu halde Encümeni
mizde okundu ve müzakere edildi : 

Verilen izahata nazaran; memleket bağcılığı
nın elyevm muhtaç bulunduğu kükürtler memle
ket dahilinde istihsal olunabilmekte olub nitekim 
1936 senesinde 3162 ve 1937 de 2625 ton kükürt 
istihsal olunmuş ve bağcılık için elzem olan 
bu maddenin dahilden tedariki temin edilmekte 
ise de gerek elde ihtiyat bir stok bulundurmak 
ve gerek bağların ilk kükürtlenmesinde nisbeten 
daha müessir ve müfid bulunmak noktalarından 
hariçten 3 000 ton kadar kükürt idhaline lüzum 
hâsıl olmuş ve meri tarifedeki dört lira idhalât 

resminin tediyesi mahsulârtımızın maliyet fiatı-
nm yükselmesini ve rakib memleketler mahsulâtı 
karşısında rekabet imkânlarının azalmasını intaç 
edeceğinden hem buna meydan vermemek ve hem 
hali hazırdaki fiatlarla satılmasını temin eylemek 
•üzere 3 000 ton kükürtün yine bir Devlet müesse
sesi olan Etibank marif etile idhaline karar veril
miş olduğu anlaşılmaktadır. 

Zikredilen sebeblere binaen Encümenimiz işbu 
kararı şayanı kabul görmüş olub îktısad encüme
nince bu babda hazırlanan kanun lâyihasının baş
lığındaki (0,25 kuruş) tabiri (25 kuruş) yazılmak 
suretile ve birinci madde metnine dahi bir (bağlı) 
kelimesi ilâvesi suretile cüzî bir tadil yapılarak 
kabul edilmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi 
buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Maliye E. Reisi Bu M. M. 
Bayazıd 

İhsan Tav 
Diyarbakır 

Zülfü ,Tigrel 
Gümüşane 

Ş. öndersev 
Diyarbakır 

Yozgad 
E. Draman 

Bursa 
Dr. G. Kahraman 

Manisa 
T ahir Hitit 

Zonguldak 

Kâtib 
Yozgad 

E. Draman 
Mardin 
O. Dinçer 
îzmir 

Kâmil Dursun 

Huriye öniz S. Necati G. 

ÎKTISAD ENCÜMENİNİN TEKLÎFÎ 

Gümrük tarif esinin (745 A) pozisyonuna dahil 
olub bağcılıkta kullanılan kükürtten Etibank 
tarafından idhal edilecek 3 000 ton kükürtün 
tarifedeki 100 kilosuna mevzu dört lira resmin 

0,25 kuruşa indirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun verdiği 
salâhiyete istinaden Etibank tarafından idhal 
edilecek (3 000) ton kükürdün 100 kilosundan 
dört lira yerine 25 kuruş gümrük resmi aimması 
hakkında 16 - IV -1938 tarihinde Hükümetçe it-

MALÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Gümrük tarifesinin (745 A) pozisyonuna dahil 
olub bağcılıkta kullanılan kükürtten Etibank ta
rafından idhal edilecek 3 000 ton kükürtün tari
fedeki 100 kilosuna mevzu dört lira resmin 25 ku

ruşa indirilmesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun verdiği sa
lâhiyete istinaden Etibank tarafından idhal edi
lecek (3 000) ton kükürtten 100 kilosundan 
dört lira yerine 25 kuruş gümrük resmi almma
sı hakmda 16 - IV - 1938 tarihinde Hükümetçe 
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tihaz olunan karar kabul ve tasdik olunmuştur. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. • 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya Maliye, îktısad ve Gümrük ve inhisarlar ve
killeri memurdur. 

ittihaz olunan bağlı karar kabul ve tasdik olun
muştur. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 190 
Esas No. İ/948, 972. 3/499 

21 -VI -1936 

Yüksek Reisliğe 

2294 sayılı kanunla verilen-salâhiyete istinaden 
memlekete idhal olunacak muhtelif maddelere 
aid gümrük resimleri hakkında icra Vekilleri He
yetince ittihaz olunan üç kıta kararnamenin 
tasdikma dair olub Başvekâletin 24 - 1 -
1938 tarih ve 6/310, 25 - III - 1938 tarih 
ve 6/1126 sayılı tezkerelerine bağlı kanun 
lâyihalarile 29 - IV -1938 tarih ve 6/1807 sayılı 
tezkeresi Iktısad, Gümrük ve inhisarlar ve Maliye 
encümenleri mazbatalarile birlikte Encümenimi
ze verilmiş olmakla Iktısad vekâleti namına Sa
nayi umum müdürü hazır olduğu halde okundu 
ve konuşuldu: 

1 - Bu sene kışın uzun sürmesi nazara alı
narak memlekette istihsal edilen kok ve sömikok 
mikdannın ihtiyaca tekabül edemiyeceği endişe-
sile ve fiatlan yükseltmemek maksadile hariç
ten bir mikdar kok kömürü idhalini muvafık gö
ren Hükümet idhal müsaadesi Ankara Memurin 
kooperatifine münhasır olmak üzere 20 bin ton 
kok kömürünün tenzilâtlı tarife ile idhaline 
karar vermiş ve bu mikdara münhasır olmak 
üzere buna aid gümrük resmi tenzil edilmiştir. 

2 - Yerli mamulâtı'mızı himaye maksadile ge
nel idhalât rejimi kararnamesine bağlı «3» nu
maralı listede bazı pamuklu eşya gümrük resim
leri % 30 nisbetinde tezyid edilmiş olub. karar
namenin tatbikından sonra bu tezyidin tesirleri 
tedkik edilerek bunların bir kısmından tenzilât 
icrası, himaye edilen yerli mamulâta tesir yapa
mayacağı anlaşılmış olduğundan lâyihaya bağlı 

cetvelde görüldüğü şekilde evvelce yapılmış olan 
tezyidler indirilmiştir. 

3 - Keçiburlu kükürt fabrikası istihsalinin 
vukubulan taleb karşısında memleket ihtiyacını 
temin edemiyeceği endişesi ve kükürt mevcudu
nun azalması suretile fiat tereffüleri ihtimali 
bulunduğundan çiftçiye ucuz kükürt temini ve 
yine ziraatte ihtiyaç bulunan bazı hususî vasıf
larda kükûrtün tedai'iki maksadlarile hariçten 
idhali kararlaştırılan 3 bin ton kükûrtün gümrük 
resmi tenzil edilmiştir. 

Yukarıda arzedilen mucib sebeblerle icra Ve
killeri Heyetince ittihaz edilmiş olan kararname-
lar Encümenimizce de muvafık görülerek bu üç 
maddeye aid üç kıta kararnamenin tasdiki hak
kındaki iki lâyiha ile bir tezkere birleştirilmiş ve 
bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
Umumî Heyetin tasvibine konulmak üzere Yük
sek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis V. 
İsparta 

Mükerrem Ünsa 
Çorum 

E. S.Akgöl 
Mardin 
R. Erten 

Ordu 
/ / . Yalman 

Tokad 
S. Genca 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Kırşehir 

M. 8 ey f eli 
Muş 

Ş. Çilöğlu 
Seyhan 

İV. Eldeniz 
Trabzon 

: Sırrı Day 

Kâ. 
istanbul 
F. öymen 

Maraş 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Sivas 
R. Çiner 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTÎRİŞİ 

Bazı maddelerin gümrük resimleri hakkında Hü
kümetçe ittihaz olunan kararların tasdikma dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — 2294 sayılı kanunun birinci 
maddesıle verilen salâhiyete istinaden: 

A) Ankara Memurin kooperatif şirketi tara
fından idhal edilecek 20 bin ton kok kömürü
nün; 

B) Genel idhalât rejimi kararnamesine bağ
lı 111 sayılı listenin ilişik cetvelde yazılı pozis
yonlarının; 

0) Hariçten idhal edilecek 3 bin ton kükür

dün gümrük resimleri hakkında İcra Vekilleri 
Heyetince ittihaz edilen 10 -1 -1938, 26 II -1938 
ve 16 - IV -1938 tarihli ilişik 3 kıta kararname 
tasdik edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir, 

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

İcra Vekilleri Heyetinim 10 - 1 - 1938 tarihli ve 2/7985 sayılı kararnamesi suretidir. 

Orman kanununun tatbiki dolayısile piyasaya ihtiyacı karşılayacak mikdarda odun çıkarılama-
masından ötürü kok sarfiyatının yerli fabrikaların istihsal kabiliyeti üstüne çıktığı ve bu itibarla kış 
mevsiminin mahrukat ihtiyacını karşılayabilmek üzere dışarıdan yirmi bin ton kok kömürü idhaline 
zaruret hâsıl olduğu cihetle yerli kok satış fiatına nazaran çok yüksek bulunan ecnebi kok satış fia-
tının, halkın mahrukat ihtiyacını daha ucuz temin edebilecek hadde indirilmesi için bahsi geçen yir
mi bin ton kok kömürünün, Istanbulda vasıta üzerinde tonu toptan 26,10 liraya satılabilecek suret
te gümrük resminin 7,5 liradan 2 liraya indirilmesi; İktısad vekilliğinin 5 - I - 1938 tarih ve 54/500 
sayılı tezkeresile yapılan teklifi üzerine 2294 sayılı kanuunn verdiği salâhiyete istinaden İcra Vekil
leri Heyetince 10 - I - 1938 tarihinde onanmıştır. 

îcra Vekilleri Heyetinin 26 - II - 1938 tarihli ve 8179 sayılı kararnamesi suretidir. 
5 - VII - 1937 tarih ve 2/7005 sayılı (Genel idhalât rejimi) kararnamesine bağlı olan 111 sayılı 

listenin 377 A, B, C, ve 378 B, C, D numaralı pozisyonlarına aid gümrük resimlerinde ilişik şekil
deki gibi değişiklik yapılması; İktısad vekilliğinin 1 - II - 1938 tarih ve 664/4506 sayılı teklifi üzeri
ne 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete istinadentcra Vekilleri Heyetince 26 - II - 1938 tarihinde 
onanmıştır. 

( S. Sayısı : 294) 



Tarife No. 

377 A 1 
A 2 
A 3 

377 B 1 
B 2 
B 3 
B 4 

377 0 1 
C 2 
C 3 
C 4 

378 B 1 

Yeni resim. 

49,5 
53,50 
57,50 
54,50 
57,50 
6 1 , -
69 — 
61 — 
67 
72,50 
82,50 
73,57 50 

— 14 — 
LİSTE 

Tarif e No. 

B 2 
B 3 
B 4 

378 C 1 
C 2 
C 3 
C 4 

378 D 1 
D 2 
D 3 
D 4 

Yeni resim 

77,62 50 
82,35 
93,15 
98,82 

108,54 
115,45 
133,65 
112,59 
121,50 
136,08 
155,52 

İcra Vekilleri Heyetinin 2/8603 sayılı ve 16 - IV - 1938 tarihli kararı örneğidir 

Gümrük tarifesinin (745,a) numarasına dahil olub bağcılıkta kullanılan kükürdün beher yüz 
kilosuna mevzu dört lira gümrük resminin, Etibank tarafından hariçten idhal edilecek üç bin 
ton kükürde münhasır olmak kaydile, 0,25 kuruşa indirilmesi; İktısad vekilliğinin 9 - IV - 1938" 
tarih ve. Millî korunma 32/181 sayılı, teklifi üzerine 2294 sayılı kanunun birinci maddesine tevfi
kan İcra Vekilleri Heyetince 16 - IV - 1938 tarihinde onanmıştır. 

« n » 

(S. Sayıst:,294) 



S. Sayısı: 295 
Toprak mahsulleri ofisi kanunu lâyihası ve İktısad, Ziraat, 

Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1038) 

T. C. 
Başvekâlet - ' 9-V-1938 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/1939 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

iktısad vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 5 - V -1938 tarihli toplantısında Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan Toprak mahsulleri Ofisi kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte su
nulmuştur. 

• , ' Başvekil 
C, Bayar 

Esbabı mucibe 

Yurd içinde başda buğday olmak üzere icabına göre muhtelif hububat nevilerinin alım ve satım 
işlerinin gerek müstahsil ve gerek müstehlik bakımından fiatlarmın tanzimi, işlenmesi, standard-
laştırılması ve bu suretle ihraç kabiliyetlerinin artırılması ve aynı zamanda bu mahsullerin is
tihsali erile sıkı alâkayı haiz afyon mahsulü ihracı işlerile uğraşmak için kurulacak olan (Toprak 
mahsulleri ofisi) kanun 1 ây ; Hsı yüksek huzurunuza sunulmuştur. 

Bir çok memleketlerde olduğu gibi bizde de buğdayın ve umumiyetle hububatın yurd ziraa
tında işgal ettiği büyük ve ehemmiyetli mevki herkesin malûmudur. Bu bakımdan bilhassa buğday 
yalnız millî ekonomi içinde değil, cihan pazarları çerçevesi içinde de en esaslı bir ziraat maddesi 
olmak vasfını muhafaza etmektedir ve edecektir. 

Yüksek Meclisinizin bu mevzu etrafında şimdiye kadar aldığı kararlar ve kabul ettiği ka
nunlar, yurdumuzun en mühim ziraat maddesi olan bu mahsul hakkındaki hassasiyetinin büyük 
eserleridir. 

Tasvibinize sunulan toprak mahsulleri ofisi kanun projesi, şimdiye kadar bu yolda almmış olan 
tedbirleri sistematik bir şekle ifrağ etmeği ve işin icablarına uygun şekilde ticarî bir bünyeye maz-
har kılmağı istihdaf etmektedir. Filhakika esas maksad kıymetlendirme olmakla beraber bu mak
sadın da hakkile elde edilebilmesi için sarfedilen emeklerin ve yapılan fedakârlıkların organik bir 
esasa istinad ettirilmesi, projenin ruhunu teşkil etmektedir. 

Benzer teşkilâta malik başka memleketlerde olduğu gibi şimdiye kadar ayrı bir teşekkül halin
de bulunan Uyuşturucu maddeler inhisar idaresinin projede tasavvur edilen ana teşekküle bağlan
ması da ayni mülâhazalardan kuvvet almıştır. 

Projenin arzolunan esas ve ruhu dahilinde ofise verilen vazifeleri gösteren 2 - 5 nei maddeler
de hususile buğday işlerinin tâbi olacağı şekiller ve prensibler ile diğer hububat nevilerinin ayni 
şartlara bağlı olması tarzları ve un sanayii ve buğday ile diğer hububat nevilerinin işlenmesi ve 
silolar işi zikredilmektedir. 6 ve 7 nci maddeler, Devlet inhisarına tâbi kimyevî maddeler ile alelû-
mum uyuşturucu maddeler işlerini ihtiva etmektedir. 

Gerek bu.ğday ve hububat ve gerek uyuşturucu maddelere aid müşterek hükümler 8 -12 nci madde
lerde gösterilmiştir. 

Ofisin sermayesi ile ihtiyat sermayesi, zararları ile normal ve mecburî fiatlar arasında hâsıl olacak 



farklara aid hükümler 13 - 16 ncı maddelerde ve malî hükümler serlevhası altında toplanmıştır. 
Ofisin sermayesi, Uyuşturucu maddeler inhisarının bir buçuk milyon liradan ibaret olan mevcud 

sermayesi ile birlikte on yedi milyon lira olarak tesbit edilmiştir (Madde 13). 
ihtiyat sermayeye aid hükümleri ihtiva eden 14 ncü maddenin hususiyeti, Ofisin kıymetlendirme

den ibaret olan esas maksadından inbias etmektedir. 
Filhakika Ofisin gerek alımlarında ve gerek satışlarında ticarî hedefler haricinde Hükümetçe tes

bit ve takibine lüzum görülecek fiat politikasından tevellüd edecek açıklar hakkında ayrıca 15 nci 
maddede hususî bir hüküm vazolunmuştur. Bu nevi açıkların malî imkânlara göre Hükümetçe önce
den derpiş edilecek tedbirlerle karşılanmasının prensib olarak kabul edilmesi bir zaruret teşkil et
mektedir. 

