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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) 
bendinin tadili hakkındaki kanun lâyihasının muvak
kat bir encümende tedkikı kararlaştırıldıktan sonra 

Erzincanın ve havalisinin uğradığı felâketten do
layı İrak Meclisi Mebusanmdan gelen taziye telgrafı 
okundu ve Riyaset divanınca cevab yazılması tensib 
edildi. 

58 917 000 liralık fevkalâde tahsisat verilmesi hak
kındaki kanuna bir madde eklenmesine, 

Erzincan yer sarsıntısından müteessir olan mm ta
kada zarar görenlere yapılacak yardıma, 

Orman umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 
münakale yapılmasına, 

Hariçten idhal edilecek bazı maddelerin gümrük 
resimlerinin tadili hakkındaki kanuna tevfikan İcra 
Vekilleri Heyetince ittihaz edilen kararların tasdikma, 

Genel Kurmay Başkanının seyahat ve ikamet yev
miyesine, 

Gümrüklerde istimal olunan bazı evraka müdafaa 

pulu ilsakı hakkındaki kanunda bazı değişiklikler ya
pılmasına, 

Kaçakçılığın men ve takibine dair kanunun bazı 
maddelerinin değiştirilmesine, 

Amortisman sandığına verilen avansın tezyidine, 
Askerî malûllerin terfihine dair kanunda tadilât 

yapan 1122 sayılı kanunun üçüncü maddesinin değiş
tirilmesine dair kanun lâyihaları ile, 

Haziran : ağustos 1939 aylarına aid Divanı muha
sebat raporu ve, 

Eylül : 2 nci teşrin 1938 -1939 aylarına aid keza 
Divanı muhasebat raporunun 9 ncu fıkrası hakkındaki 
mazbatalar kabul edildi. 

Gedikli erbaşları maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkındaki kanun lâyihasının müzakeresi Vekilin hu
zuruna talik olundu ve perşembe günü toplanılmak 
üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan vekili Kâtib Kâtib 
Dr. M. Germen Niğde Kütahya 

C. Oral V. Uzgören 

2 — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Tezkereler 
1 — Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlü

ğünün 1936 malî yıfı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
Riyaseti tezkeresi (3/201) (Divanı muhasebat encü
menine) 

2 — Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğü
nün 1936 malî yılı hesabı katğisine aid mutabakat 
beyannamesinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat 
Riyaseti tezkeresi (3/202) (Divanı muhasebat encü
menine). 

Mazbatalar 
3 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseti Cumhur ve 

Divanı muhasebat 1938 malî yılı katği hesab cedvel-
lerinin sunulduğuna dair Meclis Hesablarının Tedkikı 
encümeni mazbatası (5/23) (Ruznameye) 

4 — Çay kanunu lâyihası ve Ziraat, Maliye, Ad
liye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/218) (Ruz
nameye) 

5 — Eylül : ikinci teşrin 1939 aylarına aid rapo
run sunulduğuna dair Divanı muhasebat Riyaseti tez
keresi ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası 
(3/197) (Ruznameye). 

)>»€>« 

B Î R I N C Î C E L S E 
Açılma saati : 14 

BAŞKAN — Refet Canıtez 
KÂTÎBLER : Vedid Uzgören (Kütahya), Bekir Kaleli (Gazianteb) 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMIYEYE MARUZATI 

j — Muamele vergisi kanununun 2 nci mad
desinin (N) fıkrasının tefsiri hakkındaki tezke
renin geri verilmesine dair Başvekâlet tezkeresi • 

BAŞKAN — Hükümetin iki tezkeresi vardır. 

Okunacaktr. 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

16 - I - 1940 
12 - VI - 1939 tarih ve 6/3111 sayılı tezkere 

118 
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ile yüksek huzurlarına sunulan kok kömürünün 
muamele vergisine tâbi olub olmryacağı bakı
mından muamele vergisi kanununun ikinci mad
desinin (N) fıkrasmm tefsiri hakkındaki tez
kerenin geri almmasr Maliye vekilliğince iste
nilmekte olduğundan iadesine müsaade buyurul-
masmı rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Alelûsul iade ediyoruz. 

2 — Mülga posta ve telgraf nezareti Mesalilt 
kalemi müdürü İtalyan tebaasından ölü Petaci 
ailesine 2 500 lira verilmesi hakkındaki lâyiha-

1 — Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve 
teadülü hakkında 1/254 ve Gümrük muhafaza kı
talarında takım komutanı olarak kullanılacak 
başgedikliler hakkında 1/270 sayılı kanun lâyi
haları ve Millî Müdafaa ve Bütçe encümenleri 
mazbataları 

BAŞKAN — Bu lâyiha dün müzakere olunu
yordu, Millî Müdafaa vekilinin huzuru ile 
Müzakere edilmesi için bugüne tehir olunmuştu. 
Birinci maddeyi okutuyorum. 

Gedikli erbaşların maaşlarının tevhid ve teadülü 
hakkmda kanun 

MADDE 1 — Türkiye Cumhuriyeti ordusu
nun kara, deniz, hava kısımlarile Jandarma, 
gümrük ve orman muhafaza teşkillerinde müs
tahdem bilûmum gedikli erbaşların maaş asılla-
rile tutarları aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir: 

Rütbesi Aslî Maaşı Tutarı 

Gedikli çavuş 10 40 
» üstçavuş 15 50 
» başçavuş 20 60 

Başgedikli 25 75 
BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? 
ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Bendeniz söz 

istiyorum. 
ZÎYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Mü

saade buyurursanız benim yarmı kalmış bir sö
züm vardı. 

MÎLLÎ MÜDAFAA En. M. M. ŞÜKRÜ KO
ÇAK (Erzurum) — Arkadaşlar dün huzuru-
nuzda bu birinci maddeyi oldukça müzakere et
tik. Hemen, hemen karara vâsıl olurken bugüne 
tehir edildi. Lâyihanın müzakeresinin bu gü
ne tehir edilmesine sebeb olanlara huzurunuzda 
teşekkür ederim. Bilhassa Maliye vekili arka
daşıma. Çünkü kendileri Hükümet huzurile, 

nın geri verilmesine dair Başvekâlet tezkereci 
B. M. M. Yüksek Reisliğine 

16 - I - 194Ö 
1 - X - 1938 tarih ve 6/4049 sayıl* tezkere 

ile yüksek huzurlarına sunulan mülga Posta ve 
telgraf nezareti Mesalih kalemi müdürü İtalyan 
tebaasından ölü Petaci ailesine 2 500 lira veril
mesine dair olan kanun layihasmm geri alnması 
Maliye vekilliğince istenmekte olduğunda» ia
desine müsaade buyurulmasmı rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

BAŞKAN — Alelûsul iade ediyoruz. 

Millî Müdafaa vekilinin huzurlarile müzakere
nin cereyan etmesini teklif etti. 

MİALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâziğ) — 
Bir şey değil. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Devmala) — Biz de bu 
şekilde lâyihanın tehirile okumuş olduk. Bu lâ
yihayı okudum arkadaşlar, Millî Müdafaa 
encümeninin teklifile Hükümetin teklifini karşı 
karşıya koyacak olursanız hemen, hemen yekdi-
ğerile muvazi olarak yürüdüğünü görürsünüz. 
Yalnız bu maddede gerek Hükümetle, gerek 
Bütçe encümenile noktai nazar ihtilâfımız var
dır. 

İhtilâfımız da şuradadır: Biz gedikli erbaş
ların gedikliye geçtikten sonra maaşlarının ta
yininde esas olarak Devlet barem kanununu na
zarı itibare almış ve ona göre esasatı tesbit etmiş 
bulunuyoruz. Bütçe encümeni mazbatasını oku
dum. Mazbatayı okuduktan sonra daha ziyade 
Millî Müdafaa encümeni noktai nazarmm daha 
kuvvetli, daha esaslı olduğuna bir daha kani 
olduk. Bunları okuduktan sonra şimdi huzu
runuzda bu noktayı daha esaslı olarak 
şerh ve izah edeceğime kanaatim vardır. Bütçe 
encümeni diyor ki, eğer Millî Müdafaa encüme
ninin mazbatası kabul edilecek olursa Maliye ve
kâletine büyük bir yük tahmil edilir, sonra yine 
Bütçe encümeni diyor ki, gedikliler iaşe 
ediliyor, gedikliler ilbas ediliyor; kışlalarda 
yatırılıyor. On beş liranm on liraya indi
rilmesinin sebebi bu esaslara istinad ettiriliyor. 
Millî Müdafaa encümeninizin hiç bir vakit Ma
liyeye büyük bir yük tahmil etmek ve elindeki 
mevcud kanunlar hilaf ma ve ona zıd olarak tek
liflerde bulunmak hatrru hayalinden geçmiş de
ğildir. Bir hüküm koyduğu zaman elindeki bü
tün kanunlara, bütün mevzuata ve bü
tün teamüle uygun olsun ve onunla muvazi yü
rüsün diye çalışmaktadır. Devlet maliyesinin 
bütün bünyei Devleti idare ederken en küçük bir 
ihmalin ne büyük rahneler açacağını, neler hâsıl 

4 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

— 119 — 
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olacağını Millî Müdafaa encümeniniz pekâlâ tak
dir eder. 9"n^f?:n>'i rhiuUıY' .M M M. 