Ofisin umumî heyeti, idare meclisi, idare âmir ve memurlukları gibi organlara aid hükümler 
17 - 23 ncü maddelerde gösterilmiştir. 

24 ve 25 nci maddeler Ofisin hesab yılı, bilanço ve bütçesine aid hükümleri ve murakabe şekille
rini ihtiva etmektedir. 

Müteferrik hükümler serlevhası altında toplanmış bulunan maddeler arasında hususî surette te
barüz ettirilmesi icab edenlerden biri olmak üzere haşhaş ve afyon mıntakaları tesbitine taallûk eden 
26 ncı madde, bu mevzu etrafında şimdiye kadar (İde edilen neticelerden alınmış hükümlere istinad 
etmektedir. Filhakika ahdî vaziyetlerimizin ve münasebetlerimizin ruhuna tamamen uygun bir suret
te idare etmekte olduğumuz afyon ihracı işi, her şeyden önce beynelmilel anlaşmalara ve kararlara 
bağlı olduğu cihetle bunların tatbikatına kolayca uyacak bir sistem kabulünü ve bunun için de mem
leketimizin bundan sonra da diğer benzer memleketlerle muvazi ve muadil fedakârlıklarını mümkün 
olduğu kadar müstahsil lehine tesbit etmesine imkân hazırlanmasını zarurî görmekteyiz. Bunun için 
26 ncı madde hükmü bu hususta yeni bir esas hazırlamış olacaktır. Bu yeni esasın tatbik şekilleri 
üzerinde vazolunacak kontrol sistemi ayrıca nizamnamelerle tesbit olunacaktır. 

Projenin uyuşturucu maddelere taallûk eden diğer hükümleri bu gün meri olan kanun hükümle
rinden umumiyetle inhiraf etmemektedir. 

Projenin, Ofis teşkilâtına takaddüm eden intikal safhasına aid hükümler muvakkat maddelerle gös
terilmiş bulunmaktadır. 

tktısad encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
îktısad encümeni 17 - V - 1938 
Esas No. 1/1038 
Karar No. 45 

Yüksek Reisliğe 

tktısad vekilliğince hazırlanan ve Başvekâle
tin 9 - V - 1938 tarihli tezkeresile Meclise sunu
lan Toprak mahsulleri ofisi kanun lâyihası hava* 
leniz üzerine encümenimizce incelendi ve okundu. 

Başta buğday olmak üzere muhtelif hububat 
nevilerinin gerek müstahsil ve gerek müstehlik 
bakımından fiatlarının tanzimi, işlenmesi, stan-
darlaştırılması ve ihracı işinin Hükümetçe daha 
vâsi bir saha ve ehemmiyette ele alınacağı mecbu
rî ve bu işle beraber afyon ihracı işile de meşgul 
olmak üzere bir ofis teşkil edileceği anlaşıldı. 

Ofisin üzerine alacağı işlerin ehemmiyeti belli 
olduğu gibi, vekâlet tarafından yazılan mucib 
sebebi er de bu teşekkülün yapılmasını lüzumlu 
göstermektedir. Bu itibarla lâyiha aşağıdaki ta
dillerle kabul edilmiştir: 

ikinci maddenin a bendinin . ikinci fıkrasın
daki «bu fiatlann altında veya üstünde» kelime
leri çıkarılmış, karine kaydi kâfi görülmüştür. 

b bendi diğer bendler dışında kalan iş ve va
ziyetleri temin ve idare maksadile konulduğun
dan bu bendin ç bendi olarak yazılması muvafık 
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görülmüştür. 
Yabancı memleketlerden buğday idhali îcra 

Vekilleri Heyetinin direktif ve müsaadesine bağlı 
olacağından bu kcyid bendden çıkarılmıştır ve şek
len değişiklik yapılmıştır. 

Bundan başka buğdayların dış piyasalarda sü
rümünü temin vazifesinin (d) bendi ile ayrıl
ması ve tavzihi tensib etiilmiştir. 

a bendi b, ç bendi c, d bendi e ve e bendi f 
bendi olarak değiştirilmiştir. ' 

Madde 4 — Bu maddede yazılı olan mahdud 
nevilere irca ve tip kayidleri diğer nevi ve tip
lerden buğday mubayaasına mâni olmayıb mü
kâfat ile temin olunacak millî faydaları ihtiva 
etmektedir. Un ve elemek fabrikalarının ofis ta
rafından kurulması ve işletilmesi Iktısad vekâ
letinin muvafakatine bağlanmış ve maddeye bu 
kayid ilâve olunmuştur. 

Madde -5 — Bu maddenin sonuna silo tâbiri
nin ambarlan da ihtiva edeceği yolunda bir fık
ranın konulması lüzumlu görülmüştür. 

Madde 9 — Birinci madde mucibince ofis 
hükmî şahsiyeti haiz olduğu ve ticarî usullerle 
idare edileceği cihetle bu maddedeki hükümle
rin kendiliğinden temini kabil görüldüğünden 
madde çıkarılmıştır . 

Madde 13 — d bendi «Devlete.veya Devlet 
müesseselerine aid olub ofisin teşekkül maksad-
larına uygun mahiyette bulunan diğer menkul 
ve gayrimenkul mallardan îcra Vekilleri He
yeti kararile ofise devredilecekler» şeklinde de
ğiştirilmiştir. 

Hususî, kanunlarla temin olunacak sermaye 
kaynaklarını göstermekte olan bu bendin aslı
nı teşkil eden kayid lüzumsuz görülerek çıka
rılmıştır. 

Madde 23 — Sirküler neşrine aid olub tali
mat veya statü ile temini mümkün bulunan hü
kümleri taşıyan bu madde lüzumsuz görülmüş 
ve çıkarılmıştır. 

Madde'29 — Bu madde ordu ve diğer Dev
let daire ve müesseselerinin ihtiyaçlarını vaziyeti 
müsaid oldukça ofisten tedariki emretmektedir. 
Hükümetçe yeniden düşünülen bu hüküm encü-
menimizce çok muvafık .görülmüş ve gerek mal 

alan daireler ve gerekse satan Ofis için hayırlı 

neticeler vereceği umulmuştur. Bu itibarla mad
dedeki hüküm kuvvetlendirilmiştir. Bundan baş
ka daire ve müesseselerin bu hususta arttırma, 
eksiltme ve ihale kanunu kayidlerinden ayrılabil
mesi için bir hüküm ilâve olunmuştur. . 

Madde 27 — Hükümetin 30 ncu maddesinin 
son fıkrası Ziraat bankasının yardımlarını temin 
maksadile konulmuş ise de bu yardımlar tabiî ve 
Hükümetçe temini mümkün görüldüğünden fıkra 

«çıkarılmıştır. 
' Madde 35 — Müsadere olunan afyonların im

hası mecburiyetini koymakta bir fayda mülâhaza 
edilmediği gibi bazı iktisadî faydaları da fevt ve 
ihtimali dolayısile bu maddenin son fıkrasında
ki imha kaydi kaldırılmıştır. 

Madde 36 — Yukarıda gösterilen sebebler do
layısile bu maddedeki mahsul elde edildikten sonra 
olacak imha hükmü de kaldırılmıştır. 

Muvakkat hükümler daimî hükmü ihtiva eden 
maddelerden sonraya alınmıştır.; 

Madde 37 — Bu madde Hükümetin mükerrer 
38 nci maddesi karşılığıdır. Buradaki (ihtiyaç hâ
sıl oldukça) kaydi lüzumsuz görülerek ve sık sık 
nizamname çıkarılacağı iltibasına mâni olmak 
için kaldırılmıştır. 

Muvâkkat madde 1 — İkinci fıkradaki (1) 
nci kelimesi (2) nci olarak düzeltilmiştir. 

Muvakkat madde 3 — Uyuşturucu maddeler 
inhisarının Ofise devri münasebetile çıkacak ve 3 
ncü şahıslan alâkalandıracak vecibelerin ifasını 
temin maksadile bu muvakkat madde yeniden 
tanzim edilmiştir. 

3 ncü muvakkat madde 4 ncü, 4 ncü muvakkat 
madde 5 nci olarak tashih edilmiştir. 

Havalesi mucibince Ziraat encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

îk. E. Reisi M. M. N. Kâtib 
İzmir Gazi Anteb • . Bursa 

R. Köken R. Güreş Dr. R. Farid Talay 
Afyon K. Aydın Konya 

Bere Türker N. Topcoğlu II. Dikmen 
Samsun Maraş İzmir 

Ali Tunalı K. Kusun Bendi Anman 
Gümüşane 
Edib Tor 
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Ziraat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Ziraat encümeni 
Esas No. 1/1038 

Karar No. 11 

21-V -1938 

Yüksek Reisliğe 

îktısad vekilliğince hazırlanıb îcra Vekilleri 
Heyetinin 5 - V - 1938 tarihli toplantısında Mec
lise arzı kararlaştırılan ve Encümenimize gönde
rilen toprak mahsulleri ofisi kanun lâyihası En
cümende okunub görüşüldü : 

Memleket ziraatinde başlıca yer tutan ve çift
çiliğimizin esasını teşkil eden hububat ve husu-
sile buğday işlerinin düzene konması yolunda alı
nacak tedbirlerden memleket iktisadiyatının ve 
dolayısile köylünün büyük faydalar göreceğinde 
şüphe yoktur. 

Her memlekette buğdaya verilen önemi Cum
huriyet Mükûmetimiz de ilk sırada tutmuş ve 
şimdiye kadar alınan tedbirlerden büyük fay
dalar görülmüştür. 

Hükümet esbabı mucibe lâyihasında da belirt-
tirildiği üzere bu ofisin kurulmasını Encümeni
miz de yerinde (bulmuş ve îktısad encümeninin 
tadilâtını esas tutmakla beraber haşhaş ziraati 
hakkında kanunun hükümleri mutlak olmasına 
ve haşhaş nebatının ne tohum ve ne de afyon 
istihsaline yaramayan ve münhasıran süs için eki
len şeçidleri de bulunub bunlar ev ve bahçe
lerde tezyinat maksadile ekilmekte olduğuna gö
re ileride her hangi bir iltibasa mahal kalmamak 
üzere 24 ncü maddeye bazı hükümler konmuş ve 
maddenin umumî manası da tavzih edilmiştir. 

Diğer maddelerde de bazı ufak değişiklikler 
yapılmak suretile lâyiha kabul edilmiştir. 

Ofise verilen toprak mahsulleri adı çok umumî 
ise de birinci madde ile bunlar tesbit edilmek 
suretle ofisin iştigal mevzuları katğileştirilmiş ol
duğundan bu unvan üzerinde fazla durulmamış
tır. 

Afyon inhisarı kanununu da içine alan bu te
şekkülde bundan böyle yalnız tohumdan istifade
ye ihisar ettirilmek şartile haşhaş ziraatinin ge
nişletilmesi ve bu suretle yağını sarfa alışmış 
köylülerin ihtiyacının karşılanması ve bu husus
ta bir an evvel tatbikata geçilmesi Encümenimi
zin başlıca temennisidir. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine veril
mek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Ziraat E. Reisi 

Edirne 
F. Kaltakkıran 

Manisa 
K. Karaosman 

Seyhan 
Tevfik Tarman 

Kırşehir 
A. Esen 

Bursa 
Şekibe İnsel 

M. M. 
Manisa 

Taşar özey 
Kastamonu 

T. Coşkan 
Ankara 

H. Çırpan 
Konya 

C. Tekin 

Kâtib 

Bolu 
Mitat Dağdemir 

Sivas 
îs. Uğur 
Seyhan 

ö. Biçer 

Mâliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Malîye encümeni 

Esas No. 1/1038 
Karar No. 48 

Yüksek Reisliğe 

2-VI-1938 

«Toprak mahsulleri ofisi» adile bir ofis teş
kiline dair olub îcra Vekilleri Heyetinin 5-V-
1938 tarihli kararına tevfikan Başvekâletin 9 -
V -1938 tarih ve 6/1939 numaralı tezkeresile 

Yüksek Reisliğe sunulan kanun lâyihası îktısad 
ve Ziraat encümenleri mazbatalarile birlikte 
Encümenimize havale buyurulmakla îktısad ve
kili hazır olduğu halde Encümenimizde okundu 
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ve görüşüldü: 
Hükümetin esbabı mucibesinden anlaşıldığı 

üzere Hükümet bununla; en önde buğday olmak 
üzere memlekette muhtelif hububatın alım ve 
satım işlerile fiatlarmı hem müstahsiller ve 
hem' müstehlikler bakımından tanzim etmek ve 
beynelmilel piyasalarda dahi bunların sürümünü 
temin ederek harice satmak vazife ve salâhiyet
leri] e mücehhez bir müessesenin kurulmasını 
istihdaf etmekte ve hububat işlerinin ayrılmaz 
bir lâzimesi olan silo ve ambar muamelâtile bu 
güne kadar ayrı bir teşekkül tarafından idare 
edilen uyuşturucu maddeler inhisarının da idare 
ve işletmesini işbu yeni kurulacak müesseseye 
vererek bütün bu işlerin bir elden idaresini is
temektedir. 

Buğdayın, memleket mahsulâtı arasında en 
mühim bir mevkii olması ve alelhusus darlık se
nelerinin ihtiyaçlarını karşılamak üzere elde 
daima lüzumu kadar bir stok bulundurmanın ve 
yemeklik ve tohumluğu teminle beraber buğday 
fiatını müstahsil ve müstehlik bakımından muva
zeneli bulundurmanın hayatî bir ehemmiyeti haiz 
bulunması hasebile, Yüksek Meclise, evvelce 2056 
numaralı kanunu mahsusla, Hükümete, buğday 

f iatlarınm korunması ve tanzimi ve lüzum gördüğü 
yerlerde alım ve ihraç istasyonları tesis sederek 
Ziraat bankası vasıtasile buğday alım ve satımı 
yapmak için salâhiyet vermiş ve hatâ bu yüzden 
husulü melhuz zararlar için de senevi bir mil
yon liraya kadar tahsisat verilmesini göze almış 
olduğu gibi; daha sonra, 1933 temmuzundan iti
baren de 2303 numaralı kanunu mahsusla hubu
batın muhafaza, temizleme, ilaçlama ve yırma 
gibi işlerinde elzem bulunan siloların dahi yine 
Ziraat bankası vasıtasile inşasına ve bu hususta 
3 milyonluk bir kredi açmağa mezuniyet vermişti. 
Binaenaleyh halen bu işlere dair direktifler Hü
kümetçe verilmekte ve alım, satım, muhafaza ve 
idare hususatı Ziraat bankası vasıtasile yapıl
makta ve 2643 numaralı kanunun ikinci maddesi 
mucibince Büyük Millet Meclisinin muayyen ba
zı encümenlerinden mürekkeb bir umumî heyet 
dahi işbu muamelâtın son merciini teşkil etmekte 
ise de bu işlerin bu suretle idaresinden ise bu
nun tamamının tek bir elden, yani ya hükmî şah
siyeti haiz müstakil bir teşekkül tarafından ida
resi veyahud bu işlerin tamamı Ziraat bankası
nın daimî vazifeleri meyanına konulması, geçen 
sene içtima etmiş olan ve, 1932 -1933,1933 -1934 

ve 1934 - 1935 senelerinin hesablarmı rüiyet ve 
tasvib eden Umumî Heyetçe temenni edilmiş 
olduğundan bu defa Hükümetçe hazırlanan lâyi
ha ile o temenniye uyulmak istendiği anlaşılmak
tadır. Lâyihaya şimdiye kadar mevcud hüküm
ler konmuş olduğu gibi fazla olarak indelhace 
nüfusu fazla şehirlerde istimal edilmek üzere un 
ve ekmek işlerinin yapılması için salâhiyet ve
recek hükümler dahi konmuş ve buğday ve silo 
işleri haricinde olan ve şimdiye kadar bir teşek
kül tarafından idare edilen uyuşturucu maddeler 

işinin de kurulacak bu müessese tarafından idare 
ve işletilmesi derpiş edilmiştir. 