Bu (tââinili etekleri yük nedir? Onu bir defa 
hu^suruj^Jİ^^barö ;*ÛiVW f1^^' § u l â p -

daf J3$£ş$fe kuzuyıtn^a.JZjya, _^ey^r r | rj | 
mimik î4fid^#4rfMri*#i1^ ?Wİ m>9Tw^M 
f ı k a r i s M f e 9 % ^ a r f f i ; ^ Ş n i | ü | f f i ^ t f f 
yüksek IjHzpujttşza gelmesinden dolayı evvela 
Hükûme,^|gşe^k% ederim. Şimdi tahmil edi
len yükü arzetmek istiyorum. Hükümet bu lâyi
ha ile geîirî^%edİkJileT3iefeMce ntf Jâ^tfrdu? 
Bu gün ne alacaktır. Hükümetin noktai nazarı
na göre? Biliyorsunuz ki, yüj |e^ cJ | f^4i !$$? T il rMy^N^^M^1 Hr i ş b u l u r - Halbuki onun 
sayılı kanun tesbit etmiş, kara ordusu*îçîîTö lira 
ma-aş*j&sJ% djönig] Yftj^aVia/flridi^rj^np^e TsÇĵ j 
800,900, ıooo, mm, mm }^muf^^^e^ 

çıkarmakla Devlet bütçesine tahmil fciâcej^kül^ 
fef60Ö>-$00 ^(Htawaââıdaâ$0'M. Ü M üp 

•s J BiHm-%Mîfisaiz*Î %eMoeı| jhâsdt rofajoatkö i6iı&k»ş 
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çe^^&İîîâîği î ^â^Myülç :tojyüfctahflaıâa «0*»$ 
y#|^lyt^lat^ferEmemiş!İar. öedüdâlerüfeşfiiffdi^ 
l i ^ r â e İ^^ İ iHa l&ukü^ 
sek huzurunuzda arzettiğim gibi, orta mektefe 
tsehsHkıîfMîsap^aayru^ı>iki. se#fe m e j l ^ l jÇafısi-
liM«nhıdBiıp(Mjş lıerj<MiVa|an^p^u.^^3|)ş |^ 
karineamıd»^£&&ayıİ6îl^^ İPİİ W$$% 
sinino p^^ei j (^^*Na4aj iPo£Q r&I^ 

htyBpwwiMx®fmâm^mMv im fe^pla- ft&jh 
ta^&akraıter«"dabij;î^ ejgç 
jnBâ^dtebOöâİari^^a^ fî%iç|^ 
l^ıa^rJıtor&ba£;©J^^ n ^ # % 
nknaloçıkaiîmış ojda^u b^Rfeı^nİa js ıb^l^ :^ 

mmm&OAttoâmi bafiir.; 9 p e ^ i ^ y^fb^Un,,^S 
batB i^^df e^3Wifiıtd#;^uJ^m^ 
JeıânkKima^ş:l^i920ı4to ifctn h ẑ ^ ^ ^ ı ^ ^ ^ j -
9^raH.^^j.|^ttik. ,Şe^^asm^4^ , % | Hfgrtjg 
^ » t e g l s a s e ^ ^ i i ^ , z ^ t l e r | n f .fiMu lğ$M 
Iş^aş ım^^diği , gilfy ^au^uri f r | e lk^gi :Ww" 

i g l ^ m ^ T b ^ ı ^ d a ^ . ç n ^ r K ^ ^ r , f. 

-iM İabbagre ^eto8ef^M9»]rha4aş^ri/r 
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yapmış ve ayrıca da iki sene bir meslek tahsilini 
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bit|şr^i|İ olan bir vatandaş gece ve gündüz or-
^Mfe ^ P S e n e r t urlü nıeşekkate tahammül 
ecÇğrjpç JpMnffl içerisinde kalsm her türlü me
saisi se^nyeVe, taallûk eden işlerde çalışsm^ 
geçje^er.gıiMuz vazifesi başında bulunsun ve 
neticede ancak İtBndi muadili bir derecede tah
sili bulunan bir vatandaştan aşağı bir mikdar 
maaş alsfe ÎS^İda uğraşanlardan maada bir de 
hava W%¥nızaftı illerinde meşgul olanları göz 
önüne getirjpsjek fb ı̂n^a ı̂n, ̂ ^Uçalıştıklarını ve 
hayatlarını nastı isiînkar ettiklerini ve bu sı
nıfta ne suretle. ye,tiş&Weir,ini\ %ips$fa \heyetiniz 
takdiri btt^uruK^^^aena^eyhı,^ ÎF f t ^H n W k u 

mezalime \ve <M -.'Jkadar, y^rgun^uğa. m^ahkûın^^t. 
memuriyete intisabdansa gidib diğer bir memu-

orduâa"^uluifması ordunun kıymetlenmesi ba-
kjmında^ ^(1ka(|aj, verende, olduğunu ) Yüksek 
faşyetin^a^lf^;; ecfejr. »lötorız^^bi^prdn^un, 

ninin maddesinin kabul buyürulmasmı rıcja' ede-masmı rıcja ^ 
rim. (Alkışlar). 
•"'ffi&ŞKAKsiHff Zijla ^BerJfcR^tüiJUAJHfŞAa 
5 i SAMİ ıMRKMim 'a(/ruBO»H0iHB$ Bffltt«lâ Mfefyt 

veî^KdRİemflştimöfiıişüff niyi jaymlifo» 9'iâîİ.iîsijJJİ 
ZIYA GEVHER r®mte^^0ttıâ*afeae^4«.'îMfi 

söz almıştım, Millî müdafaa vekilinin huzurile 
i ıhtokeresi 'ararla p n c ^ 

ra sözüm yarı kalmı^. jOnujö*a£Îdiyorum. 

t£f İ ff i f AdM;f j W î ü e W^axtm^g^mti»m 
dâir Mn' # » t * M f i % f t i , a # ö ^ u n 4 

İSİ 
hftbü'gefiygM^^lindedir. Bu, ^a^a^değişmez, 
esaslı bir unsurdur. Bu, öyle bir makinadrr ki 
büd^n çarkf işi onun elinde döne^v J |u^a$a£ 
eh§mmiyet\-; yardır. Gedikli, ordı^fl^a^ zaman-
da()j[3tocadır0c> Her gelen acemini^^ı^hocasılır. 
Biipn dah^l| işler gediklinin elindedı^V^^b^pj-
dularmm en yüksek tekniği kazanması, gedıkn-
le? y^Eühden-ol^ııstur'j iG^diklüeriA.'tşa'felt ve 
değişmez unsur olması yüzündendir. Tasavvur 
«diüi2, î^g'iliz bahriyesinin mim- aatveti.f Şdik-
linin elindedir. Diğer Devlet bahriyelihariî5QfM-
4r^uUanggtopy,:^,ej^r î1|ŞTÎ8İ§Hİ!fitr^fi^^^ ,ür-
îer^.BLZJfft-ggdMye WMd <$MtS}'âmvı %il«r 
dar az anasır elinde temadi edip gide#TRQemjşJf 