Verilen şifahî izahata ve yazılı esbabı muci-
beye binaen Encümenimiz işbu kanunun lüzumu
na kail olarak maddelerin müzakeresine geçmiş 
ve Ziraat encümenince tesbit edilen maddeleri 
tedkikine esas tutulmuştur. 

Eneümenimizce yapılan tadilât şunlardan 
ibarettir: 

1 — Kanunun 6 ncı maddesi, daha evvel ku
rulan buna benzer kurumlar için bu hususta 
kabul edilmiş olan maddeler göz önünde bulun
durularak yeniden yazılmıştır. Muhteviyat iti-
barile mühim bir fark yoktur. Bu maddede ya
zılı (hububat) kelimesinin medlulü üzerinde te
vakkuf edilmiş ise de Mısırın hububat kelimesi 
şümulü haricinde bulunduğu ve maksad, buğday, 
arpa, çavdar ve yulaf gibi başaklı mahsuller ol
duğu Iktısad vekili tarafından izah edilmekle 
bu cihetin mazbatada tebarüz ettirilmesi muva
fık görülmüştür. 

2 — 2 nci maddenin başına Hükümetin ikin
ci maddesinde olduğu gibi (ofisin buğday işleri 
şunlardır) ibaresi ilâve edilmiş ve madenin «A» 
fıkrasındaki (mümkün olduğu kadar) ibaresi 
kaldırılmıştır. Bundan başka ayni maddenin 
«C» fıkrasındaki (fevkalâde hallerde) tadili ye
rine (ihtiyaç halinde) ibaresinin konması müna-
sib görülmüş ve «E» fıkrası dahi memlekette 
üretilmesi istenen buğday tiplerinin istihsalini 
teşvik maksadına matuf bulunduğuna göre fık
ranın bu maksadı daha açık bir şekilde ifade 
edebilmesi için mezkûr fıkra yeniden yazıl
mıştır 

3 — 8 nci maddedeki (ofis, buğday ve hubu
bat ile) ibaresi yerine (ofis, buğday ve diğer 
hububat ile) ibaresi konulmuş ve 9 ncu maddede 
yazılı (diğer) kelimesi lüzumsuz görüldüğünden 
maddeden kaldırılmıştır. 
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4 — 12 nci maddenin B. fıkrasında (birikmiş 

paralar) yerine (bu iş açılmış kredi dahilinde 
birikmiş paralar) ibaresinin konulması muvafık 
görülmüştür. 

5 — 24 ncü maddenin 1 nci fıkrası Hükü
metin 26 nci madesinin ilk fıkrası ve ikinci fık
ra dahi Ziraat encümeninin 2 nci fıkrası aynen 
alınmak suretile mezcedilerek yazılmıştır. 

Birinci fıkraya aid tercihin sebebi şudur ki; 
haşhaş ekenlerin hepsi bunu yalnız haşhaşyağı 
veya afyon sütü istihsali için ekmeyib memleke
tin bazı taraflarında haşhaş ziraati memaliki ec-
nebiyede ve hattâ memleketimizde pastacılık sa
nayiinde kullanılmakta olan haşhaş tohumunu 
tohum olarak istihsal ve satmak maksadile ekmek
te olmalarıdır. Hükümetin birinci fıkrası haş
haşı böyle sırf tohum olarak satmak için eken zi
raat mıntakalarımızın ihtiyacını daha açık bir 
surette temin ettiğinden dolayı müraccah görül
müştür. 

6 — 29 ncu madde olarak kabul edilen Hü
kümetin 31 nci maddesinde (alâmeti farikalar ve 
patentler) kelimeleri, ayni mahiyette olduğu an
laşıldığından lüzumsuz kalan (patentler) keli
mesi maddeden çıkarılmıştır. 

7 — Silolara dair Hükümetçe yapılacak bir 
talimatnameden bahis olan ve Ziraat encümenin
ce 30 ncu madde olarak kabul edilmiş bulunan 
Hükümetin 32 nci maddesi büsbütün kaldırılmış 
ve çünkü bu kanunun tatbikma dair zaten nizam
nameler yapılacağından bu hükmün orada da 
ifadesi mümkün görülmüştür. 

8 — Kazanç vergisi beyannamesinin verilece
ği zamanı daha açık olarak ifade için encümeni-
mizee 30 ncu madde olarakkabul edilmiş olan 
Hükümetin 33 ncü maddesinin 4 ncü fıkrasında 
cüzî bir tadil yapılmış ve damağa pulu muafiye
tinden bahseden 3 ncü fıkradaki muafiyetin mu

amele ve evraka matuf olması hasebile âkidlerin 
ve evrakı imza edenlerin bu fıkra hükmünden 

müstefid olacağının mazbatada tebarüz ettirilmesi 
münasib görülmüştür. 

9 — İstimlâke dair 31 nci madde yerine Hü
kümetin 34 ncü maddesi kabul edilmekle bera
ber oradaki (usulüne) kelimesi yerine (menufii 
umumiye için istimlâk kanununa) kelimelerinin 
konması ifadenin açıklığı ve sarahati itibarile 
muvafık görülmüştür. 

10 — 32 nci madde olarak Hükümetin 35 nci 
maddesi kabul edilmekle beraber mezkûr mad
dedeki (ofisin kadrosunda daimî vazife alanlar) 
ibaresinin medlulü üzerinde Encümenin bazı aza
sı tarafından tevakkuf edilmiş idi. Verilen iza
hattan maksadın, daimî vazifeli olmak şartile 
ister memur ve ister odacı ve bekçi kabilinden 
olsun bilûmum daimî vazife sahihlerine bu mad
de hükmü şamil olacağı anlaşılmış olduğundan 
Encümenimizce dahi kabul edilen bu şümulün 
mazbatada tebarüz ettirilmesi münasib görül
müştür. 

11 — Ykarıda yazıldığı üzere bir maddenin 
tayyedilmesi hasebile 31 nci maddeden itibaren 
maddelerin numaraları değiştirilmiş olub bura
ya kadar arzedilenler haricinde kalan maddeler 
aynen kabul edildiğinden havalesi veçhile Bütçe 
encümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek 
Reisliğe takdim olunur. 
Maliye E. Reisi Bu M. M. Kâtib 

Bayazıd Yozgad Yozgad 
1. Tav E. Dr aynan E. Dr aman 

Malatya İzmir Bursa 
M. N. Zabcı K. Dursun G. Kahraman 

İçel Diyarbakır Van 
E. İnankur H. öniz 1. Arvas 

Diyarbakır Tekirdağ 
Z. Tiğrel F. öztrak 

Bütçe encümeni mazbatası 
T.B.M.M. 

Bütçe encümeni 
Mazbata No. 186 
Esas No. 1/1038 

Yüksek Reisliğe 

21 - VI - 1938 

Toprak mahsulleri ofisi halanda olub Başve
kâletin 9 mayıs 1938 tarih ve 6/1939 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kantin lâyihası 

İktısad, Ziraat ve Maliye encümenleri mazbatala-
rile birlikte Encümenimize verilmiş olmakla İktı
sad vekili Şakir Kesebir hazır olduğu halde okun-
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7 — 
du ve konuşuldu : 

Cihan piyasalarının pek mütehavvil temevvüc-
lerinden müteessir olan toprak mahsullerimizin 
vebilhassa buğdaylarımızın kıymetlendirilmesi 
için 1932 yılından itibaren iç piyasalarımızda 
buğday alım ve satımını tanzim etmek üzere Zi
raat bankasına memleketin muhtelif yerlerinde 
buğday satın almak ve bunları münasib zamnlar-
da satmak ve muhafaza edecek silolar inşa etmek 
vazifesi verilmişti. Dört senedenberi yapılmakta 
olan bu tecrübenin iyi neticeleri görüldüğünden 
davayı daha esaslı şekilde hal ve daha şamil 
bir surette tanzim etmek ve Afyon inhisarını da 
bünyesine almak üzere bir toprak mahsulleri ofisi 
teşkili maksadile işbu kanun lâyihasının sevkedil-
diği anlaşılmış ve yerinde görülen lâyiha Encü-
menimizce de esass itibarile kabul edilmiştir. 

Müzakereye esas tutulan Maliye encümeni 
metni üzerinde aşağıda arzedilen bazı değişiklik
ler yapılmıştır. 

Ahiren Yüksek Meclisçe kabul buyurulan 3460 
sayılı ve sermayesinin tamamı Devlet tarafından 
konulan iktisadî teşekküllerin teşkilâtı ile idare 
ve murakabeleri hakkındaki kanunda bu teşeükül-
lerin idare ve murakabesine dair ana hükümler 

. konulmuş olduğundan lâyihadan bu hükümlere 
mütenazır bulunan maddeler çıkarılmış ve birinci 
madde dahi bu esasa göre düzeltilmek ve bu teşek
külün de mezkûr kanun hükümlerine tâbi olaca
ğını zikreylemek suretile yeniden yazılmış ve bu 
esas dairesinde icab eden diğer maddelerde de 
değişiklik yapılmıştır. 

Ofisin icabında çıkaracağı tahvilâta dair olan 
15 nci madde (Umumî Heyetin teklifi ve îcra Ve
killeri Heyetinin karan ile) kaydinin ilâvesi su
retile değiştirilmiştir. 

3242 sayılı kanun mucibince göçmenlerle nak
ledilenlere ve muhtaç çiftçilere Türkiye Cumhu
riyeti Ziraat bankası tarafından icabında dağıtı
lacak olan buğdayın, maliyet fiatina, ofisten te
darikini temin için lâyihaya yeniden 22 nci mad
de ilâve edilmiştir. 

Maliye encümeninin 27 nci madde olarak ka
bul eylediği Ziraat encümeninin 27 nci madde
sinde resmî daire ve müessseselerin buğday, un, 
etmek ve afyon mürekkebatı ihtiyaçlarını ofisin 
vaziyeti müsaid bulunan yerlerde ofisden temin 
etmeğe mecbur oldukları ve bu gibi muamelelerde 
fi atin tera Vekilleri Heyeti kararile tesbit oluna
cağı yazıldıktan sonra bu muamelelerin arttırma, 

eksiltme ve ihale kanunları hükümlerine tâbi ol
mayacağı dahi zikredilmiş ise de fiat İcra Vekil
leri Heyeti kararile tesbit edildikten sonra mua
melelerin arttırma, eksiltme ve ihale kanunu hü
kümlerine tâbi olmayacağı tabiî olduğundan mez
kûr fıkranın maddeden çıkarılması münasib gö
rülmüş ve mezkûr madde 21 nci madde olarak ye
niden yazılmıştır. 

Maliye encümeninin 28 nci madde olarak ka
bul eylediği İktısad encümeninin 28 nci madde
sinde ofisin banka, ve kredi işleri iktısad vekâ
letinin direktiflerine uygun olarak Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankasınca yapılacağı yazılı olub 
bu işlerin iki hükmî şahıs olan müesseseler arasın
da bir mukaveleye bağlanarak o mukavele daire
sinde cereyanının temini icab eylediğinden bu 
maksadı ifade eder şekilde mezkûr madde yeni
den 23 ncü madde olarak yazılmıştır. 

Buğday ve silo işlerinden mütevellid Ziraat 
bankası alacağının ne suretle tediye edileceğini 
gösteren muvakkat dördüncü madde, bu alacak 
için bankaya faiz verilib verilmeyeceğine dair bir 
kaydi ihtiva etmemekte ve Hükümetçe verilen iza
hata göre bankaya faiz verilmemesi maksud olma
dığı anlaşıldığından ileride bir tereddüde mahal 
kalmamak için alacakların faizile birlikte ödene
ceğini ifade için mezkûr madde değiştirilmiş ve 
bu maksada göre icab eden kayıdlar konularak ye
niden yazılmıştır. 

Bunlardan başka lâyihanın diğer bazı mad
delerinde ibare tashihleri yapılmış ve ekserisi Ma
liye encümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir. 
Bu suretle yeniden hazırlanan kanun lâyihası 
müstacelen müzakere edilmek dileğile Umumî He
yetin tasvibine koiulmak üzere Yüksek Reisliğe 
sunulur. 

Eeis V. 
İsparta 

Mükerrem Unsal 
Balıkesir 

E. Adakan 
Malatya 
M. öker 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
N. Eldeniz 

Yozgad 
8. îçöz 

M. M. 
Trabzon 

R. Karadeniz 
Çorum 

E. Sabri Akgöl 
Malatya 

O. Taner 
Ordu 

H. Yalman 
Sivas ' 

Remzi Çiner 

Kâtib -
İstanbul 

F. öymen 
Gazi Anteb 

A. H. Ayerdem 
Maraş 

A. Tiridoğlu 
Muş 

Ş. Çiloğlu 
Trabzon 

Sırrı Day 
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HÜKÜMETİN TEKLM 

Toprak mahsulleri ofisi kanun 
lâyihası 

Ofis adı 

MADDE 1 — Merkezi Anka
ra olmak ve hububat ve sanayi
in, silolar ve uyuşturucu mad
delere müteallik olarak işbu ka
nunda yazılı işlerle iştigal et
mek üzere îktısad vekâletine 
bağlı ve hükmî şahsiyeti haiz 

«Toprak mahsulleri ofisi» adı al
tında bir ofis kurulmuştur. 

Ofisin bütün muameleleri ti
carî esaslara ve bu kanun ile 
hususî hukuk hükümlerine göre 
yapılır. Ofis bu muamelelerinde 
muhasebei umumiye, arttırma, 
eksiltme ve ihale kanunları hü
kümlerine ve Divanı muhaseba
tın vize ve murakabesine ve in
şaat dolayisile 2443 ve 2799 sa
yılı kanunlar hükümlerine tâbi 
değildir. 

Ofisin iştigal mevzuları 

Buğday işleri 

MADDE 2 — Ofisin buğday 
işleri şunlardır: 

a) Memlekette, büyük istih
sal mıntakalarında istihsal edi
len buğday fiatlannın, müstah
sillerin satışlarında normalin 
altma düşmesini önlemek için 
îcra Vekilleri Heyeti kararile 
tesbit edilecek yerlerde ve tayin 
edilecek fiatlarla buğday muba
yaa etmek ve bu suretle buğday 
piyasasını korumak ve tanzim 
etmek ve stok bulundurmak; 

Normal fiatlar, cihan pazar
larındaki buğday fiatları karine 
ittihaz edilerek bu fiatlarm 
altında veya üstünde bir ra
kama varmak üzere her sene 
haziran aymm ilk on beşi zar-

— 8 — 
ÎKTISAD ENCÜMENİNİN 

DEĞİŞTİRÎŞİ 

Toprak mahsulleri ofisi kanunu 
lâyihası 

Ofisin adı 

MADDE 1 — Aynen 

Ofisin iştigal mevzuları 

Buğday işleri 

MADDE 2 — A) Memlekette 
büyük istihsal mmtakalarmda 
istihsal edilen buğday fiatları-
nm, müstahsillerin satışlarında 
normalin altına düşmesini önle
mek için îcra Vekilleri Heyeti 
kararile tesbit edilecek yerler
de ve tayin edilecek fiatlarla 
buğday mubayaa etmek ve bu 
suretle buğday piyasasını koru
mak ve tanzim etmek ve stok 
bulundurmak; 

Normal fiatlar, cihan pazar
larındaki buğday fiatları karine 
ittihaz edilerek bir rakama var
mak üzere her sene haziran ayı
nın ilk on beşi zarfında îcra 
Vekilleri Heyeti kararile muay
yen evsafta buğdaylar için tes-
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ZİRAAT ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Toprak mahsulleri ofisi kanunu 
lâyihası 

Ofisin adı 

MADDE 1 — Aynen 

Ofisin iştigal mevzuları 

Buğday işleri 

MADDE 2 - A — Memleket
te, büyük istihsal mmtakala
rmda istihsal edilen buğday fi-
atlarinm, müstahsillerin satış
larında normalin altma düş
mesini önlemek için îcra Ve
killeri Heyeti kararile tesbit 
edilecek yerlerde ve tayin edi
lecek fiatlarla buğday muba
yaa etmek ve bu suretle buğ
day piyasasını korumak ve tan
zim etmek ve stok bulundur
mak, 

Normal fiatlar, cihan pazar
larındaki buğday fiatları kari
ne ittihaz edilerek bir rakama 
varmak üzere her sene haziran 
ayınm ilk on beşi zarfında îcra 
Vekilleri Heyeti kararile muay-



MALÎYE ENCÜMENÎNÎN 
DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Toprak mahsulleri ofisi kanu
nu lâyihası 

Ofisin adı 

MADDE 1 — Hububat işleri 
ve sanatlerile silolar ve uyuş
turucu maddelere müteallik ola
rak bu kanunda yazılı işlerle 
iştigal etmek ve merkezi An-
karada olmak ve İktısad ve
kâletine bağlı ve hükmî şahsi
yeti haiz bulunmak üzere (Top
rak mahsulleri ofisi) namile 
bir ofis kurulmuştur. 

Ofisin idare ve muamelâtı bu 
kanunla hukuku hususiye ka
nunları hükmüne tâbi olub bun
lar hakkında Muhasebei umu
miye, arttırma, eksiltme ve iha
le kanunları ve inşaat dolayisi-
le 2443 ve 2799 sayılı kanun
lar hükümleri ve Divanı muha
sebatın vize ve murakabesi cari 
değildir. 

Ofisin iştigal mevzuları 

Buğday işleri 

MADDE 2 — Ofisin buğday 
işleri şunlardır: 

A - Memlekette, büyük istih
sal mmtakalarmda istihsal edi
len buğday fiatlarmın, müstah
sillerin satışlarında normalin 
altma düşmesini önlemek için 
îcra Vekilleri Heyeti kararile 
tesbit edilecek yerlerde ve ta
yin edilecek fiatlarla buğday 
mubayaa etmek ve bu suretle 
buğday piyasasını korumak ve 
tanzim etmek ve stok bulundur
mak, 

Normal fiatlar, cihan pazar
larındaki buğday fiatları kari
ne ittihaz edilerek bu rakama 
varmak üzere her sene haziran 
âymm ilk 15 i zarf nida îcra 

_ 9 _ 
BÜTÇE ENCÜMENÎNtN 

DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

MADDE 1 — Bu kanunda ya
zılı işlerle iştigal etmek ve ser
mayesinin tamamı Devlet ta
rafından verilmek suretile ku
rulan iktisadî Devlet teşekkül
lerinin teşkilâtı ile idare ve 
murakabeleri hakkındaki 3460 
sayılı kanun hükümlerine tâbi 
bulunmak ve mezkûr kanuna 
göre hükmî şahsiyeti haiz olmak 
üzere bir (Toprak mahsulleri 
ofisi) kurulmuştur. 

Bu ofis îktısad vekâletine 
bağlı olüb merkezi Ankarada-
dır. 

Fasıl : 1 

Ofisin iştigal mevzuları 

MADDE 2 — Ofis aşağıdaki 
şekilde buğday işlerile iştigal 
eder: 

A) Memlekette, büyük istih
sal mmtakalarmda istihsal edi
len buğday fiatlarmın, müstah
sillerin satışlarında normalin 
altma düşmesini önlemek için 
icra Vekilleri Heyeti kararile 
tesbit edilecek yerlerde ve tayin 
edilecek fiatlarla buğday mu
bayaa etmek ve bu suretle 
buğday piyasasını korumak ve 
tanzim etmek ve stok bulundur
mak; 

Normal fiatlar, cihan pazar
larındaki buğday fiatları karine 
ittihaz edilerek bir rakama var
mak üzere her sene haziran 

( S. Sayısı : 295 ) 



Hü. 

fmda icra Vekilleri Heyeti 
kararile muayyen evsafda buğ
daylar için tesbit edilecek fiat-
lardrr. Bu fiatlarda senesi için
de tadilât yapmak yine icra 
Vekilleri Heyeti kararile olur. 

Ofis tarafmdan fiat tayininde 
icra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek umumî evsaf kıstasla
rına mümkün olduğu kadar ri
ayet etmek şartile kalite fark
ları ve mahallî fiatlarm karar
laşmasında tesir yapan diğer 
âmiller göz önünde tutulur. 

b) iç ve dış piyasalarda buğ
day alrnı ve satımı yapmak ve 
satm aldığı buğdayların dış 
piyasalara sürümünü temin ey
lemek ve bu işlerle ilgili her 
türlü muamelelere girişmek; 

c) Buğday fiatlarmm müsteh
lik halkı tazyik edecek derecede 
yükselmesine mahal bırakma
mak ve dahilî piyasaları tanzim 
etmek üzere istihlâk yerlerinde 
icra Vekilleri Heyetinin tayin 
edeceği fiatlarla. buğday sat
mak; 

ç) icra Vekilleri Heyetinin 
vereceği direktifler dahilinde 
dış piyasalardan buğday satın 
alarak memlekete idhal etmek; 

d) Alâkadarlarla doğrudan 
doğruya temasa gelerek buğda
yı mahdud nevilere irca etmek 
ve ticarî maksadlara göre stan
dart tiplere varabilmek için lü
zumlu göreceği tedbirleri almak; 
(bu iş İcra Vekilleri Heyetince 
tasdik edilecek bir umumî plân 
ve kabul edilecek tatbikat mas
rafları hududu dahilinde idare 
edilir.) 

e) Cihan buğday istihsal ve 
hareketlerini ve fiatlarmı ted-
kik ve takib ederek her türlü 
neşriyat yapmak. 

— 10 -
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bit edilecek fiatlardrr. Bu fi
atlarda senesi içinde tadilât 
yapmak vine İcra Vekilleri He
yeti kararile olur. 

Ofis tarafından fiat tayinin
de İcra Vekilleri Heyetince tes
bit edilecek umumî evsaf kıs
taslarına mümkün olduğu kadar 
riayet etmek şartile kalite fark
ları ve mahallî fiatlarm karşı
laşmasında tesir yapan diğer 
âmiller göz önünde tutulur . 

B) Buğday fiatlarmm müs
tehlik halkı tazyik edecek de
recede yükselmesine mahal bı
rakmamak ve dahilî piyasaları 
tanzim etmek üzere istihlâk yer
lerinde icra Vekilleri Heyeti
nin tayin edeceği fiatlarla buğ
day satmak; 

C) icra Vekilleri Heyetinin 
vereceği direktifler dahilinde 
dış piyasalardan buğday satın 
alarak memlekete idhal etmek; 

Ç) Ofisin teşkil maksadlarma 
uygun olmak üzere yukariki 
bendler dışmda diğer buğday 
.alım ve satım işlerile ve bun
lara ilgili her türlü muamelele
re girişmek; 

D) Satm aldığı buğdayların 
dış piyasalarda sürümünü te
min etmek. Bunun için her tür
lü muameleleri yapmak; 

E) Alâkadarlarla doğrudan 
doğruya temasa gelerek buğda
yı mahdud nevilere irca etmek 
ve ticarî maksadlara göre stan
dart tiplere varabilmek için lü
zumlu göreceği tedbirleri al
mak; (Bu iş icra Vekilleri He
yetince tasdik edilecek bir 
umumî plân ve kabul edilecek 
tatbikat masrafları hududu da
hilinde idare edilir). 

F) Cihan buğday istihsal ve 
hareketlerini ve fiatlarmı ted-
kik ve takib ederek her türlü 

Zr. E. 

yen evsâfta buğdaylar için tes
bit edilecek fiatlardır. Bu fi
atlarda senesi içinde tadilât 
yapmak yine icra Vekilleri He
yeti kararile olur. 

Ofis tarafından fiat tayinüiT 
de İcra Vekilleri Heyetince tes
bit edilecek umumî evsaf kıs
taslarına (mümkün olduğu ka
dar) riayet etmek şartile kali
te farkları ve mahallî fiatlarm 
kararlaşmasında tesir yapan di
ğer âmiller göz önünde tutulur. 

B) Buğday fiatlarmm müs
tehlik halkı tazyik edecek dere
cede yükselmesine mahal bırak
mamak ve dahilî piyasaları tan
zim etmek üzere istihlâk yer
lerinde icra Vekilleri Heyetinin 
tayin edeceği fiatlarla buğday 
satmak; 

C) Fevkalâde hallerde icra 
Vekilleri Heyetinin vereceği di
rektifler dahilinde dış piyasa-
lardan, buğday satm alarak 
memlekete idhal etmek; 

Ç) Ofisin teşkil maksadlarma 
uygun olmak üzere memleket 
dahilinde yukariki bendler dı
şmda diğer buğday alrnı ve sa
tım işlerile ve bunlara ilgili 
her türlü muamelelere girişmek; 

D) Satm aldığı buğdayların 
dış piyasalarda sürümünü temin 
etmek. Bunun için her türlü mu
ameleleri yapmak; 

E) Alâkadarlarla doğrudan 
doğruya temasa gelerek buğda
yı mahdud nevilere irca etmek 
ve ticarî maksadlara göre Stan
dard tiplere varabilmek için 
lüzumlu, göreceği tedbirleri 
almak; ( Bu iş icra Vekil
leri Heyetince tasdik edile
cek bir umumî plân ve ka
bul edilecek tatbikat masraf
ları hıdaiu dahilinde idare 
edilir.) 

(S. Sayısı : 295) 
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Vekilleri Heyeti kararile mu
ayyen evsafta buğdaylar içti 
tesbit edilecek fiatlardny Bu 
fiatlarda senesi iğinde tadilât 
yapmak yine icra Vekilleri He
yeti kararile oiur. 

Ofis tarafından fiat tayinin
de İcra Vekilleri Heyetince tes
bit edilecek umumî evsaf kıs
taslarına riayet etmek şartile 
kalite farkları ve mahallî fiat-
larm kararlaşmasında tesir ya
pan diğer âmiller gözönunde 
tutulur. 

B) Buğday fiatlarınm müs
tehlik halkı tazyik edecek de
recede yükselmesine mahal bı
rakmamak ve dahilî piyasaları 
tanzim etmek üzere istihlâk yer
lerinde İcra Vekilleri Heyeti
nin tayin edeceği fiatlarla buğ
day satmak, 

O) İhtiyaç halinnde İcra Ve
killeri Heyetinin vereceği di* 
rektifler dahilinde dıs piyasa
lardan buğday satm alarak 
memlekete idhal etmek; 

Ç) Ofisin teşkil mak s adları
na uygun olmak üzere memle
ket dahilinde yukariki bendîer 
dışmda diğer buğday alım ve 
satım işlerine ve bunlarU ilgi
li her türlü muamelelere giriş
mek; 

D) Satın aldığı buğdayların 
dış piyasalarda sürümünü te
min için her türlü muameleleri 
yapmak ve satmak; 

E) Buğdayı mahdud nevılere 
irca etmek ve ticarî maksadla-
ra göre Standard tiplere vara
bilmek için yetiştirilmiş olan 
buğdayları Ziraat vekâletinin 
teklifi ve İcra Vekilleri Heye-
tininn kararı dahilinde fiat far-
kile satm almak; 

F) Cihan buğday istihsal ve 
hareketlerini ve fiatlarmı ted-

B. E. 

ayının ilk on beş günü içinde 
icra Vekilleri Heyeti kararile 
muayyen evsafta buğdaylar için 
tesbit edilecek fiatlardrr. 

Bu fiatlarda senesi içinde ta
dilât yapmak yine îcra Ve
killeri Heyeti kararile olur. 

Ofis tarafmdan fiat tayininde 
icra Vekilleri Heyetince tesbit 
edilecek umumî evsaf kıstasla
rına riayet etmek şartile kalite 
farkları ve mahallî îiatlarm ka
rarlaşmasında tesir yapan diğer 
âmiller göz önünde tutulur. 

B) Maliye encümeninin «B» 
fıkrası aynen. 

C) Maliye encümeninin «C» 
fıkrası aynen. 

Ç) Maliye encümeninin «Ç» 
fıkrası aynen. 

D) Maliye encümeninin «D» 
fıkrası aynen. 

E) Maliye encümeninin «E* 
fıkrası aynen. 

F) Maliye encümeninin «F» 
fıkrası aynen. 

( S . Sayısı: 295 ) 
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Hububat işleri 

MADDE 3 — Buğdaydan 
başka diğer hububat da icra 
Vekilleri Heyetince verilecek 
kararlarla buğday gibi ofisin 
iştigal mevzuuna alınabilir. 

Un sanayii işleri 

MADDE 4 — Ofis, lüzum gö
receği yerlerde un ve ekmek fab
rikaları kurmak, satm almak 
ve işletmekle ve her nevi un ve 
mamulleri sanayii işlerile meş
gul olabileceği gibi memleket 
iç ve dışmda un alım ve satımı 
ve ticareti ile de iştigal edebilir. 

Silo isteri 

MADDE 5 — Ofis, memleket 
hubiıbatmm muhafaza, temizle
me, ilaçlama ve ayırma işleri 
ve bu mallar üzerine varant 
muamelesi yapabilmek üzere in
şa edilmiş olub işbu kanun mu
cibince ofise devri icabeden ve
ya yeniden inşa veya iktisab 
edilecek olan silo ve müştemi
lâtı ile ambarları işletir. 

Devlet inhisarına tâbi kimyevî 
maddeler 

MADDE G — Hini afyon ve 
tıbbî afyon ile morfin ve bunun 
bütün milhlerinin ve uzvî ha
mızlarla veya kimi cezirlerile 
birleştirilmesinden mütohassil 
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neşriyat5 yapmak. 

Hububat İşleri 

MADDE 3 — Aynen 

Un sanayii işleri 
MADDE 4 — Ofis tktısad ve

kâletinin muvafakatile, lüzum 
göreceJi yerlerde un ve ekmek 
fabrikaları kurmak, satm al
mak ve işletmekle ve her 
nevi un ve mamulleri sanayii 
işlerile meşgul olabileceği gibi 
memleket iç ve dışında un alım 
vo satSanı ve ticaretile de işti
gal edebilir. 

Silo işleri 

. MADDE 5 — Ofis, memleket 
hububatmm muhafaza, temiz
leme, ilaçlama ve ayırma işleri 
ve bu mallar üzerine varand 
muamelesi yapabilmek üzere in
şa edilmiş olub bu kanun mu
cibince ofise devri icab eden ve

ya yeniden inşa veya iktisab edi
lecek olan silo ve müştemilâtı 
ile ambarlan işletir. 

Bu kanunda yazılı silo tabiri 
ambarları da ihtiva etmektedir. 

MADDE 6 — Aynen 

(S. Sayısı : 295) 

Zr. E. 

P) Cihan buğday istihsal ve 
hareketlerini ve fiatlarmı ted-
kik ederek her türlü neşriyat 
yapmak. 

Hububat işleri 

MADDE 3 — aynen. 

Un sanayii işleri 

MADDE 4 — Ofis Iktısad 
vekâletinin muvafakatile, lü
zum göreceği yerlerde un ve 

ekmek fabrikaları kurmak, satm 
almak ve işletmekle ve her ne
vi un ve mamulleri sanayii iş
lerile meşgul olabileceği gibi 
memleket içinde un alım ve sa
tımı ve memleket dışma un ve 
mamulâtı satma işlerile de işti
gal edebilir 

Silo işleri 

MADDE 5 — Ofis, memleket 
hububatmm muhafaza, temizle
me, ilaçlama ve ayırma işleri ve 
bu mallar üzerine varand mua
melesi yapabilmek üzere inşa 
edilmiş olub bu kanun mucibin
ce ofise devri icab eden veya 
yeniden inşa veya iktisab edi
lecek olan silo ve müştemilâtı 
ile ambarlan işletir. 

Bu kanunda yazılı silo tâbiri 
ambarları da ihtiva etmektedir. 

MADDE 6 — Aynen. 



Mal. E. ,' 

kik ve takib ederek her türlü 
neşriyat yapmak. 