mnm nakkıle iddia ettiği, Ttanuı arî^14 

— 120 
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mistir. Arkadaşlar. Baremde orta mekteb me- ı 
zununun derecesi muayyen ve katğidir. Asıl 
hayret ettiğim cihet Bütçe encümeninin bu ka
nun münasebetile baremdeki esaslara muhale
fet gibi bir zâfa düşmesidir. Elimizde bir barem 
kanunu vardır. 0 baremde, bütün Devlet me
murlarının bütün derecelerini tayin ederek esas
lar konulduğu halde Bütçe encümeni bundan 
nükûl ederek ikinci bir formül nasıl getirebilir? 
O baremin meşhur müdafilerini şimdi karşımda 
aksi iddiada görüyorum. Biz vaktile baremin 
bazı noksanlarını izah ederken onlar şiddetle ba
remi müdafaa ettiler. Kimse bunun haricine çık
mamıştır. Evvelâ Bütçe encümeni bunun haricine 
çıkıyor. Bu nasıl olur arkadaşlar? Barem gibi 
bir kanun hakları tayin ettiği bir zamanda, Büt
çe encümeni ancak bu kanunu esas ittihaz ede
rek bir formül yapması lâzımdı; halbuki bu gün 
baremin haricinde iş yapmıştır. Başka bir for
mül getirmiştir. Orduda en esaslı çalışma unsu
rumu ihmal edici bir vaziyet almıştır. Binaen-
aje^n!İj>irr takrir vererek Millî müdafaa encüme
ndin: 1m&Wej3İnin okunmasını rica ediyorum. Za-
tğn^ | ^ yerS^l^'teayyün ettikten sonra madde 
OKtiıiOT̂ a ikıâİttiiı'ârasmdaki farkı göreceksiniz, 
oTtedâsr WizÜİr ki derhal Millî müdafaa encu-
nfehiniii formülünü kabul edeceksiniz Binaena-
teyi arkadaşlarımdan çok rica öderim, Millî mu-
data^cüıteı tânih maddesi -okunsun (Alkış) 
-\"3 n „ 
->fu i iı » is Yüksek Başkanlığa 
5 r Milli Müdafaa encümeni maddesini» nazarı 
dikkate'alınmasını rica ederim*. ı 
- ' ^ ! f r uÇanakkale 
wrî'ı'» ' f Zıya Gevher Etıh 
-r "* 
^ Ş^Şjj^N — Takriri reye, arzedeceğım 
t RUŞENÎ BARKIN (Samsun)'— .Biz de söz 
- .."BÜTÇE E. RBÎgl BURBAJNETTÎIN PEJ5T, 
KBR -(Kırklareli) -r- Efendim,, orduda gedikli 
erbaşlara»; ordunun taliraü jierbıyesi, şevku 
idaıseai »bakımından swbay heyetine yardımcı 
uafeiyetindeıı hiç kimsenin tereddüdü yoktur 
Babı de* bir asker olmak itıbarile bunlar?: yakı-
tfenri gördüğümden bu babda'»$!£- aleyhde soz 
söyleyecek değilim. Buradaki muhterem aza-
n#fc> İm biri de yedek subaylık yapmış olmala-
^ı/.itıbanle hepsi de bunu takdir ederler, J3ma-
«naiteyh bu nokta için kürsüye $ıkan gerek Mû-
lî'Mtdafaa encümeni ,mazbata muharriri, ge-
İtefese Ziya Gevher arkadaşımın sözlerine tama-
•öüle"'iştirak ederim (O halde mesele yok se&-
$&t$' Müsaade buyurun; bir -seyın mutlak ve 
•mfö#eJ*re# mantıkla muhakemesi haşkadnv rea
litenin toablctn, zaruretleri başka bir şeydir. 
'ffiSf'flfefâ Ziya Gevher arkadaşımız Bütçe encü-
îheriinı' hakkinda, İmrada kendilerinin yaptığı 
^Aıtâielafâ'a ettiği barem kanununa riayet etme- ; 
•Mi'^msk 'bakımından tana ve tenkid seklin 

de bir mütalea söylediler. Ben öyle hatırlıyo
rum ve zati âlileri de hatırlarsınız, bir kere ba
rem kanunu mutlak şekilde bütün Devlet teş
kilâtına mutlak şekilde tatbik edilmiş değil
dir. Barem kanununun bir kere maaş bakımın
dan koyduğu hadler imkân ve azamî hadlerdir. 
Yoksa bunlar mecburî hadler değildir. Hatta 
bazı belediyelerin malî imkânları müsaid olama
yacağı için kendilerine mahsus bir barem yap
masına dahi muvafakat edilmiştir. 

Binaenaleyh esas olan barem kanununun bü
tün rakamlarının tatbiki değil, hizmetin imkân 
dahiline sokulması da ayni zamanda nazarı dik
kate alınmalıdır. 

Bütçe encümeni barem kanununa riayet et
memiş değildir. Barem kanununun ana prensib-
lerine riayet ederekten bu kanunu tedkik etmiş 
ve ona göre icab eden tadilâtı yapmıştır. Bit
tabi Bütçe encümeni, isminin de üzerinde olduğu 
veçhile, vazifesi veçhile meseleyi yalnız ihti
sas encümeninin düşündüğü gibi her türlü icab-
lardan tecerrüd ederekten de düşünmemiştir. 
Bunu ayni zamanda bütçe ve kendisinin de mü
dafaa etmiş olduğu baremin rakamları üzerinde 
ana prensiblere uygun olarak düşünmüş ve ted-
kikatını bu noktadan yapmıştır. Şimdi gedikli 
erbaşların bu bareminden bir kere bütçe ve or
dunun menfaati mevzubahstir. 

Bütçe bakımından, ordunun bu günkü erbaş 
kadrosu itibarile, nitekim Millî müdafaa encü-
iseni mazbata muharririnin dediği gibi, Hükü
metin getirdiği kanun 600 küsur bin, hatırımda 
karîdığmar göre de maliyenin yaptığı hesab ve 
btee tirdiği /rakama göre de 7 - 800 bin liralık 
bwt fark?olardın-Yani Hükümetin teklifi kabul 
edildiği Jtakdirde>MilH müdafaa encümeninin bi
rinci hmddiesi/esâsma' göre, bütçeye bu kadar 
bj^^umoya?pjlacak, mazbata muharririnin dedi-
ğdri£ig,ÖTe; 400 fc 450 bin; beninu Bütçe eneümenin-
&ek£ Amüzakerattan? ihatırımda jkaldığmagöre 
7iVi800 bmliranm bir misline yakın bir zant/pa^ 
piılaoaktır M, .eğer Yüksek Meclis millî :müdaf âai-
ya bunu/veya hamdan daha fa^M. tahsisato veri
lmeği' • dü^şü^üyorsai onuna daha i£erkinde /tekiif 
ediierakmaaşlarra jkabuiünde hi& kimseninuiti-
*agt iöianiasfî • Ordunun* menfaati *ak^ından,-Bniü-
<|e ie^ümentride-^ereyan! eden müzakerattan1 akıî-
daikalatt^ intiba^ şudur ki;; orduyftisenelerdenberi, 
•bütçeleri itedkikîederseniz/v;ordumm;iMiy^caiûa 
göre bütçenin- ve memleketin mali kndretdaân 
veröiğMmkâiıiar dairesinde tahsisat v êrilmektie,-
dir. ;|Bjhaenateyh ı bu r tahsisata hudud dahilinde 
kaldıkça, yani gecen ;sene,; evvelki; sene, daha 
evvelMı sene. verilen tahsisat üze.ymdei bui kanun-
iaafmrdcaibielrtirdiği zamlarıniştilzam .ettiği jfag-
lalafeikonalmadıkça o haldeı vaziyet §u; oJftpakt|n; 
yainİKOiSlttî̂ kendi diğer ihtiyaçlarından^; snâJ*&şU-
rmakp t müMmmat., almak ve safreden sarfjnu^ar 
edereto#arayı buraya^yerecektjr ? yeyahud prfju 
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kendisinin vâsıl olmak istediği erbaş kadrosuna 
vâsıl olmadan onun dununda kalacak ve mev-
cudları terfih ettirecektir. Eğer Yüksek Meclis 
bunu da tasvib ederse bittabi kimsenin bir di
yeceği yoktur. Şimdi gerek Hükümetin teklif 
ettiği ve gerek Bütçe encümeninin teklif ettiği 
maddenin iki gayesi; birisi gedikli erbaşların 
terfihi diğeri, baremin esas ve ana prensiblerine 
onları da uydurmaktır. Yalnız burada şunu da 
arzedeyim ki barem prensibleri, baş tarafta da 
bir nebze arzettiğim gibi, riyazi formül halinde 
tatbik edilecek prensibler değildir. Hizmetin, ih
tiyacın bünyesine uydurmak lâzımdır. Bu ba
kımdan, Hükümetin teklifi ve Bütçe encümeni
nin tadilen kabul ettiği şekilde, gedikli erbaşla
rın bareme uydurulması ve onlarm terfihi ne 
vaziyet husule getirmiştir? Bunu da mütalea 
edersek şu vaziyeti görürüz: Filvaki birinci baş
langıç derecesinde gedikli erbaşlar orta tahsil 
derecelerinin bir altında maaş alıyor. Fakat mu
kabilinde bir takım tavizler vardır. Bunlar da 
kanun mütalea edildiği zaman pekâlâ görülür. 
Maamafih kısaca arzedeyim. Bunlarda ilbas ve 
iaşe meselesi vardır ve bu ilbas subaylarmki ile 
kıyas edilemez. Subaylara verilen elbise sırf ta
lim ve manevra gibi onlarm kıyafetlerini, bera
ber harb edeceği askerlere uydurmak maksadile 
verilmektedir. Halbuki erbaşlara verilen tama-
mile ilbasın hakikî manasma uygundur. Binaen
aleyh arada bir fark vardır ve bu, 20 lira maaşa 
tekabül eder. Hatta geçer bile. 