Hububat işleri 

MADDE 3 — Aynen 

Un sanayii işleri 

MADDE 4 — Ziraat encü
meninin 4 ncü maddesi aynen. 

Silo işleri 

MADDE 5 — Ziraat encü
meninin 5 nci maddesi aynen. 

13 
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MADE 3 — Hükmetin 3 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4 — Ziraat encüme
ninin 4 ncü maddesi aynen. 

MADDE 5 — Ziraat encüme
ninin 5 nci maddesi aynen. 

MADDE 6 — Ziraat encü
meninin 6 nci maddesi aynen. 

MADDE 6 — Hükümetin 
6 nci maddesi aynen. 

( S. Sayısı : 295 ) 
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bütün eterlerinin ve bunların 
milhlerinin ve ham kokain ile 
kokain, ekgonin fecgonine), 
tropo kokain (tropo cpcainc) 
ve bunların milhlerinin ve c!i-
kodit fdikodide), dilodit (di-
loudide), ökodal (eucodal), ase-
dikon (acedicone) ve bunlarm 
kimyevî terkiblerinde bulunan 
maddelerin ve bütün bu cisim
lerin İktısad ve Sıhhat ve içti
maî muavenet vekâletlerince ta
yin olunacak müstahzarlarının 
imâl, idhal ve ihracı Devlet in
hisarına alınmıştır. 

İstimalinde mazarrat hâsıl ol
duğu ve oksikomat tevlid eyle
diği fenni surette tesbit edilen 
yukarki fıkrada yazılı cisimlere 
benzer diğer maddeler de îcra 
Vekilleri Heyeti kararile bu in
hisara tâbi tutulabilir. 

Ham afyonun memleket da
hilindeki ticareti serbesttir. 

Uyuşturucu maddeler işi 

MADDE 7 — Ofisin uyuştu
rucu maddeler işleri şunlardır: 

a) d ncı maddede yazılı inhi
sarı işletmek; 

b) Satın aldığı afyonların ti
carî muamelelerini ve satış işle
rini yapmak ve bu hususta fay
dalı göreceği her türlü taah-
hüdlere girmek; 

c) Satın almacak afyonları 
tahlil etmek ve satm alman 
afyonları işleyerek yeniden tas
nife tâbi tutmak, afyon stan-
dardizasyonunu temin etmek ve 
bu hususta icab eden teşkilaı 
yapmak ve tktısad vekâletinin 
tasvibi ile laboratuarlar açmak; 

ç) Dahilde satm alacağı ham 
afyonun fiatmı beynelmilel af
yon piyasalarmm fiat hareket
lerini ve müstahsillerin menfa-

14 — 
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MADDE 7 — Aynen 

Zr. E. 

Uyuşturucu maddeler işi 

MADDE 7 — Ofisin uyuştu
rucu maddeler işleri şunlardır: 

A) 6 ncı maddede yazılı in
hisarı işletmek; 

B) Satm aldığı afyonların 
ticarî muamelelerini ve satış iş
lerini yapmak ve bu hususta 
faydalı göreceği her türlü ta-
ahhüdlere girmek; 

C) Satın almacak afyonları 
tahlil etmek ve satm alman af
yonları işleyerek yeniden tas
nife tâbi tutmak, afyon stan-
dardizasyonu temin etmek ve 
bu hususta icab eden teşkilâtı 
yapmak ve tktısad vekâletinin 
tasvibi ile laboratuarlar açmak; 

Ç) Dahilde satm alacağı ham 
afyonun fiatmı beynelmilel af
yon piyasalarmm fiat hareket
lerini ve müstahsillerin menfa-

( S. Sayısı : 295 ) 
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Uyuşturucu maddeler işi 

MADDE 7 — Ziraat encü-
meninin 7 nei maddesi aynen. 

H. E. 

MADDE 7 — Ofisin uyuştu
rucu maddeler işleri şunlardır: 

A) Ziraat encümeninin A fık
rası aynen. 

B) Ziraat encümeninin B fık
rası aynen. 

C) Ziraat encümeninin C fık
rası aynen. 

Ç) Dahilde satm alacağı ham 
afyonun fiatmı beynelmilel af
yon piyasalarının fiat hareket
lerini ve müstahsillerin men-

( S. Sayısı : 295) 
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atlarmı göz önünde bulundura
rak tasbit etmek; (Ofisin bu af
yonları satm alışı, ihtiva ettik
leri morfin derecesi üzerinden 
yapılır. Ancak ofis soft afyon 
yetiştiren mmtakalarm mahsul
lerini morfin derecelerini tesbi-
te lüzum kalmadan ekspertiz 
yolile de alabilir.) 

d) Afyon müstahsilleri ara
sında 2834 sayılı kanuna göre 
kurulacak satış kooperatifleri 
için adı geçen kanunda satış ko
operatifleri birliklerine düşen 
vazifeleri görmek. 

Ofisin hmuhtelif işlerine aid 
müşterek hükümler 

Stok yapmak 

MADDE 8 — Ofis buğday ve 
hububat ile her nevi un ma
mullerine ve uyuşturucu mad
delere . aid olub bu kanunda 
yazılı maksadlarm tahakkuku 
için lüzumlu olan stokların mik-
darmı idare meclisi kararile tes-
bit eder. 

Bundan başka ofis, memleket 
ihtiyatı olarak tcra Vekilleri 
Heyeti kararile bu maddeler
den stok bulundurmağa memur 
edilebilir. 

Ticarî vesikalar, avans ve 
ikrazlar 

MADDE 9 — Ofis muame
lelerinden doğan vadeli sened-
leri, poliçeleri, konşimentoları, 
antrepo, depo, ambar makbuz
ları ve süo ve depolarına ko
nulacak üçüncü şahıslara aid 
hububat varanları ve makbuz 
senedleri ve sair cirosu kabil 
olan ve olmayan bütün ticaret 
senedlerinî ihdas kabul, ciro ve 
iskonto eder; hububat ve afyon 
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MADDE 8 — Aynen 

Zr. E. 

atlerini göz önünde bulundura
rak lesbit etmek; (Ofisin bu 
afyonları satm alışı, ihtiva et
tikleri morfin derecesi üzerin
den yapılır. Ancak ofis soft 
afyon yetiştiren mmtakalarm 
mahsullerini morfin derecelerini 
tesbite lüzum kalmadan eksper
tiz yolile de alabilir.) 

D) 2834 numaralı kanuna gö
re afyon müstahsilleri arasmda 
kurulacak satış kooperatifleri
nin birliklerine düşen vazifeleri 
görmek. 

MADDE 8 — Aynen, 

( S. Sayısı : 295 ) 
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Stok yapmak 

MADDE 8 — Ofis buğday 
ve diğer hububat ile her nevi 
un mamullerine ve uyuşturucu 
maddelere aid ol;ıb bu kanunda 
yazılı maksadlarm tahakkuku 
için lüzumlu olan stokların mik-
darmı idare meclisi kararile 
tesbit eder. 

Bundan başka ofis, memleket 
ihtiyatı olarak icra Vekilleri 
Heyeti kararile bu maddelerden 
stok bulundurmağa memur edi
lebilir. 

— 17 — 
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f aatlerini göz önünde bulundu
rarak tesbit etmek; 

Ofisin bu afyonları satm alı
şı, ihtiva ettikleri morfin dere
cesi üzerinden yapılır. Ancak 
ofis seft afyon yetiştiren mm-
taklarm mahsullerini morfin 
derecelerini tesbite lüzum kal
madan ekspertiz yolu ile de 
alabilir. 

D) Ziraat encümeninin D fık
rası aynen. 

MADDE 8 — Maliye encü
meninin 8 nci maddesi aynen. 

(S . Sayısı: 295 ) 
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mukabilinde ikrazatta buluna
bilir. 

Diğer şahıslarla iş "birliği 

MADDE 10 — Ofis, inhisara 
tâbi maddelerde inhisar hakkı
nın devri veya işletmesine işti
rak mahiyetinde olmamak üze
re ofisin bu kanun mucibince 
meşgul olacağı bütün işlerde 
diğer hakikî veya mükmî şa
hıslarla ortaklık ve anlaşma ve 
mukaveleler yapabilir. 

Gayrimenkul maUarvn, tasar
rufu ve ipotek tesisi 

MADDE 11 — Ofis, işleri 
icabı olarak gayrimenkul mal
lara tasarruf edebileceği gibi, 
alacaklarının temini maksadile 
kendi namma gayrimenkul mal
lar üzerinde ipotek tesis edebi
lir. 

Şubeler ve ajanlar 

MADDE 12 — Ofis, memle
ket içinde ve dışmda lüzum 
gördüğü yerlerde teşkilât ya
par, şubeler açabilir ve ajan
lar bulundurabilir. 

Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 13 — Ofisin serma
yesi on yedi milyon liradır. Bu 
sermaye İcra Vekilleri Heyeti 
kararile bir misline kadar arttı
rılabilir. 

Bu sermaye aşağıdaki unsur
lardan terekküb eder : 

a) Hükümete aid olub halen 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 

bankasmm elinde bulunan ve bu 
kanun mucibince ofise devredi
lecek olan buğday mevcudu; 

— 18 — 
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1VCADDE 9 — Hükümetin 10 
ncu maddesi aynen 

* 

MADDE 10 — Hükümetin 11 
inci maddesi aynen 

MADjDE 11 — Hükümetin 12 
nci maddesi aynen 

Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 12 — Ofisin serma
yesi 17 000 000 liradır. 

Bu sermaye İcra Vekilleri 
Heyeti kararile bir misline ka
dar arttırılabilir. 

Bu sermaye aşağıdaki unsur
lardan terekküb eder : 

A) Hükümete aid oîub halen 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasmm elinde bulunan ve 
bu kanun mucibince ofise dev
redilecek olan buğday mev-

( S. Sayısı : 295 ) 
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MADDE 9 — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen. 

Malî hükümler 

Sermaye . 

MADDE 12 — Ofisin serma
yesi on yedi milyon liradır. 

Bu sermaye îcra Vekilleri 
Heyeti kararile bir misline ka
dar arttırılabilir. 

Bu sermaye aşağıdaki unsur
lardan terekküb eder : 

A) Hükümete aid olub halen 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasının elinde bulunan ve 
bu kanun mucibince ofise devre
dilecek olan buğday mevcudu; 



Mal. k 

MADDE 9 — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen 

Malî hükümler 

Sermaye 

MADDE 12 — Ofisin serma
yesi on yedi milyon liradır. 

Bu sermaye icra Vekilleri 
Heyeti kararile bir misline ka
dar arttırılabilir 

Bu sermaye aşağıdaki unsur
lardan terekküb eder: 

A) Hükümete aid olub balen 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasmm elinde bulunan ve 
bu kanun mucibince ofise dev
redilecek olan buğday mevcudu; 

B. E. 

MADDE 9 — Hükümetin 
10 ncu maddesi aynen. 

MADDE 10 — Hükümetin 
11 nci maddesi aynen. 

MADDE 11 — Hükümetin 
12 nci maddesi aynen. 

Fasıl : 2 

Malî hükümler 

MADDE 12 — Maliye encü
meninin 12 nci maddesi aynen. 

(S . Sayısı: 295)/ 
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b) Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat bankası elile 2056 sayılı 
kanun dairesinde şimdiye ka
dar tedvir olunan buğday alım 
satım işleri sebebile buğday teş-
kilâtmm teçhiz edildiği bilcüm
le demirbaşlar ile adı geçen 
bankada Hükümet nam ve he
sabına birikmiş paralar ve Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasının bu teşkilâtın faaliyeti 
neticesinde Hükümet hesabına 
iktisab ettiği bilûmum haklar; 

c) 2253 sayılı kanunla ihdas 
edilmiş bulunan Uyuşturucu 
maddeler inhisarının bir buçuk 
milyon lira sermayesine aid 
mevcud nakdi ile alacakları ve 
kendi malı olan afyon stokları 
ve demirbaş eşyası ve iktisab 
edilmiş bütün hakları; 

ç) Devletçe tahsis edilecek 
paralar; 

d) Hususî kanunlarla tayin 
olunacak membalar hâsılları; 

e) 2303 sayılı kanun .hüküm
lerine göre T. C. Ziraat ban
kası ile Türkiye Ziraat bankası 
taraflarından yaptırılmış olan 
silolar ve müştemilâtı ambar ve 
ikametgâhlar. 

İhtiyat sermaye 

MADDE 14 — Ofisin ihtiayt 
sermayesi ofis işlerinden tahak
kuk edecek safi kârlardan ve 
Devletin her yıl ihtiyat serma
yesi namile ofise vereceği para
lardan terekküb eder. 

Ofisin işletmelerinden müte-
vellid zararları, ofisin teklifi 

îk. EL 

cudu; 
B) Türkiye Cumhuriyeti Zi

raat bankası elile 2056 sayılı 
kanun dairesinde şimdiye ka
dar tedvir olunan buğday almı 
satnn işleri sebebile buğday 
teşkilâtının teçhiz edildiği bil
cümle demirbaşlar ile adı geçen 
bankada Hükümet nam ve hesa
bına birikmiş paralar ve Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat bankası
nın bu teşkilâtın faaliyeti ne
ticesinde Hükümet hesabına ik
tisab ettiği bilûmum haklar; 

C) 2253 sayılı kanunla ihdas 
edilmiş bulunan uyuşturucu 
maddeler inhisarmm bir buçuk 
milyon lira sermayesine aid 
mevcud nakdi ile alacakları ve 
kendi mali olan afyon stokları 
ve demirbaş eşyası ve iktisab 
edilmiş bütün hakları; 

Ç) Devletçe tahsis edilecek 
paralar; 

D) Devlete veya Devlet mü
esseselerine aid olub ofisin teş
kil maksadlarma uygun mahi
yette bulunan diğer menkul ve-
gayrimenkul mallardan îcra Ve
killeri Heyeti kararile ofise dev
redilecekler; 

E ) 2303 sayılı kanun 
hükümlerine göre T. C. Ziraat 
bankası ile Türkiye Ziraat ban
kası taraflarmdan yaptırılmış 
olan silolar ve müştemilâtı am
bar ve ikametgâhlar. 

MADDE 13 — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen 

;(S. Sayısı: 295) 
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B) Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat bankası elile 2056 sayılı 
kanun dairesinde şimdiye kadar 
tedvir olunan buğday alnn satnn 
işleri sebebile buğday teşkilâtı
nın teçhiz edildiği bilcümle de
mirbaşlar ile adı geçen ban
kada Hükümet nam ve hesa
bına birikmiş paralar ve Tür
kiye Cümbhuriyeti Ziraat ban
kasının bu teşkilâtm faaliyeti 
neticesinde Hükümet hesabma 
iktisab ettiği bilûmum haklar; 

C) 2253 sayılı kanunla ihdas 
edilmiş bulunan Uyuşturucu 
maddeler inhisarmm bir buçuk 
milyon lira sermayesine aid 
mevcud nakdi ile alacakları ve 
kendi malı olan afyon stoklan 
ve demirbaş eşyası ve iktisab 
edilmiş bütün hakları; 

Ç) Devletçe tahsis edilecek 
paralar; 

D) Devlete veya Devlet mü
esseselerine aid olub ofisin teş
kil maksadlarma uygun mahi
yette bulunan diğer menkul ve 
gayrimenkul mallardan îcra 
Vekilleri Heyeti kararile ofi
se devredilecekler; 

E) 2303 sayılı kanun hüküm
lerine göre yaptırılmış olubda 
T. C. Ziraat bankasmm elinde 
bulunan silolar ve müştemilâtı 
ambar ve ikametgâhlar. 

MADDE 13 — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen. 



Mal. E. 

B) Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat bankası elile 2056 sayılı j 
kanun dairesinde şimdiye kadar I 
tedvir olunan buğday alım sa- i 
trnı işleri sebebile buğday teş- | 
kilâtmın teçhiz edildiği bil- i 
cümle demirbaşlar ile adı geçen i 
bankada Hükümet nam ve he-
sabma bu iş için açılmış kredi 
dahilinde birikmiş paralar ve 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasmın bu teşkilâtın fa
aliyeti neticesinde Hükümet he
sabına iktisab ettiği bilûmum 
haklar; 

C) 2253 sayılı kanunla ihdas 
edilmiş bulunan uyuşturucu 
maddeler inhisarının bir buçuk 
milyon lira sermayesine aid 
mevcud nakdi ile alacakları ve 
kendi malı olan afyon stokları 
ve demirbaş eşyası ve iktisab 
edilmiş bütün hakları; 

Ç) Devletçe tahsis edilecek 
paralar; 

D) Devlete veya Devlet mü
esseselerine aid olub ofisin teş
kil maksadlarma uygun mahi
yette bulunan diğer menkul ve 
gayrimenkul mallardan icra 
Vekilleri Heyeti kararile ofise 
devredilecekler; 

E) 2303 sayılı kanun hüküm
lerine göre yaptırılmış olub da 
T. C. Ziraat bankasının elinde 
bulunan silolar ve müştemilâtı 
ambar ve ikametgâhlar. 

MADDE 13 — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen. 

• 8 1 -
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MADDE 13 — Hükümetin 
14 ncü maddesi aynen. 
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ve umumi heyetin karan üzeri
ne ihtiyat sermaye ile kapatılır. 

Bir yılm zararmı kapatmak 
için evvelki yıldan müdevver ih
tiyat sermaye kâfi gelmediği 
takdirde aradaki fark Hükü
metçe ihtiyat sermaye hesabma 
bilançoyu takib eden ilk altı ay 
zarfmda tediye olunur. 

Normal ve mecburî fiatlar ara
sındaki farkın tazmini 

MADDE 15 — Buğday için 
2 nci maddenin (a) fıkrasında 
yazılı olduğu şekilde tesbit edi
len normal fiatlarla iç ve dış 
piyasaların filî satış fiatları ara
sında ve 2 nci maddenin (c) 
fıkrasında yazılı satış fiatları 
ile ofisin satm alma fiatları ara
sındaki farklar ve mümasil ah
valde-Hükümet kararile ofisin 
alelûmum ticarî muamelelerin
de husule gelen fiat farklarile 
buğdaym maliyetini indirmek 
maksadile silo masraflarında 
İcra Vekilleri Heyetince yapıl
masına karar verilen tenzilât 
farkları gibi ofis aleyhine ta
hakkuk eden açıklar Hükümet 
tarafından tediye olunur. 

Bu gibi tediyeler, ofisçe ilgi
li muamelenin tahakkukunu 
gösteren vesaik ibrazı üzerine 
yapılır. 

İstikrazlar 

MADDE 16 — Ofis, umumî 
heyet kararile on milyon lira
ya kadar faizli veya faizsiz, ik-
ramiyeli veya ikramiyesiz tah
vilât çıkarabileceği gibi on beş 
seneye kadar vadeli istikrazlar 
dahi yapabilir. Maliye vekâleti 
ofisin çıkaracağı tahvilâta, ya
pacağı istikrazlara kefalete me
zundur. 

îk. E. 

MADDE 14 — Hükümetin 
15 nci maddesi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin 
16 nci maddesi aynen 

Zr. B. 

Normal ve mecburî fiatlar ara
sındaki farkın tazmini 

MADDE 14 — Buğday için 
2 nci maddenin (A) bendinde 
yazılı olduğu şekilde tesbit edi
len normal fiatlarla iç ve dış 
piyasaların filî satış fiatlan 
arasında ve 2 nci maddenin (B) 
bendinde yazılı satış fiatlan ile 
ofisin satm alma fiatlan ara
sındaki farklar ve mümasil ah
valde Hükümet kararile ofisin 
alelûmum ticarî muamelelerinde 
husule gelen fiat farklarile buğ
dayın maliyetini indirmek mak

sadile silo masraflarında Içra 
Vekilleri Heyetince yapılmasına 
karar verilen tenzilât farkları 
gibi ofis aleyhine tahakkuk eden 
açıklar Hükümet tarafından 
tediye olunr.. 

Bu gibi tediyeler ofisçe ilgili 
muamelenin tahakkukunu gös
teren vesaik ibrazı üzerine ya
pılır. 

MADDE 15 — Hükümetin 
16 nci maddesi aynen. 
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Normal ve mecburî fiatlaf ara
sındaki farlan tazmini 

MADDE 14 — Ziraat encü
meninin 14 ncü maddesi aynen. 

MADDE 15 — Hükümetin 
16 ncı maddesi aynen. 

— 23 
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MADDE 14 — Ziraat encü
meninin 14 ncü maddesi aynen. 

MADDE 15 — Ofis umumî 
heyetin teklifi ve İcra Vekilleri 
Heyeti kararile azamî 10 milyon 
liraya kadar faizli veya faizsiz 
ikramiyeli veya ikramiyesiz 
tahvilât çıkarabileceği gibi on 
beş seneye kadar vadeli istik
razlar dahi yapabilir. Maliye 
vekâleti ofisin çıkaracağı tah
vilâta veya yapacağı istikraz-
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İkraz eden müessese tarafın
dan taleb olundukça, avans ba
liğleri Maliye vekâleti avalile 
bonolara rabtolunur. 

İdare organları 

Umumî heyet ve idare meclisi 
teşekkülü 

MADDE 17 — Ofisin umumî 
heyeti, Başvekilin riyasetinde 
Maliye, İktısad ve Ziraat ve 
Sıhhat ve muaveneti içtimâiye 
vekilleri ile Büyük Millet Mec
lisi Bütçe, Divanı muhasebat, 
İktısad, Maliye ve Ziraat en
cümenlerince her dafasmda ken
di azası arasından intihab ede
cekleri üçer azadan ve Şwrayi 
devlet ve Divanı muhasebat 
reislerinden teşekkül eder. 

Ofisin idare meclisi, rey sahi
bi tabiî aza sıfatile umum mü
dür de dahil olmak üzere beş 
kişiden mürekkeb olub bunlar
dan reis ile bir azası İktısad, 
ikincisi Maliye ve üçüncüsü Zi
raat vekâletlerinin inhası üze
rine İcra Vekilleri Heyetince 
tayin olunurlar. Vazifelerinin 
icabettirdiği ticarî ve umumî 
bilgileri haiz olanlar arasından 
seçilen idare meclisi reisi ile 
umum müdürden başka azaları
nın hizmet müddetleri iki yıl
dır. Bu müddetin hitamında 
tekrar tayinleri caizdir. 

İdare meclisi faaliyetleri 

MADDE 18 — İdare meclisi 
en az ayda bir kerre ve lüzum 
görüldükçe umum müdürün da
veti üzerine daha-sık toplanır. 
Kararlar ekseriyetle verilir. 
Reylerde beraberlik olursa re
isin bulunduğu taraf tercih edi
lir. 

— 2 4 -
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MADDE 16 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen 

MADDE 17 — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen 

Zr. E. 

MADDE 16 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen. 

MADDE 17 — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen. 
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MADDE 16 — Hükümetin 
17 nci maddesi aynen. 

MADDE 17 — Hükümetin 
18 nci maddesi aynen. 

— 25 — 
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lara kefalete mezundur. 

Fasıl : 3 

İdare vauvlan 

MADDE 16 — Ofis, birisi 
umum müdür olmak üzere beş 
kişiden ibaret bir idare meclisi 
marifetüe idare olunur. İdare 
meclisinin reis ile ^ bir azası 
Iktısad, bir azası Maliye ve bir 
azası da Ziraat vekâletinin in
hası üzerine İcra Vekilleri He
yetince tayin olunur. 

Umum müdür hariç olmak 
üzere reis ve azaların hizmet 
müddetleri iki yıldır. Bu müd
detin hitamında yeniden tayin
leri caizdir. 
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İdare meclisi vazifeleri 

MADDE 19 — idare meclisi 
işbu kanun ile tasrih edilmiş 
hususlarla umum müdür tara
fından tevdi olunacak işler 
hakkında müzakere yapar ve 
karar verir. 

Bu kararlar umum müdür ta
rafından tatbik edilir. 

Umum müdür tayini 

MADDE 20 — Ofisin umum 
müdürü Iktısad vekâletinin 
teklifi ve icra Vekilleri Heye
tinin kararı üzerine Reisicum
hurun tasdikile tayin olunur. 

Umum müdürün vazifeleri 

MADDE 21 — Umum müdür 
ofisin iştigal mevzuuna giren 
işleri işbu kanun hükümleri 
dairesinde idare ve ofisi tem
sil eder. 

Umum müdür muavüni, umum 
muhasebe müdürü ve daire 

elemanları 

MADDE 22 — Umum müdür 
muavini ile Umum muhasebe 
müdürü, umum müdürün tek
lifi üzerine, idare meclisi ka-
rarile, Iktısad vekili tarafın
dan tayin olunurlar. 

Ofisin iştigal mevzularma gö
re çalıştırılacak kısım müdür
leri ile diğer memurlardan im
za salâhiyetini haiz olanlarla 
müfettişler umum müdürün 
teklifi üzerine idare meclisince, 
bunlarm haricinde kalanlar da 
doğrudan doğruya umum mü
dür tarafından tayin olunurlar. 

İmza ve temsil salâhiyeti 

MADDE 23 — Ofisi taahhüt 
altma alacak ve ilzam edecsk 

— 26 — 
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MADDE 18 — Hükümetin 
19 ncu maddesi aynen 

MADDE 19 — Hükümetin 
20 nci maddesi aynen 

MADDE 20 — Hükümetin 
21 nci maddesi aynen 

Umum müdür muavinleri, umum 
muhasebe müdürü ve diğer ele

manlar 

MADDE 21 — Umum mü
dür muavinleri ile umum mu
hasebe müdürü, tımum müdü
rün teklifi üzerine, idare mec
lisi kararile, Iktısad vekili ta
rafından tayin olunur. 

Ofisin iştigal mevzularma 
göre, çalıştırılacak kısım mü
dürleri ile diğer memurlardan 
imza salâhiyetini haiz olanlarla 
müfettişler umum müdürün tek
lifi üzerine idare meclisince, 
bunların haricinde kalanlar da 
doğrudan doğruya umum mü
dür tarafından tayin olunurlar. 

Zr. E. 

MADDE 18 — Hükümetin 
19 ncu maddesi aynen. 

MADDE 19 — Hükümetin 
20 nci maddesi aynen. 

MADDE 20 — Hükümetin 
21 nci maddesi aynen. 

MADDE 21 — Iktısad encü
meninin 21 nci maddesi aynen. 
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MADDE 18 — Hükümetin 
19 nci maddesi aynen. 

MADDE 19 — Hükümetin 
20 nci maddesi aynen. 

MADDE 20 — , Hükümetin 
21 nci maddesi aynen. 

- 2? — 
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MADDE 21 — Iktısad encü
meninin 21 nci maddesi aynen. 

MADDE 17 — Ofisin bir u-
mum müdürü ve lüzumu ka
dar umum müdür muavini bu
lunur. Ofisin umum muhasebe 
müdürü umum müdürün teklifi 
üzerine idare meclisi kararile 
Iktısad vekili taraf mdan tayin 
olunur. 
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ve mahkemelerde ve dairelerde 
temsil salâhiyeti verecek her 
türlü vesikaların «Ofis» unva
nı altmda Umum müdürün tek
lifi ve idare meclisinin kararı 
ile verilecek salâhiyete göre iki
si birinci derecede veyahud bi
ri birinci ve diğeri ikinci dere
cede imza salâhiyetini haiz iki 
zatin imzasmı havi olması şart
tır. 

Hesab yılı, bilanço ve bütçe 

Hesab yılı ve bilanço 

MADDE 24 — Ofisin hesab 
yılı takvim yılıdır. Ofisin he-
sabları îktısad ve Maliye vekâ-
letlerile umumî heyet tarafın
dan intihab edilecek birer mu-
rakıbden müteşekkil üç kişilik 
bir heyet tarafından murakabe 
edilir. Murakiblerin hizmet 
müddetleri İM senedir. Yeni
den tayin ve intihabları caiz
dir. Murakıblere verilecek üc
ret umumî heyetçe tayin olu
nur. 

Yıllık bilanço, kâr ve zarar 
hesabları-ertesi yılm en çok ilk 
altı ayı içinde idare meclisince 
tanzim edilerek murakıbler he
yetine tevdi olunur. Murakıb
ler bu bilançoyu tevdi tarihin
den en çok üç ay içinde incele
yerek raporlarmı tktısad ve Ma
liye vekâletlerine verirler. Bu 
raporlar, bilanço, kâr ve zarar 
hesabları ve idare meclisi ra-
porlarile birlikte îktısad ve Ma
liye vekâletlerince bir ay zar
fında incelenerek vekâletler 
mütalealarile birlikte umumî 
heyete tevdi edilmek üzere Baş
vekâlete takdim edilir. Bilanço, 
kâr ve zarar hesabları umumî 
heyetin tasdikile katğileşir. Ve 
tasdik keyfiyeti idare meclisile 

- â S -
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MADDE 22 — Hükümetin 
24 ncü maddesi aynen 

Zr. £ 

MADDE 22 — Hükümetin 
24 ncü maddesi aynen. 
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MADDE 22 - Hükümetin 
24 ncü maddesi aynen. 

B. E. 
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diğer alâkadarların o hesab se
nesi için ibralarını tazammım 
eder. 

Bütçe 

MADDE 25 — Ofisin büt
çesi Umum müdür tarafından 
tanzim ve idare meclisi karari-
le tasdik edilmek üzere Iktısad 
vekâletine arzolunur. 

Müteferrik hükümler 

Haşhaş ve afyon rmntakaları 

MADDE 26 — Haşhaş eki
lecek mmtakalarla bu mmtaka-
lar içinden afyon sütü toplan
masına müsaade edilecek mm-
takalar her yri, ziraî ve ekono
mik icablar ve satış kabiliyetle
ri gözöhünde tutularak, Iktısad 
vekâletince verilecek mütalea 
üzerine, Ziraat vekâleti tara
fından tesbit ve îcra Vekilleri 
Heyetinin tasvibinden sonra en 
çok 1 temmuz tarihinden evvel 
ilân olunur. 

Bu tarihe kadar ilân yapıl
madıkça bir yıl evvelki ilân hü
kümleri yürür. 

Bütün mmtakalarda mahallî 
en büyük idare âmirleri haş
haş ekimi ve afyon sütü topla
ma işlerini kontrol etmek ve 
işbu maddenin birinci fıkrasın
da yazılı İcra Vekilleri Heyeti 
kararmm meriyetini temin ey
lemekle mükelleftirler. 

Mmtakalarm tesbit ve ilânın
da takib olunacak usuller ile 
mahallî idare âmirlerinin mura
kabe şekilleri Ziraat, Dahiliye 
ve Iktısad vekâletlerince müş

tereken hazırlanacak bir nizam
name ile tesbit olunur. 

- 3 Ö -
İk. E. 

MADDE 23 — Hükümetin 
25 nci maddesi aynen 

MADDE 24 — Hükümetin 
26 nci maddesi aynen 

Zr. E. 

MADDE 23 —' Hükümetin 
25 nci maddesi aynen. 

Müteferrik hükümler 

Haşhaş ve afyon rmntakaları 

MADDE 24 — Yalnız yağın
dan istifade edilmek üzere haş
haş ekilecek mmtakalarla afyon 
sütü toplanmak üzere haşhaş 
ekilecek mmtakalar her yıl, zi
raî ve ekonomik icablar ve sa
tış kabiliyetleri göz önünde tu
tularak, Iktısad vekâletince ve
rilecek mütalea üzerine, Ziraat 
vekâleti tarafından tesbit ve 
icra Vekilleri Heyetinin tasvi
binden sonra en çok 1 temmuz 
tarihinden evvel ilân olunur. 

Bu tarihe kadar ilân yapıl
madıkça bir yıl evvelki ilân hü
kümleri yürür. Ancak tesbit ve 
ilân olunan yerlerde iki yıl geç
meksizin tahdidat yapılamaz. 
Süs için bahçelerde yetiştirilen 
katmerli haşhaşlar bu tahdid 
hükümlerinden müstesnadır. 