Sonra gedikli erbaşların adedlerinin mahdud 
olması itibarile terfileri çok mümkündür. Kad
ro müsaiddir ve daima terfi edecek vaziyette
dirler. Ondan başka gedikli erbaşlar 12 sene 
mecburî hizmetlerini doldurduktan sonra, hiz
metlerini temdid ettikleri zaman başgedikli olan
lar her asgarî terfi müddetinde yani dört sene
de bir derece farkı maaş alırlar. Bu, şu demektir 
ki bu başgedikliler hizmet temdidi yaptıkları 
zaman her dört senede bir terfi ederler. Asgarî-
müddette bir farkı maaş alırım manası, otoma
tik surette terfi ederler demektir. Devletin hiç 
bir teşkilâtında böyle bir vaziyet yoktur. Ondan 
başka yine bir derece madun barem derecesinden 
başlamanın diğer bir tarifi de, yeni kanun mü
talea edilecek olursa, böyle muhtelif hizmet 
senelerinden sonra ordudan çıkarken mükâfat 
namile bazı paraların da verilmesidir. îşte 
Bütçe encümeni bütün bunları nazarı dikkate 
alarakdan yeni bareme hâkim olan ana pren
sibleri göz önünden kaçırmayarak bu gedikli er
başların maaş derecelerini tesbit etmiştir. Ya
ni az dereceden başlamasının sebebi bir kere 
bütçeyi sarsmamak, ikincisi de Millî Müdafa
aya verilen tahsisatın böyle muhtelif kanunlar
la yapılan tezyidlerle mütenasiben tezayüd et
memesidir. Böyle kanunlarla ve hesabsız tez-
yidlerden müteessir olacak olan gene ordunun 
hizmeti ve kuvveti olduğunu düşünmüştür. Ge

ne arzettiğim gibi; otomatik surette derece art
ma vaziyeti Devletin hiç bir teşkilâtında yok
tur. Binaenaleyh Bütçe encümeni bu esaslar 
dahilinde bu projeyi mütalea etmiştir. Bende
nizin arzettiğim encümenin noktai nazarıdır, ka
rar heyeti edilenindir. Nasıl karar verilirse bit
tabi öyle olacaktır. Şunu da arzedeyim ki; öte-
denberi devam eden teamülde en son encümen
den çıkan şekil mütalea ve müzakere edilir ve 
onun üzerinde icab eden tadiller yapılır. Ka
rar yüksek heyetinizindir. 

MİLLÎ MÜDAFAA V. Gl. NACİ TINAZ 
(Bursa) — Gedikli sınıfının ehemmiyeti hakkın
da muhterem arkadaşlarımız güzel güzel izahat
ta bulundular. Buna bendenizin ekliyecek bu
seyim yoktur. Tamamile mutabıkım, Millî 
Müdafaa vekili sıfatile ordunun mühim 
bir uzvu olan gediklilere karşı Millî 
Müdafaa encümeninin göstermiş olduğu alâka
yı ve onları ikdar etmek için sarfettiği gayreti 
bir Millî Müdafaa vekili sıfatile en çok takdir 
edecek ve minnet ve şükran arzedecek bir şa
hıs varsa o da bendenizim. Yalnız çok rica ede
rim, meseleyi biraz soğuk kanlılıkla mütalea 

edelim, Bu kanun bir sene evvel hazırlanmıştı. 
Hükümetin tasvibine arzedilmezden evvel aske
rî Âlî Şûradan geçmiştir. Askerî Âlî Şû
ra bunun satırları ve kelimeleri üzerinde 
hattâ bazan saatlerce tevakkuf etmiştir. Bi
naenaleyh, gediklilerimizi ikdar edelim, istik
balini temin edelim Diye ordunun en mümtaz 
simaları bu kanunun madde, satır ve kelimeleri 
üzerinde çok çalışmıştır. Onun için Millî Mü
dafaa vekâletince hazırlanmış olan bu kanunu 
Hükümette bilâtereddüd Yüksek Meclise sun
muştur. Bu kanun gediklilerimize çok büyük 
imtiyaz ve nimetler bahsetmiştir. Bunları 
tadad edeyim. Efendim, Daima orta tah
silden bahsediyoruz. Orta tahsil gör -
müşlerdir. Bu gün bunların yüzde 95 i 
ilk tahsil görmüşlerdir ve Hattâ içlerinden jan
darmadan gelenler ve ilk tahsili olmayanlar da 
vardır. îlk mektebde okumuş 3 ncü sınıfa ka
dar okumuştur. Yani kanunu mütalea ederken 
derhal işin iç yüzü nedir onu takib ve tamik et
mek lâzımdır. Şükrü Koçak arkadaşımız bu
rada güzel bir mekteb ve etrafında her şeyi 
bol ve mebzul bir muhitte yetişen vatan evlâd-
ları tasavvur ederek meseleyi mütalea ediyor ve 
kalbi yumuşayıveriyor. Yalnız bunları mülâha
za ediyor. Bunlarda 100 kişi. Efendim, şimdi 
diyeceksiniz ki, orta tahsil görenler de yetişiyor. 
Daha henüz hiç bir semere almadık ve almak 
üzere olduklarımızı da 4,5 sene okutuyoruz. 
Bir çok masraflar ihtiyar ediyoruz. Leyli mek
teb. Yani bunlarm hepsini düşünmek lâzımdır. 
Şurada burada fakir babanın nafakasından ke-
sib aldığı para ile tahsilini tamamlayıb orta tah
sili ikmal ettim diye hak taleb edenle, bizim 
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beş sene nazu nimet içinde baktığımız ayni hakkı 
taleb etmesin. 

Kışla mevzuu; evet gedikliler kışlada otu
rurlar', şöyledir, böyledir amma bu da bir ni
mettir. Kışlamızda hususî oda tahsis ediyoruz, 
ona soba veriyoruz, elektrik veriyoruz, hamam
da yıkanmak imkânmı veriyoruz, hasta olunca 
hastaneye yatırıyoruz, bedava ilâç veriyoruz. 
Bunların hepsi hesabtır. 

Sonra Şükrü Koçak arkadaşımız demin de 
arzettiğim gibi burada o gençleri görüyor, Bun
lar gidecek, uçacak, şehid olacak şu bu. Onla
ra karşı da hususî kanunlarla Yüksek Heyetiniz 
çok büyük fedakârlıklar yapmıştır. Meselâ bi
rinci sene uçana saatte 40 lira veriyor, yani bu 
kanundan ayn. Yine 3 sene uçana 53 lira ve
riyor, bu kanunda bahsedilen nimetten başka 
olarak. 5 sene uçana 60 lira veriyor. Beş sene 
uçana 67 lira veriyor. Hülâsa böyle sene sene 
272 liraya kadar çıkryor. Şu halde maaşları, 
temdid zamlarını, uçuş zamlarını hesab ederse
niz, mübalâğa söylemiyeyim amma, generalinize 
yaklaşıyor. (Gülüşmeler, bravo sesleri) 