Bütün mmtakalarda mahallî 
en büyük idare âmirleri haşhaş 
ekimi ve afyon sütü toplama 
işlerini kontrol etmek ve işbu 
maddenin birinci fıkrasında ya
zdı îcra Vekilleri Heyeti kara
rmm meriyetini temin eyle
mekle mükelleftirler. 

Mmtakalarm tesbit ve ilâ
nında takib olunacak usuller 
ile mahallî idare âmirlerinin 
murakabe şekilleri Ziraat, Da-
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MADDE 23 — Hükümetin 
25 ncj maddesi aynen. 

Müteferrik hükümler 

Haşhaş ve afyon mmtakaları 

MADDE 24 — Haşhaş ekile
cek mmtakalarla bu mmtaka-
lar içinden afyon sütü toplan
masına müsaade edilecek mm-
takalar her yû, ziraî ve ekono
mik icablar ve satış kabiliyet
leri göz önünde tutularak, îk-
tısad vekaletince verilecek mü-
talea üzerine, Ziraat vekâleti 
tarafından tesbit ve icra Vekil
leri Heyetinin tasvibinden son
ra en geç 1 temmuz tarihin
den evvel ilân olunur. 

Bu tarihe kadar ilân yapıl
madıkça bir yıl evvelki ilân 
hükümleri yürür. Ancak tesbit 
ve ilân olunan yerlerde İM yıl 

geçmeksizin tahdidat yapılamaz. 
Süs için bahçelerde yetiştirilen 
katmerli haşhaşlar bu tahdid 
hükümlerinden müstesnadır. 

Bütün mmtakalarda mahallî 
en büyük idare âmirleri haşhaş 
ekimi ve afyon sütü toplama 
işlerini kontrol etmek ve işbu 
maddenin birinci fıkrasında ya
zılı İcra Vekilleri Heyeti ka
rarının meriyetini temin eyle
mekle mükelleftirler. 

Mmtakalarm tesbit ve ilânın
da takib olunacak usuller ile 
mahallî idare âmirlerinin mu
rakabe şekilleri Ziraat, Dahili-

Fasıl : 4 

Müteferrik hükümler 

MADDE 18 — Maliye encü
meninin 24 ncü maddesi ay
nen. 
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Haşhaş ekiminin ve afyon top-
lanmasmtn fennî şartlarla tak

yidi 

MADDE 27 — Ekinomik ve 
ziraî icablar dolayısile alâkadar 
enstitülerin ve mütehassıs he
yetlerin tedMkatma ve ofisin 
mütaleasma istinaden haşhaş 
ekimine ve afyon toplanmasına 
müteallik fennî şartlar koyma
ğa ve bunları mecburî tutmağa 
îcra Vekilleri Heyeti salâhiyet-
tardır. 

îcra Vekilleri Heyetince bu 
babda verilecek kararlar, Ziraat 
vekâletince tatbik ve infaz olu
nur. 

Afyon mamulleri fabrikası 

MADDE 28 — 6 ncı madde 
hükmüne göre inhisar altma 
alınmış olan maddeler ofisin 
Ankarâda tesis ve idare edece
ği tek fabrikada imal olunur. 
Bu fabrikanın işlemesi, mamu-
lâtmm nevileri, mikdan ve sa-
tışmm murakabesi tarzları tk-
tsad ve Sıhhat ve içtimaî mua
venet vekâletlerince hazrlana-
cak bir nizamname ile tayin 
olunur. Bu maddelerin memle
ketten ihracı İstanbul ve İzmir 
gümrüklerinden yapılır. 

tktısad vekâleti lüzumu ha
linde diğer gümrüklerden ihraç 
yapılmasına izin verebilir. 

Ordu ve diğer resmî daire ve 
müesseselerce yapılacak muba

yaalar 

MADDE 29.— Ordu ve mek-
tebler ve diğer resmî daire ve 

- 32 -
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hiliye ve îktısad vekâletlerince 
müştereken hazırlanacak bir ni
zamname ile tesbit olunur. 

MADDE 25 — Hükümetin 
27 nci maddesi aynen 

MADDE 26 — Hükümetin 
28 nci maddesi aynen 

MADDE 27 — Ordu ve mek-
tebler ve diğer resmî daire ve 

MADDE 25 — Hükümetin 27 
nci maddesi aynen. 

MADDE 26 — Hükümetin 28 
nci maddesi aynen 

MADDE 27 — Ordu ve mek-
tebler ve diğer resmî daire ve 
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ye ve Iktısad vekâletlerince 
müştereken hazırlanacak bir 
nizamname ile tesbit olunur. 

MADDE 25 — Hükümetin 
27 nci maddesi aynen 

— 33 
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MADDE 19 — Hükümetin 27 
nci maddesi aynen. 

MADDE 26 — Hükümetin 
28 nci maddesi aynen 

MADDE 27— Ziraat encü
meninin 27 nci maddesi aynen 

MADDE 20 — Hükümetin 28 
nci maddesi aynen. 

MADDE 21 — Ordu ve mek-
tebler ve diğer, resmî daire ve 
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müesseseler un, ekmek ve hu
bubat ihtiyaçlarını ofisin va
ziyeti müsaid bulunan yerlerde 
ofisden tedarik ederler. 

Bu gibi satışlarda tatbik edi
lecek fiat icra Vekilleri Heye
tinin kararile tesbit olunur. 

T. C. Ziraat bankasına düşen 
vazifeler 

MADDE 30 — Ofisin banka 
ve kredi işleri îktısad vekâle
tinin direktiflerine uygun ola
rak T. 0. Ziraat bankasınca 
yapılır. Lüzum ve ihtiyaç ha
linde bu işler îktısad vekâleti
nin göstereceği diğer bankalar 
tarafından da yapılabilir. 

Ofisin iştigal mevzuuna gi
ren işlerde, alım ve satımlarda 
T. C. Ziraat bankası ofisin iste
yeceği yardımı yapmakla mü
kelleftir. Bankaya komusyon 
verilmesi icab eden işlerde ko
musyon asgarî hadlerde olmak 
üzere her iki müessese arasın
da tesbit olunur. 

Alâmeti farika, patent ve saire 

MADDE 31 — Ofis iştigal 
mevzuuna giren muhtelif işler 
için muayyen alâmeti farikalar, 
patentler, imtiyaz ruhsatname
leri; ihtira beratları ve sair 

— 34 -*-
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müesseseler, un ekmek ve hu
bubat ihtiyaçlarını ofisin vazi
yeti müsaid bulunan yerlerde 
ofisten temin etmeğe mecbur
durlar. 

Bu gibi muamelelerde fiat, 
icra Vekilleri Heyeti kararile 
tesbit olunur. 

Bu muameleler arttırma, ek
siltme ve ihale kanunları hü
kümlerine tâbi değildir. 

MADDE 28 — Ofisin banka 
ve kredi işleri îktısad vekâleti
nin direktiflerine uygun olarak 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasınca yapılır. Lüzum ve 
ihtiyaç halinde bu işler îktısad 
vekâletinin göstereceği- diğer 
bankalar tarafından da yapıla
bilir. 

MADDE 29 — Hükümetin 
31 nci maddesi aynen 

Zr. E. 

müesseseler buğday, un, ekmek 
ve afyon mürekkebatı ihtiyaçla
rını ofisin vaziyeti müsaid bu
lunan yerlerde ofisten temin et
meğe mecburdurlar. 

Bu gibi muamelelerde fiat, 
icar Vekilleri Heyeti kararile 
tesbit olunur. 

Bu muameleler arttırma, ek
siltme ve ihale kanunları hü
kümlerine tâbi değildir. 

MADDE 28 — îktısad encü
meninin 28 nci maddesi aynen 

MADDE 29 — Hükümetin 31 
nci maddesi aynen 
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MADDE 28 — îktısad encü
meninin 28 nci maddesi aynen. 

Alâmeti farika, patent ve saire 

MADDE 29 — Ofis iştigal 
mevzuuna giren muhtelif işler 
için muayyen alâmeti farikalar 
imtiyaz ruhsatnameleri; ihtira 
beratları ve sair müsaadeler 

- 3 5 — 
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müesseseler buğday, un, ekmek 
ve afyon mürekkebatı ihtiyaç
larını ofisin vaziyeti müsaid 
bulunan yerlerde ofisten temin 
etmeğe mecburdurlar. 

Bu gibi muamelelerde fiat, 
İcra Vekilleri Heyeti kararile 
tesbit olunur. 

MADDE 22 — 3242 numaralı 
kanun hükümlerine tevfikan da
ğıtılmak üzere, Türkiye Cum
huriyeti Zraat bankası, tarafın
dan buğday taleb edilmesi ha
linde ofis bu suretle istenilen 
buğdayları kendisine mal oldu
ğu fiatla satar. 

MADDE 23 — Ofisin banka 
ve kredi işleri îktısad vekâleti
nin direktifleri dairesinde Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat banka-
sile ofis arasında aktedilecek 
mukaveleye göre mezkûr ban
kaca yapılır. 

Lüzum ve ihtiyaç halinde bu 
işler îktısad vekâletinin göste
receği diğer bankalar tarafın
dan da yapılabilir. 

MADDE 24 — Maliye encü
meninin 29 ncu maddesi aynen. 
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müsaadeler alabilir, ve bunları 
satın alabileceği gibi başkaları
na devredebilir. 

, Silolar talimatnamesi 

MADDE 32 — Süolarm ter- MADDE 30 — Hükümetin MADDE 30 — Hükümetin 32 
tibat ve teçhizatı ve tahsis edi- 32 nci maddesi ayenn nci maddesi aynen 
lecekleri hububat nevileri ve 
tohumluklara ayrılacak kısım
ları hakkında Ziraat vekâleti
nin mütaleası alınarak hazırla
nacak talimatnameye göre ha
reket olunur. 

Muafiyetler 

MADDE 33 — Ofisin müs- MADDE 31 — Hükümetin MADDE 31 — Hükümetin 33 
tahsilden yapacağı mübayaala- 33 ncü maddesi aynen ncü maddesi aynen 
ra aid bilûmum evrak, vesaik, 
senedat ve kuyud, defatir ve 
hulâsai hesabiyeler ve menkul 
rehni muameleleri, damga, no
ter harçları, muamele vergisi 
ve sair her nevi tekalif ve rü
sumdan muaf tır. 

Ofis gerek devredilecek ve 
gerek initikal edecek olan gay-
rimenkullerin intikal ve ferağ 
muameleleri hiç bir harç ve res
me tâbi değildir. 

Ofisin teşkil edeceği şirket 
ve müesseselerin teşkiline aid 
muameleler ve evrak damga 
resmine ve diğer resim ve harç
lara tâbi değildir. 

Ofisin vereceği kazang vergi
si, vergiye tâbi kazancının % 12 
sinden ibarettir. Kazanç beyan
namesi, bilançonun Umumî Hey-
etçe tasdikim müteakib verilir. 

Ofisin Türkiye dahilinde eş
has ve müessesatı resmiye ve 
hususiye ve şube ve ajanları ile 
olan kıymetli ve kıymetsiz mek-
tub, kart ve paket irsalâtmdan, 
telgraf ve sair muhaberatından 
Devlet dairelerinden alman 
mikdarlarda ücret alınır. 
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alabilir, ve bunları satm alabi
leceği gibi başkalarına da dev
redebilir. 

Muafiyetler 

MADDE 30— Of isin müstah
silden yapacağı mubayaalara 
aid bilûmum evrak, vesaik, se-
nedat ve kuyud, defatir ve hu-
lâsai hesabiyeler ve menkul reh-
ni muameleleri, damga, noter 
harçları, muamele vergisi ve 
sair her nevi tekâlif ve rüsum
dan muaftır. 

Ofise gerek devredilecek ve 
gerek intikal edecek olan gaj ri-
menkullerin intikal ve ferağ 
muameleleri hiç bir harç ve res
me tâbi değildir. 

Ofisin teşkil edeceği şirket 
ve müesseselerin teşkiline aid 
muameleler ve evrak damga res
mine ve (jliğer resim ve harç
lara tâbi değildir. 

Ofisin vereceği kazanç vergi
si, vergiye tâbi kazancının % 
12 sinden ibarettir. Kazanç be
yannamesi, bilançonun Umu
mî Heyetçe tasdikmı takib eden 
ay içinde verilir. 

Ofisin Türkiye dahilinde eş
has ve müessesatı resmiye ve 
hususiye ve şube ve ajanları ile 
olan krymetli ve kıymetsiz mek-
tub, kart ve paket irsalâtmdan, 
telgraf ve sair muhaberatmdan 
Devlet dairelerinden alman mik-
darlarda ücret alınır. 

- 3 7 — 
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MADDE 25 — Ofisin müstah
silden yapacağı mubayaalara 
aid bilûmum evrak, vesaik, se-
nedat ve kuyud,defatir ve hülâ-
sai hesabiyeler ve menkul rehni 
muameleleri, damga noter harç
ları, muamele vergisi vesair her 
nevi tekâlif ve rüsumdan mu
aftır. 

Ofise gerek devredilecek ve 
gerek intikal edecek olan gay-
rimenkullerin intikal ve ferağ 
muameleleri hiç bir hare ve 
resme tâbi değildir. 

Ofisin teşkil edeceği şirket 
ve müesseselerin teşkiline aid 
muameleler ve evrak damga res
mine ve diğer resim ve harçlara 
tâbi değildir. 

Ofisin Türkiye dahilinde eş
has ve müessesatı resmiye ve 
hususiye ve şube ve ajanları ile 
olan kıymetli ve kıymetsiz mek-
tub, kart ve paket irsalâtm
dan, telgraf ve sair muhabera
tından Devlet dairelerinden a-
lman mikdarlarda ücret almrr. 
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İstimlâk muamelesi 

MADDE 34 — Ofisin iştigal 
mevzuuna giren işlerin ifasına 
muktazi arazi ve arsalarla bi
nalar îktısad vekâletinin tas-
vibile usulüne tevfikan istim
lâk edilebilir. 

Yardım sandığı 

MADDE 35 — Ofisde bir 
yardım sandığı kurulur. Ofi
sin kadrosunda daimî vazife 
alanlar bu sandığın azasıdır. 

Sandığın sermayesi, azasın
dan, maaşlarının gayri safi tu
tarı üzerinden % 5 nisbetinde 
tevkif edilecek ve Ofis tarafın
dan ayrıca ve ayni nisbette 
verilecek meblâğlardan ve sta
tüsünde gösterilecek diğer kay
naklardan teşekkül eder. 

Bu sandığın idare tarzı ve 
yapılacak yardımların şekli 
Ofis idare heyetince tanzim ve 
îktısad vekâletince tasdik edi
lecek bir statü ile tesbit edilir. 

Cezaî hükümler 

Ofisin malları Devlet malıdır 

MADDE 36 — Ofisin malla
rı Devlet malıdır. Bu mallan 
çalanlar, ihtilas edenler, zim
metlerine geçirenler, suiistimal 
edenler ve gerek bu mallar üze
rinde, gerek ofise aid bilanço, 
rapor ve diğer her nevi evrak 
ve defterler üzerinde memnu bir 
fiil işleyenler Devlet mallan 
hakkmda ika oluunan bu gibi 
memnu fiillere müterettib ceza
lara çarpılırlar. 

- 3 8 — 
îk. E. 

MADDE 32 — Hükümetin 
34 ncü maddesi aynen 

Zr. E. 

MADDE 32 — Hükümetin 34 
ncü maddesi aynen 

MADDE 33 — Hükümetin 
35 nci maddesi aynen 

MADDE 34 — Hükümetin 
36 nci maddesi aynen 

MADDE 33 — Hükümetin 35 
nci maddesi aynen 

MADDE 34 — Hükümetin 36 
nci maddesi aynen 
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İstimlâk muamelesi 

MADDE 31 — Ofisin i§ 
mevzuuna giren işlerin ifasına 
muktazi arazi ve arsalarla bi 
nalar İktısad vekâletinin tasvi-
bile (Menafii umumiye namına 
istimlâk) hakkındaki kanuna 
tevfikan istimlâk edilebilir. 