Sonra daha şayanı dikkat bir şey arzedeyim. 
Demin de söylediler. Maaşı aslîlari bir kısmmm 
beş, yedi, dokuz lira. Efendim en azı on liraya 
çıkmıştır. Hatta 35, 40 ka kadar. Yalnız biz bu 
gün vereceğimiz parayı düşünüyoruz. Ya tekaüd 
olduğu zamanda Devletin yine ayni Hazinesinin 
tesviye edeceği tekaüd maaşlarını, bunları da 
hesablamak lâzımdır. Harcırah; efendim ben 
bundan 30 sene evvel erkânı harb yüzbaşısı ola
rak Bulgaristanda Samakov kışlasına gitmiştim. 
Orada gördüm. Gedikli erbaş, er gibi aba elbise 
giymişti, kolunda sarı kaytan, ayağmda çarık, 
put gibi böyle emir alıyordu. Yani gedikli de
mek silâh endazlarla az farkı olan bir kısımdır. 
subaylarla aralarında en aşağı on senelik tahsil 
farkı vardır. Subaylar mekteblerde dirsek çü
rütüyorlar, dönüyorlar, hatta verem oluyor
lar, senelerce ömür çürütüyorlar. Çalışa çalışa 
ancak 75 lirayı alıyorlar, öbiri şurada bir iki 
sene çalışacak, derhal gedikli çıkacak, demin 
arzettiğim gibi yüzde doksan beşi esasen orta 
tahsil dahi görmemiştir, bilmem şu kadar maaş 
verelim. Bu, zannederim fazla semahat olur. 
Bunları ikinci mevkide seyahat ettiriyoruz. Bul
garistan için söylediğim misal budur. Aileleri de 
ikinci mevkide seyahat ediyorlar. Bunlar hep 
bütçeden çıkıyor arkadaşlar. Sonra yalnız bu 
günkü mevcuda göre bu gün verilen para ve 
Hükümetin teklifi ile 500 - 800 bin liralık bir 
fark, sonra bir derece daha yükseltilince bir mil
yon iki yüz binden, bir milyon sekiz yüz bine 
kadar çıkryor. Ordu kadrosu gayet büyüktür. 
Sene besene bunlar hâsıla verdikçe, yekûn 
milyonları bulacaktır. Kısaca bunları düşünmek 
lâzımdır. İyi eleman yetişmez buyurdular; efen
dim milletimiz, gençliğimiz askerliğe karşı çok 

heveskârdır, yalvarıyor, koşuyor, mektub yazryor, 

pullu istida falan veriyor. Onu da merak etmemek 
lâzım. Gedikli olmak için müracaat edenler pek 
çoktur. Bunda endişeyi mucib bir şey yoktur. 
Millî Müdafaa vekili srfatile bu kürsüden böyle 

söylemek istemezdim; fakat bu gün Millî Mü
dafaa vekâletiniz maaş, ücret ve Ankara zam
mı; tazminat, tekaüdlük vesaire olarak 30 mil
yonun içinde ve bir seferberlik olursa bu 60 mil
yona çıkacaktır. Eğer buna tahammülümüz var
sa yapalım. Maruzatım bundan ibarettir. (Al
kışlar, bravo sesleri). 

(Müzakere kâfi sesleri). 
BAŞKAN — Kifayeti müzakere takriri var

dır, okutuyorum. 
Yüksek Reisliğe 

Müzakere kâfidir, Bütçe encümeninin maz
batasının reye konulmasını teklif ederiz. 

Yozgad Kars 
A. Sungur Muhittin Akyüz 

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

(Ziya Gevher Etilinin takriri tekrar okundu) 
(Red, red sesleri). 
BAŞKAN — Takriri nazarı itibara alanlar ... 

Almayanlar ... Takrir nazarı itibara alınma
mıştır. 

Şu halde maddeyi aynen reye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2 — Terfi için asgarî müddet her 
rütbede dörder senedir. 

MÎLLÎ MÜDAFAA E. MAZBATA MUHAR
RİRİ ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) •— Efendim, 
ikinci madde hem tekniğe, hem de ihtisasa ta
allûk eden bir maddedir. Teknik ve ihtisasa ta
allûk ettiği için birinci madde gibi değildir. 
Bütçe encümeninin, Millî Müdafaa vekilinin bu
yurdukları bütçe mülâhazası ve Maliye vekili
nin telâşı gibi maliyeye bir yük tahmil etmiş 
olsaydı kabul ederdik. Fakat bu madde... 

MALİYE VEKİLİ FUAD AĞRALI (Elâzığ) 
— Maliye vekilinin telâşı falan yoktur. 700 000 
lira ile Maliye vekiline bir şey olmaz. 

ŞÜKRÜ KOÇAK (Erzurum) — Bu kanunla 
Bütçe encümeni, gerek teknik gerek ihtisas bakı
mından arzettiğim gibi ve gerek elde mevcud 
kanunlara tehalüf teşkil eder bir mahiyette bir 
madde tesbit etmiş ve huzurunuza getirmiştir. 

Şimdi bu maddenin esbabı mucibesine baka
cak olursak, Bütçe encümeni diyor ki, "Hükü
metle ayni fikirdeyiz,,. Hükümetin maddesini na
zarı dikkatinize arzedeyim : Hükümetin ikinci 
maddesi; terfi için asgarî müddet her rütbede 
üç senedir. Halbuki encümenin koyduğu müd
det her rütbede dörder senedir. Şu halde Hükü
metin teklifile ayni fikirde, ayni mutabakat-
te değildir. Salâh Yargı gibi kıymetli bir maz-
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bata muharririnin mazbatasına böyle yanlış bir 
fıkrayı ilâve edeceğini hiç tahmin etmezdim. 
Millî Müdafaa encümeni, demin arzettiğim gibi, 
elde mevcud kanunlara ve mevzuata uyarak bu 
maddeyi tesbit etmiştir. Elde mevcud kanun
lar ise 1492 sayılı kanun, hava ve denizaltı ge
diklilerinin terfii için müddeti iki ve üç sene 
olarak tesbit etmiştir. Halbuki kara ordusu 
gediklilerinin terfii ise dört senedir. Hükümet 
bu ikisini tevhid etmiş ve hepsini üç sene ola
rak huzurunuza getirmiştir. Millî Müdafaa 
encümeniniz hava ve denizaltının, bu günkü 
hâdisat ve vukuatı göz önüne getirerek, bu iki 
sınıfa rağbeti daha çoğaltmak ve fedakârlığı 
daha fazla arttırmak için yüksek heyetinizin 
çıkarmış olduğu eski kanuna istinad ederek ha
va ve denizaltı için müddeti iki sene olarak tes
bit etmiştir. Bütçe encümeni mazbatasında de
niyor ki; kara, deniz ve hava arasında tefrik 
yapılamaz. Halbuki arzettiğim gibi, 1492 nu
maralı kanunla bu gün kara ordusu mensub-
ları 4 senede terfi ettikleri halde deniz ve hava 
üç senede terfi ediyorlar. Şimdi bunlardan da 
üç seneyi kaldırıyoruz, dört seneye çıkarıyoruz. 
Zabitler arasında böyle bir fark var mı? Buyu-
ruldu. Evet zabitler arasında böyle bir fark 
mevcuddur. Şûrayi askerinin teşkiline aid 636 
sayılı kanuna istinaden çıkarmış olduğu bir ta
limatta, ordu terfi esasını tesbit ederken şu mad-
dedeleri koymuştur. Üstten sicil almak şartı 
ile muhtelif rütbelerde azamî bekleme müddeti 
aşağıda tesbit olunmuştur. 

Üsteğmen karada 3 sene, denizde 2 sene, ha
vada 3 sene. 

Teğmen karada 5 sene, denizde 5 sene, hava
da 5 sene. 

Yüzbaşı karada 10 sene, denizde 9 sene, ha
vada 9 sene. 

Binbaşı karada 7 sene, denizde 6 sene, hava
da 6 sene. 

Yarbay karada 5 sene, denizde 4 sene, hava
da 4 sene. 

Albay karada 6 sene, denizde 5 sene, hava
da 4 sene. 
görülüyor ki orduda, deniz, hava, ve kara ordu
ları ayrı ayrı şekilde nazarı dikkata almmış ve 
herbirisinin kendi bünyesine, kendi gidişine gö
re kanunlarla ve mevzuatla terfi vaziyetleri tes
bit edilmiştir. Bu talimatname kara ve hava ile 
denizaltı gediklileri arasında terfide bekleme 
farkı vardır. Sonra şunu da istitraden arzede-
yim ki; havacılığın, deniz altıcılığın bugün ne 
demek olduğunu hâdisat bize gösteriyor. Buna 
karşı göz yummak kabil değildir. Fakat Bütçe 

encümeni buna göz yummuştur. Ne bizim, madde
miz ne de Hükümetin maddesi nazarı itibara 
alınmamıştır. Kendi ictihadile bunu 4 seneye 
kadar uzatmış bulunuyor. 