MADDE 32 — Hükümetin 35 
nci maddesi aynen. 

MADDE 33 — Hükümetin 36 
nci maddesi aynen. 

— 39 -
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MADDE 26 — Hükümetin 34 
ncü maddesi aynen. 
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Kaçakçıların cezası 
MADDE 37 — Yabancı mem

leketlere ham afyon ihraç eden
ler bir seneden üç seneye kadar 
hapis ve kaçırdığı afyonun kıy
metinin üç mislinden ve her hal
de beş yüz liradan aşağı olma
mak üzere para cezasma mah
kûm edilirler. 

Ham afyon ihracma teşebbüs 
edenler altı aydan üç seneye ka
dar hapis ve kaçırılmak iste
nen afyonun kıymetinin "bir mis
li nisbetinde ağır para cezasile 
cezalandırılırlar. 

Tutulan afyonun müsadere ve 
imhasına da hükmolunur. 

Ham afyon ihracı kaçakçı
lığı yapmak maksadile icra va
sıtalarının hazırlanması ve ken
di feragatile olmayarak, ittihaz 
edilmiş mâni tedbirler sebebile, 
filin husule gelmemesi teşeb
büs saydır. 

Kanun$ mugayir haşhaş ekenler 
üe afyon sütü toplayanların 

cezası 
MADDE 38 — 27 nci mad

deye göre Hükümetçe tayin ve 
ilân olunacak mmtakalar hari
cinde haşhaş ekenlerden veya 
afyon sütü toplayanlardan beş 
liradan yüz liraya kadar hafif 
para cezası alnıır ve mahsul 
henüz elde edilmemişse sökülüb 
imhasına ve mahsul elde edil
mişse müsadere ve imhasına 
hükmolunur. Tekerrürü halin
de para cezasile beraber bir 
haftadan iki aya kadar hafif 
hapis cezası da verilir. 

Bu maddede yazılı cezalara 
sulh mahkemelerince hükmolu
nur. 

— 40 — 
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Kaçakçıların cezası 
MADDE 35 — Yabancı mem

leketlere ham afyon ihraç eden
ler bir seneden üç seneye ka
dar hapis ve kaçırdığı afyonun 
kıymetinin üç mislinden ve 
herhalde beş yüz liradan aşağı 
olmamak üzere para cezasma 
mahkûm, edilirler. 

Ham afyon ihracma teşebbüs 
edenler altı aydan üç seneye ka
dar hapis ve kaçırılmak istenen 
afyonun kıymetinin bir misli 
nisbetinde ağır para cezasile ce
zalandırılırlar. 

Tutulan afyonun müsaderesi
ne de hükmolunur. 

Ham afyon ihracı kaçakçılı
ğı yapmak maksadile icra va
sıtalarının hazırlanması ve ken
di feragatile olmayarak, itti
haz edilmiş mâni tedbirler se
bebile, filin husule gelmemesi 
teşebbüs sayılır. 

Kanuna mugayir haşhaş eken
ler ile afyon sütü toplayan

ların cezası 
MADDE 36 — Yirmi yedinci 

maddeye göre Hükümetçe ta
yin ve ilân olunacak mmtaka
lar haricinde haşhaş ekenlerden 
veya afyon sütü toplayanlar
dan beş liradan yüz liraya ka
dar hafif para cezası almır ve 
mahsul henüz elde edilmemişse 
sökülüb imhasına ve mahsul el
de edilmişse müsaderesine hük
molunur. Tekerrürü halinde pa
ra cezasile beraber bir haftadan 
İM aya kadar hafif hapis ceza
sı da verilir. 

Bu maddede yazılı cezalara 
sulh mahkemelerince hükmolu
nur. 

Zr. E. 

MADDE 35 — tktısad encü
meninin 35 nci maddesi aynen 

MADDE 36 — tktısad encü
meninin 36 nci maddesi aynen 
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MADDE 34 —îktısad encü
meninin 35 nci maddesi aynen. 

MADDE 35 — 24 ncü madde
ye göre Hükümetçe tayin ve 
ilân olunacak mıntakalar hari
cinde haşhaş ekenlerden veya 
afyon sütü toplayanlardan beş 
liradan yüz liraya kadar hafif 
para cezası alınır ve mahsul 
henüz elde edilmemişse sökü-
lüb imhasına ve mahsul elde 
edilmişse müsaderesine hükmo-
lunur. Tekerrürü halinde para 
cezasile beraber bir haftadan iki 
aya kadar hafif hapis cezası da 
verilir. 

Bu maddede yazılı' cezalar 
sulh mahkemelerince hükmolu-
nur. 

- İX — 
B. E. 

MADDE 27 — Iktısad şnoü 
meninin 35 nci maddesi aynen. 

MADDE 28 — 18 nci mad
deye göre Hükümetçe tayin 
ve ilân olunacak mıntakalar ha
ricinde haş haş ekenlerden veya 
afyon sütü toplayanlardan beş 
liradan yüz liraya kadar hafif 
para cezası alınır, ve mahsul 
henüz elde edilmemişse sökü
lüp imhasına ve mahsul elde 
edilmişse müsaderesine hükmo-
lunur. Tekerrürü halinde para 
cezasile beraber bir haftadan 
iki aya kadar hafif hapis cezası 
da verilir. 

Bu maddede yazılı cezalar 
sulh mahkemelerince' hükmolu-
nur. 
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Nizamnamelir 

MADDE 38 — İşbu kanun 
tatbikatı hakkında ihtiyaç hâ
sıl oldukça nizamnameler neş
redilir. 

Mülga kanunlar 

MADDE 39 — Bu kanun ile 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankasına; mubayaa ettirilecek 
buğdaylar hakkındaki 2056 ve 
uyuşturucu maddeler inhisarı 
hakkındaki 2253 ve silo ve am
barlar hakkındaki 2303 sayılıl 
kanunlar ilga olunmuştur. 

Muvakkat maddeler 

Devir komitesi 

BlRÎNCÎ MUVAKKAT MAD
DE — Maliye, Iktısad, Ziraat 
vekâletlerde T. C. Ziraat ban
kası,- Uyuşturucu maddeler in
hisar idaresi ve ofis tarafından 
seçilmiş birer mümessilden mü-
rekkeb bir devir komitesi ku
rulur. 

Bu komitenin vazifesi T. C. 
Ziraat bankasının ve Uyuşturu
cu maddeler inhisar idaresinin 
ellerinde bulunub 12 nci mad
dede yazılı olduğu veçhile ofi
sin sermayesini teşkil eden un
surlar cümlesinden bulunan 
malları ve hakları 2 nci mu
vakkat madde mucibince tesbit 
ve ofise devretmektir. 

• Tesbit ve devir 

ÎKÎNCÎ! MUVAKKAT MAD
DE— Devir komitesi, T. C. 
Ziraat bankasının ve Uyuşturu
cu maddeler inhisarı idaresinin 
işbu kanım mucibince ofise dev-

— 42 -
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MADDE 37 — İşbu kanun 
tatbikatı hakkmda nizamname
ler neşredilir. 

< MADDE 38 — Hükümetin 
39 ncu maddesi aynen 

Hükümetin birinci muvakkat 
maddesi aynen 

Mükûcıetm ikinci muvakkat 
maddesi aynen 

( S ; Sayısı r 2S5 ) 

Zr. E. 

MADDE 37 — Iktısad encü
meninin 37 nci maddesi aynen. 

MADDE 38 — Hükümetin 39 
ncu maddesi aynen. 

Muvakkat maddeler 

Devir komitesi 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Maliye, Iktısad, Ziraat vekâ-
letlerile Türkiye Cumhuriyeti 
Ziraat bankası, uyuşturucu 
maddeler inhisar idaresi ve ofis 
taraflarından seçilmiş birer mü
messilden mürekkeb bir devir 
komitesi kurulur. 

Bu komitenin vazifesi Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat banka
sının ve uyuşturucu maddeler 
inhisar idaresinin ellerinde bu-
lunub 12 n<n\maddede yazılı ol
duğu veçhile,of isin sermayesini 
teşkil eden unsurlar cümlesin
den bulunan malları ve haklan 
2 nci muvakkat madde muci
bince tesbit ve ofise devretmek
tir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Hükümetin ikinci muvakkat 
maddesi aynen. 
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MADDE 36 — îşbu kanu
nun tatbikatı hakkında nizam
nameler neşredilir. 

MADDE 37 — Hükümetin 39 
ncu maddesi aynen. 
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Muvakkatt maddeler 

Devir komitesi 

KEOİAKKAT MADDE 1 — 
Ziraat encümeninin 1 nci mu
vakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 2 ~ 
Hükümetin 2 nci muvak^ttt 
maddesi aynen. 

Fasıl : 5> 

Muvakkat hükümler 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Maliye, tktısad, Ziraat vekalet-
lerile Türkiye Cumhuriyeti Zî  
raat bankası, uyuşturucu mad
deler inhisar idaresi ve ofis 
taraflarından seçilmiş birer mü
messillerden mürekkeb bir de
vir komitesi kurulur. 

Bu komitenin vazifesi, Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasının ve uyuşturucu madde
ler inhisar idaresinin ellerinde 
bulunub 12. nci maddede vazıh 
olduğu veçhile ofîsm sermaye
sini teşkil eden unsurlar cümle
sinden bulunan malları ve hak
ları ikinci muvakkat madde 
mucibince tesbit etmektir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Hükümetin 2 nci muvakkat 
maddesi aynen. 
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redecekleri menkul ve gayri
menkul mallarm ve haklarm ke
miyet ve keyfiyetlerini ve ha
kikî kıymetlerini usulü daire
sinde ve tktısad vekâletince 
tanzim edilecek program ve ta
yin olunacak müddet dahilinde 
tesbit ve ofise devreder. 

Devir komitesi azası için o-
fis idare meclisince kararlaştı
rılacak ücretlerle devir ve tes
bit muamelesi için Devir ko. 
mitesince sarfma lüzum gösteri
lecek sair ücretler ve masraflar 
ofis tarafından ödenir. 

T. C. Ziraat bankasına tazminat 

ÜÇÜNCÜ MUVAKKAT MAD
DE — Ziraat bankası ve Tür
kiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kası tarafmâan Hazine hesabma 
tedvir olunan buğday ve silo 
işlerinin 2 nci muvakkat mad
dede yazılı devrin icrasını mü-
teakib tesbit edilecek katği he-
sab neticelerine göre bankanm 
tahakkuk edecek alacağı her 
sene için bir milyon liradan 
aşağı olmamak üzere Hazinece 
bankaya ödenir. 

İntikal devresi 

DÖRDÜNCÜ MUVAKKAT 
MADDE — T. C. Ziraat ban
kasının buğday ve silolara aid 
teşkilâtı ile uyuşturucu mad
deler inhisarı idaresi teşkilâtı, 
ofis tarafından yeni teşkilât 
vücude getirilib faaliyete başla
yıncaya kadar eskisi gibi faa
liyetlerine devam ederler. 

__ 44 
tk. E. 

MUVAKKAT ÜÇÜNCÜ MAD
DE — Bu kanunun meriyetin
den itibaren Uyuşturucu mad
deler inhisarı bütün hukuk ve 
vecibelerile birlikte Ofise inti
kal eder. 

MUVAKKAT DÖRDÜNCÜ 
MADDE — Ziraat bankası ve 
Türkiye Cumhuriyeti Ziraat 
bankası tarafından Hazine he
sabma tedvir olunan buğday 
ve silo işlerinin ikinci muvak
kat maddede yazılı devrin icra
sını müteakib tesbit edilecek 
katği hesab neticelerine göre 
bankanm tahakkuk edecek ala
cağı her sene için bir milyon li
radan aşağı olmamak üzere 
Hazinece bankaya ödenir. 

(S . Sayısı: 295) 
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MUVAKKAT MADDE 3 — 
Bu kanunun meriyetinden itiba
ren uyuşturucu maddeler inhi
sarı bütün hukuk, ve vecibele
rile birlikte ofise, intikal eder. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Mülga Ziraat bankası ve 
Türkiye Cumhuriyeti Zira
at bankası tarafından Ha
zine hesabma tedvir olunan 
buğday ve silo işlerinin 2 nci 
muvakkat maddede yazılı dev
rin icrasmı müteakib tesbit edi
lecek katği hesab neticelerine 
göre bankanm tahakkuk edecek 
alacağı her sene için bir milyon 
liradan aşağı olmamak üzere 
Hazinece bankaya1 b*denü\ 
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MUVAKKAT MADDE 3 — 
Ziraat encümeninin 3 ncü mu
vakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Ziraat encümeninin 4 ncü mu
vakkat maddesi aynen. 

- 45 
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MUVAKKAT MADDE 3 -
Ziraat encümeninin 3 ncü mu
vakkat maddesi aynen. 

MUVAKKAT MADDE 4 — 
Mülga Ziraat bankası ve Türki
ye Cumhuriyeti Ziraat bankası 
tarafından Hazine hesabma ted
vir olunan bağday ve silo işle
rinin ikinci muvakkat maddede 
yazılı devrin icrasmı mütea-
kib tesbit edilecek katği hesab 
neticelerine göre bankanın 11-
izlerile beraber tahakkuk ede
cek alacağı Maliye vekaleti ile 
banka arasmda tesbit edilecek 
şart ve faize göre ve senevi bir 
milyon liradan aşağı olmamak 
üzere Hazinece bankaya ödenir. 
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MADDE 40 — Bu kanun 
neşri tarihinden muteberdir. 

îk. E. 

BEŞİNCİ MUVAKKAT MAD
DE — Türkiye Cumhuriyeti Zi
raat bankasmm buğday ve silo
lara aid teşkilâtı ile Uyuşturu
cu maddeler inhisarı idaresi 
teşkilâtı Ofis tarafından yeni 
teşkilâtı vücude getirilib faali
yete başlayıncaya kadar eskisi 
gibi faaliyetlerine devam eder
ler. 

Zr. E. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
İktısad encümeninin 5 nci mu
vakkat maddesi aynen. 

MADDE 39— Hükümetin 40 
ncı maddesi aynen 

MADDE 41 — Bu kanun hü
kümlerini icraya İcra Vekille
ri Heyeti memurdur. 

Bş. V. 
C. Bayar 
M. M. V. 
K. Özalp 

Ha. V. 
Dr. T. R. Araş 

Mf. V. 
S. Ankan 

îk. V. 
Ş. Kesebir 
G. 1. V. 

Bana Tarhan 

5 - V -1938 
Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Da. V. 

Ş. Kaya 
Mal. V. 

F. Ağralı 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
Zr. V. 

F. Kurdoğlu 

MADDE 40 — Hükümetin 41 
nci maddesi aynen 

• 

MADDE 39 •— Hükümetin 40 
nci maddesi aynen» 

MADDE 40 — Hükümetin 
41 nci maddesi aynen. 
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MUVAKKAT MADDE 5 — 
tktısad encümeninin 5 nci mu
vakkat maddesi aynen, 

MADDE 38 — Hükümetin 40 
nci maddesi aynen. 

MADDE 39 — Hükümetin 41 
nci maddesi aynen. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 5 — 
Ziraat vekâletile Türkiye Cum
huriyeti Ziraat bankasmm buğ
day ve silolara aid teşkilâtı ile 
uyuşturucu maddeler inhisar i-
daresi teşkilâtı ofis tarafından 
yen; teşkilâtı vucüde getirilib 
faaliyete başlayıncaya kadar es
kisi gibi faaliyetlerine devam 
ederler. 

MADDE 29 — îşbu kanunun 
tatbiki hakkmda nizamname
ler yapılır. 

MADDE 30 — 31-V-İÎ&3 
tarih ve 2553, 31-V-1933 ta
rih ve 2256 ve 2303 sayılı ka
nunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 31 — Hükümetin 40 
nci maddesi aynen. 

MADDE 32 — Hükümetin 41 
nci maddesi aynen. 

\>m<i 
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