Sonra arkadaşlar yine Yüksek Heyetinizce 

malûmdur ki kara ordusunun ihtiyat gediklisi 
ancak ve ancak esas ordudan çıkacak olan ih
tiyat gediklisidir. İhtiyat gediklisi nekadar ge
riye doğru çekilir ve terhis edilirse sefer teşki
lâtını, sefer kadrosunu o suretle ikmal etmiş 
olur ve seferde bir orduyu gerideki gediklilerle 
teçhiz ederek cebheye sevketmiş bulunursunuz. 
Binaenaleyh Bütçe encümeninin noktai nazarla
rını kabul edecek olursak seferde teşkil oluna
cak orduların gediklileri tamamlanmamış de
mek olacaktır. 

Bunun için Millî Müdafaa encümeninin ikinci 
maddesinin kabul edilmesini rica ederim. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Usul 
hakkında bir şey söyliyeceğim, buradan arzede-
yim. 

Şimdi sayın Millî Müdafaa vekilinin ifade
lerinden anlıyoruz ki Hükümet Millî Müdafaa 
encümeninin fikrinde değildir. O halde Bütçe en
cümeninin fikrindedir. Eğer saym General bu
nu ifade buyururlarsa zaten mesele kalmaz, 
müzakere kolaylıkla olur. 

BÜTÇE E. REİSİ BÜRHANETTİN DENKER 
(Kırklareli) — Millî müdafaa encümeni mazba
ta muharririnin mütalealarına kısaca cevab ar-
zedeceğim. 

Bundan evvel kürsüye çıktığım zaman, ba
rem kanununun ana prensiblerini, Bütçe encü
meni, bütün yaptığı kanunlarda, daima göz 
önünde tutmaktadır, demiştim. Barem kanunun
da yüksek tahsil görmemiş olan bütün memurlar 
hakkında terfi için asgarî müddet olarak kabul 
edilen dört senedir. Burada gedikli erbaşların 
dafa fazla müsaadeye mazhar olmalarını hiç bir 
vakit Bütçe encümeni muvafık görmemiş, kanu
nun bu ana prensibini burada tatbik etmek iste
miştir. Takdir Yüksek Heyetinizindir (Doğru 
doğru sesleri). 

Sonra hava ve denizaltı gedikli erbaşlarına 
asgarî müddetten bir fark vermek meselesi; 
böyle bir fark encümenin mazbatasında da gös
terildiği gibi subaylar için mevcud değildir. Mil
lî müdafaa encümeni M. M. böyle bir farkı su
baylar için de mevzubahs ettiler. Fakat dikkat 
buyurulduğu üzere o vakit asgarî müddet geçtik
ten sonra azamî müddete aid takdir hakkını ve
ren bir talimattır, Şûrayi askerinin yaptığı bir 
şeydir, bir kanun değildir. Burada mevzubahs 
olan bir kanundur. Bu ancak diğer bir kanuna 
mikyas olabilir. Askerî şûranın yaptığı talimat 
ise, ordunun dahilî idaresine aiddir. Burada 
mikyas olamaz. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Sua
lime cevab alamadım (Reye sesleri). 

BAŞKAN — Cebredemem. Maddeyi reye ar-
zediyorum. 

ZİYA GEVHER ETİLİ (Çanakkale) — Za
tı âliniz ısrar buyurun. 

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

MADDE 3 — Asgarî müddeti iki misli geçir
diği halde kadronun müsaadesizliği hasebile ter
fi edemeyenlere her rütbede bir defaya mahsus 
olmak üzere mafevk rütbe maaşı verilir. 

Gedikli erbaşlardan mahkeme kararile man-' 
kûm olanların hapislik müddetleri hem filî hiz
metlerinden hem de kıdemlerinden tenzil olunur. 

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

MADDE 4 — Gedikli erbaşların hizmet müd
detleri her sınıf ve meslekte gedikli erbaş olduk
tan sonra 12 senedir. 

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

MADDE 5 — Hizmet müddetleri arzu ve ta-
leb üzerine temdid olunabilir. Beher temdid 
müddeti dört seneden ibaret bir devredir. İlk üç 
devreden sonra müteakib devreler birer sene 
olarak dahi kabul edilebilir. 

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

MADDE 6 — Başgediklilerin temdid tarih
lerini takib eden ay başından itibaren alacakla
rı maaşları aşağıdaki cedvelde gösterilmiştir: 
Maaş 

asılları Tutarı 

30 85 Birinci temdid 
35 100 İkinci temdid 
40 120 Üçüncü temdid 
BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... 

Kabul edilmiştir. 
MADDE 7 — Başgediklilerden gayri diğer 

gedikli erbaşlar hizmetlerini temdid ettikleri 
takdirde her temdid tarihini takib eden ay ba
şından itibaren yalnız maaşları tutarına beş lira 
zammolunur. 

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

MADDE 8 — Vazifeleri Ankarada bulunan 
gedikli erbaşlara, maaşlarının tekabül ettiği 
dereceler için Devlet memurları aylıklarının tev-
hid ve teadülüne dair 3656 sayılı kanunun 10 
ncu maddesile tesbit edilen mikdarlarda ve mez
kûr maddenin hükümleri dairesinde, muvakkat 
tazminat verilir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bilûmum gedikli erbaşlar di
ğer erat gibi Devlet tarafından iaşe ve ilbas 
edilirler. Bunlardan arzu edenlerin muayyenatı 

aynen veya mahallî rayiç üzerinden bedelen ve
rilebilir. 

Jandarma gedikli erbaşların iaşeleri 3155 
sayılı kanuna göredir. 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Gedikli erbaş olarak 16 sene 
hizmetten sonra terhis edilenlerden sicilleri iyi 
olanlara 300 lira mükâfat verilir. 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Gedikli çavuşluğa nasıbları 
tarihinden itibaren yirmi yıl hizmet eden gedik
li erbaşlar arzu ve talebleri üzerine son aldıkla
rı maaşları üzerinden 1683 sayılı askerî ve mülkî 
tekaüd kanunu hükümlerine göre tekaüd edilir
ler. Jandarmada yirmi sene hizmetin başlan
gıcı mükellef hizmetin bitib ilk temdidin başla
dığı tarihtir. 

Gedikli erbaşlardan teknik ehliyetleri, Millî 
Müdafaa vekâletinin tayin edeceği esaslar dai
resinde, tesbit edilenlere bulundukları rütbenin 
yaş haddine geldikleri zaman tekaüdlükleri ya
pılmakla beraber en son aldıkları maaş tutarı
nın bir seneliği ikramiye olarak verilir. 

Diğer gedikli erbaşlardan tekaüd edilenlere 
yalnız beş yüz lira mükâfat verilir. 

Bunlardan elli yaşını bitirerek tekaüd edi
lenlere yedi yüz lira mükâfat verilir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Gedikli erbaşlardan hayatla
rında hak ettikleri nakdî mükâfatı alamadan 
ölenlerin bu mükâfatları kanunî mirasçılarına 
verilir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MİADDE 13 — Gedikli erbaşların muhtelif 
rütbelerde hizmette bulunabilecekleri azamî yaş 
hadleri aşağıda yazılıdır: 

Rütbesi Yaş haddi 

Gedikli çavuş 40 
» üstçavuş 43 
» başçavuş 45 

Başgedikli 50 
BAŞKAN — Reye arzediyorum. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 14 — 13 ncü maddede yazılı rütbe

lere aid yaşları ikmal edenlerle hangi yaş ve 
rütbede olursa olsun sıhhî halleri hizmete dava
ma mâni teşkil eyleyenler rızalarına bakılmak
sızın tekaüd edilirler. Sicilleri hizmete devama 
mâni olanlardan tekaüd müddetini ikmal etmiş 
bulunanlar tekaüd edilirler. Tekaüd müddetini 
ikmal etmeyenler terhis olunurlar. 
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BAŞKAN — Reye arzediyorum. Maddeyi ka

bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 15 — Gedikli erbaşlara ve ailelerine 

aslî maaşları üzerinden harcırah kanunu muci
bince harcırah verilir. Bunlardan kıta ve gar
nizon harici muhtelif kurslara iştirak edenlere 
ayrıca kırk kuruş yevmiye verilir. 

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

MADDE 16 — 1107 ve 1492 saydı kanunlar
la 1841 sayılı kanunun yedinci maddesinin «D» 
bendi ve 1861 sayılı kanunun 13, 16 ve 17 nci 
maddeleri ilga edilmiş ve 648 sayılı kanun ile 
1861 sayılı kanunun 7, 12 ve 19 ncu ve 2505 sa
yılı kanunun 3 ncü maddelerinin gedikli erbaş
ların hizmet müddeti, maaş ve muayyenatlarma 
aid hükümleri kaldırmıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE 1 — Bilûmum gedik
li erbaşların bu kanunun neşrinden evvel almak
ta oldukları maaş ve tahsisat ile zamları bu ka
nun ile tesbit edilen rütbe maaşları tutarından 
fazla ise daha yüksek dereceye terfilerile telâfi 
edilinceye kadar bu fazla, mükteseb hak ola
rak, kendilerine verilmekte devam olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE 2 — Deniz ve havada 
müstahdem birinci, ikinci, üçüncü smıf gedikli 
subaylardan arzu edenler hizmet müddetlerine 
g*öre başgedikliye naklolunurlar. Naklini arzu 
etmiyenler yahud sınıflarında mukabil rütbesi 
bulunmayanlar tasfiye neticesine kadar 24 şu
bat 1330 tarihli gedikli zabıtan kanunu ve 508, 
587 numaralı kanunlar mucibince muamele gö
rürler. 

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

MUVAKKAT MADDE 3 — Bu kanunun 
neşri tarihinde ücretle müstahdem telsiz, fotoğ
raf, ışıldak ve tayyare makinistlerinden arzu 
edenler gedikli erbaş şeraitini haiz ve yapdacak 
imtihanda muvaffak oldukları takdirde orduda 
sivil olarak geçen hizmet müddetleri yalnız rüt
belerinin tesbitinde askerlikte geçmiş gibi hesab 
edilerek tekabül edeceği hava ve deniz gedikli 
rütbelerine geçirilebilirler. 

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

MUVAKKAT MADDE 4 — Muhafaza genel 
komutanlık krtaatı takım komutanlıklarında ge
dikli başçavuşluktan terfi ettirilmek suretile ve 
teğmen maaşı ile istihdam edilmekte olan takım-
başılar bu kanunun meriyetinden itibaren baş
gedikli unvanmı alırlar. 

Bunların takım başı unvanı ve teğmen maa-
şile geçen hizmet müddetleri, başgediklilik kı
demine ve tekaüd hesabında filî hizmet müdde
tine ilâve edilir. Bunlar, halen almakta olduk
ları maaş derecelerini mükteseb hak olmak üze
re muhafaza ederler. 

B. E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) — 
Maddenin başı (Gümrük muhafaza ...) diye baş-
lıyacaktır. «Gümrük» kelimesi düşmüştür. 

BAŞKAN — Gümrük kelimesinin ilâvesile 
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 5 — Bu kanunun neş
rinden evvel gedikli olanların veya olmak üze
re kıtada ve mektebde bulunanların ifa edecek
leri mecburî hizmet müddeti evvelce teahhüd 
ettikleri müddettir. Arzu edenler beşinci madde 
mucibince hizmetlerinin temdidini isteyebilirler. 
Şu kadar ki, yedinci madde hükmünden ancak 
12 yıl hizmet ifasından sonra temdid taleb et
tikleri takdirde istifade edebilirler. 

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

MUVAKKAT MADDE 6 — Üçüncü madde 
hükmünün tatbikında geçecek terfi müddetleri
nin mebdei bu kanunun neşri tarihinden hesab 
olunur. 

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

MADDE 17 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 18 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Millî Müdafaa, Dahiliye, Gümrük ve inhi
sarlar, Ziraat ve Maliye vekilleri memurdur. 

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

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

2 — GümViik umumî tarifesinin. 695 numa
rasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyi
hası- ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkmda 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Gümrük tarifesinin 695 numarasının (D) pozis
yonunun tadiline dair kanun 

MADDE 1 — 1499 sayılı kanuna ekli güm
rük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) po-

[1] 68 sayılı basma/yazı zabtın sonundadır. 
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zisyonu aşağıda yazılı olduğu üzere değiştiril
miştir : 

d) Ağır maden yağları ve tortuları (makine 
yağları, mazot, motorin gibi mahrukat, tortular 
ve katranlar): 

100 kilo gramından bir lira. 
1 - Mazot ve motorin (180 dereceden evvel 

hiç takattur etmiyecek, 180 derece ile 270 dere
ce arasmda takattur eden hafif kısmı % 40 ı 
tecavüz etmiyecek ve ayni zamanda rengi de 
«Ünion» renk mesaha cedvelinin asgarî 5 numa
rasına tekabül eden siyahlıkta olacaktır. 

2 - Sairleri (270 dereceden evvel takattur 
eden hafif kısmı % 10 u geçmiyecektir.) 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reye 
arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Birinci madde hükmüne göre 
idhal edilen mazot ve motorinden tasfiye sure-
tile gazyağı istihsal etmek memnudur. 

Bu memnuiyete muhalif hareket edenler 
hakkında bir aydan bir seneye kadar hapis ce-
zasile birlikte tasfiye suretile istihsal edilen 
maddeler ve tasfiye için kullanılan alât ve ede
vat da müsadere olunur. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — Efendim, ka
naatimce bu maddeye lüzum yoktur. Bu Mu
vakkat encümene, Bütçe encümeni namına se
çilmiş bir arkadaşınız olarak iştirak ettim. 
İkinci maddenin müzakeresi sırasında Hükü
met teklifi görüşülürken ceza hükmünün ko
nulmasının sebeblerini anlamak istedim. Çün
kü ilk okunuşunda bu hükmün kanuna derce-
dilmesini haklı gösterecek bir sebeb göreme
dim. Mesele şudur : Motorin ve mazotun daha 
yüksek vasıfta olan motorin ve mazotun bu 
gün cari olan tarife pozisyonuna idhal edil
mesi suretile binnetice gümrük resmi tenzil 
edilmiş olacağından bunun gazyağına karıştı
rılarak satılmış olması veyahud tasfiye edilerek 
gazyağı istihsali gibi hileli hareketleri önlemek 
zarureti karşısında bunu koyduklarını söyledi
ler. Halbuki encümene bir takım numuneler 
getirilmişti, bu numuneler ilk bakışta en basit 
ve cahil adamı dahi aldatamıyacak vaziyette 
idi. Kahve rengindedir, hatta az mikdarda gaz
yağı karıştırılmak suretile satılmasına ve hal
kın iğfaline imkân yoktur. Çünkü rengi bel
lidir. 

Tasfiye suretile gazyağı istihsal edilirse bu
nu istihsal edene menfaat temin eder mi diye 
öğrenmek istedik, verilen izahat gösterdi ki 
basit vesaitle yapılacak tasfiyenin temin ede
ceği hiç bir menfaat yoktur, bilâkis yapılacak 
masraf bunun gazyağı olarak satılması halin
de hâsıl olacak fiat farkmı fazlasile beleder. 
Bu itibarla büyük tesisat yapmağa ihtiyaç var
dır dediler. Anlaşıldı ki ne karıştırmak sure
tile, ne de tasfiye suretile gazyağı istihsalinde 

bir fayda yoktur. Yani alâkadarı için menfaat 
temin etmesi imkânı yoktur. Bu itibarla bu 
maddeye de lüzum kalmamıştır. Fakat buna 
rağmen encümen, bunu karıştırmak suretile, 
gazyağı olarak satışını tecrim eden kısımları
nı kaldırmakta, tasfiye ederek gazyağı istih
salini menedici bir takım hükümler koymak
tadır. Bu yerinde değildir. Eğer gazyağı ka
rıştırmakta bir menfaat yoksa o halde satışı
nın meninde bir fayda yoktur. Eğer meni icab 
eden başka bir şey varsa o ayrı bir meseledir. 
Onun yeri bu kanun değildir. Bu kanun dola-
yısile tasfiye edilecek gazyağı istihsalinde men
faat temin etmiyorsa bunu ceza müeyyidesi al
tına almağa lüzum yoktur. Müsaade ederseniz 
encümenin bunun tadili hakkındaki esbabı mu-
cibesini kısmen okuyayım : (Gazyağı resminin 
yüksek olduğu zamanlarda vukuu muhtemel 
kaçakçılığı önlemeğe matuf olan motorin ve 
mazotun tesbit edilen vasıfları beynelmilel mü-
teamil vasıflarına uygun olmayıp sureti mah-
susada Türkiye için ihzar edilen bir tip halini 
aldığı ve gazyağı resminin tâbi olduğu yeni tari
fe bu kaçakçılığı teşvik etmiyeceği gibi bu for
mülün aynen muhafazası aşağı vasıfta motorinin 
normal motorin fiatile memlekete maledilmesine 
sebeb olduğuna binaen) bu tadilât yapılmıştır ve 
en aşağıda da itiraz ettiğimiz noktayı haklı gös
termek için diyor ki : (Yalnız tasfiye suretile 
motorinden gazyağı istihsalinin menedilmesi 
bu ameliyenin müteşebbisine mühim bir fayda 
temin etmiyeceği halinde dahi - muvafık olaca
ğı... ). 

Bir taraftan encümen gazyağı istihsalinin 
imalinde mühim bir menfaat temin etmiyeceğini 
kabul ve itiraf ediyor, diğer taraftan oldukça 
mühim bir ceza ile müeyyed bir memnuiyet hük
mü koyuyor. 

Bütün kanunlarımızı böyle hayatta yer bul-
mryacak, tatbikatta yer almıyacak bir takım hü
kümlerle doldurur, buna bir de ceza hükmü ilâ
ve edecek olursak kanunun haiz olması lâzım 
gelen ciddiyeti, vekarı ile münasib bir şey yap
mış olur muyuz? Bu tadilât münasebetile mazot 
ve motorinin tasfiyesi dolayısile petrol istihsali
nin menedilmesi gibi mühim bir tahdidin lüzum
suz ve belki de mahzurlu olduğu kanaatile bu 
maddenin tayymı teklif ediyorum ve bu husus
ta bir takrir de takdim ediyorum. 

MUVAKKAT E. REÎSÎ SIRRI D AY (Trab
zon) — Efendim, Ali Rıza Türel arkadaşımın 
noktai nazarma mukabil encümenin noktai na
zarını arzedeceğim. Malûmu âliniz eski gümrük 
tarife kanunu yapıldığı zaman gaza 12,60 lira 
yani 100 kilosuna 12 lira 60 kuruş, mazot ve mo
torine de kilosuna 1 kuruş yani 100 kilosuna 1 
lira resim vazedilmişti. 

Yalnız o kanunda gazla motorinin vasıflarını 
birbirinden iyice ayırmağa müsaid formüller 
mevcud değildi. Bilâhare yine ayni resim nisbet-
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İeri muhafaza edilmek şartile motorinin ve ga
zın vasıflarını iyi bir şekilde temyiz eden, tefrik 
eden formül tesbit edildi. Çünkü görüyoruz ki 
birisinin kilosunda bir kuruş, diğerinin kilosun
dan ise 12 kuruş 60 santim resim mevzubahstir. 
Binaenaleyh 270 dereceden aşağı takattür etti
rildiği halde ancak hafif gaz mikdarı % 10 nu 
geçerse bunları gaz telâkki ettiler ve bu telâkki 
ile bunlar 12 kuruş 60 santim resme tâbi tutu
luyordu. Halbuki bize verdikleri izahata naza
ran beynelmilel vaziyette motorin ve mazot de
diğimiz; hafif gazları nisbeti % 40 olduğundan 

Türkiyedeki mevzuata uygun mazot Standard Oil 
gibi bazı müesseseler tarafından hususî olarak 
ihzar edilmekte idi. Ancak bu suretle bu hafif 
resme tâbi tutulur biliyordu. 

Şimdi Romanya ile münasebetimiz dolayısile, 
Romanya da yine bize kanunun istediği vasıfta 
motorin vermek için hususî şekilde bunu imal 
ve ihzar etmek lâzımgelir. Fakat bu takdirde 
bize verilecek motorin ile % 40 motorini ihtiva 
eden yağlar ayni fiata tâbidir. Bu suretle alı
nacak motorin memleketin iktisadiyatında uy
gun olmayan bir hareket olmaktadır, bir kaç 
senedenberi gazin gümrük resmi 12 kuruş 60 
santimden 6 kuruşa inmiştir. Mazotla güm
rük resmine aid farkı beş kuruştur. Hükü
met bu noktai nazarı göz önünde tutarak bey
nelmilel motorin vasfını haiz yağların dahi bir 
kuruş resimle memleketimize girmesini temin 
ve bu suretle millî istihsali korumak gayesile bu 
kanunu getirmiş bulunuyor. Şu halde kanunun 
gayesi motorin ve mazotu binnisbe ucuz olarak 
temin etmekten ibaret bulunmaktadır. Vaktile 
12 kuruş olan şeyin kırk para gibi küçük bir 
resimle memlekete girmesini temin etmiş olu
yor. Evvelce memleketimizde tasfiye müessese
leri mevcuddu, Ali Riza arkadaşımızın dediği 
gibi yeniden bu tasfiye müesseselerini tesise 
maddeten imkân yoktur. Esasen olsa da mühim 
bir fayda temin edemez. Onun için bunu ter-
gib ve -teşvik etmeğe lüzum yoktur. Biz bu ka
nunla memlekette motorin tasfiye sanayiini kur
mak maksadını gütmüyoruz. 

Hükümetin de böyle bir arzusu karşısında 
değiliz. Bizim gayemiz motorinin memlekette 
halkın istifadesine kolayca arzedilmesidir. Bina
enaleyh memlekette motorinden gaz istihsal et
mek gibi sınaî bir maksad aramadığımıza naza
ran şu veya bu şekilde motorinden gaz istih
sal etmeğe teşebbüs edenleri gümrük kaçakçı
sı gibi telâkki etmek doğrudur. Belki bu gün 
motorin fiyatlarının gaza yakın bir fiyatta ol
ması ve resimleri arasındaki farkın azlığı mem
lekette bu gün bu tarzda motorinden gaz istih
saline kimseyi teşvik etmez. Kanun daimidir. 
Belki bir gün şu veya bu şekilde ileride resim
lerin veya fiyatların tahavvülü dolayısile bu 
cazib bir hal alabilir. Her hangi bir maksadla 

hareket edeni tecrim ediyorsak bundan kim
senin ceza göreceği neticesi çıkmaz. Yapan ol
duğu takdirde ceza görecektir. Aksi takdirde 
bir şey yok demektir. Encümen bu maksadı göz 
önünde tutarak düşünmüş ve yalnız bu noktada 
bir ceza müeyyidesi koymağı muvafık bulmuş
tur. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Takriri 
okutuyorum : 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeblerden dolayı ikinci madde

nin tayyını teklif ederim. 
Konya 

Ali Riza Türel 

BAŞKAN — Takriri reyinize arzediyorum. 
Nazarı itibara alanlar ... Almayanlar ... Nazarı 
itibare alınmamıştır. 

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

MUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş
ri tarihinde gümrüklerde bulunan veya Türki-
yeye getirilmek üzere yola çıkarılmış olan mal
lar hakkında eski hükümler tatbik olunur. 

BAŞKAN — Reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Madde kabul edilmiş
tir. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunu icraya îcra Vekil
leri Heyeti memurdum. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

,ı - - İdare IIı yetinin, 'Divanı muhasebat 1!).'•>!) 
malî yılı bütçesinde -münakale yapılması hakkın
da 2/11 sayılı kanun teklifi ile :1939 maU yık 
muvazenei -umumine kanununa bağlı bilice ve 
cedvcllerin bazılarında değişiklik yapılmeisı hak
kında '1/29:1 saydı kanun lâyihası ve Iliilee encü
meni mazbatası | t] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cedvellerin bazılarında değişiklik 

yapılması hakkında kanun 

MADDE 1 — 1939 malî yılı muvazenei umu-

[1 | 0:1 sandı basmayazı zabtın sonundadır. 
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miyesine dahil bazı daire bütçelerinin, ilişik 
(1) numaralı cedvelde yazılı tertibleri arasmda 
873 714 liralık münakale yapılmıştır. 

42 

48 

100 

102 

103 

104 

106 

121 

[1] NUMARALI CEDVLE 
Tenzil. Zam. 

2 040 

130 

132 

134 

135 

136 

Divanı muhasebat 
1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Defatir ve evrak tabı 
ve teclid masrafı 2 040 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

İstatistik umum müdürlüğü 
Memurlar maaşı 2 400 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Merkez müstahdemdem-
leri ücreti 2 900 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Vilâyet müstahdemleri 
ücreti 2 200 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Muvakakt tazminat 1 700 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Makine fisi mubayaa 
bedeli ' 4 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Umumî nüfus sayımı 
masrafı 4 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Devlet meteoroloji işleri U. M. 
Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Merkez müteferrikası 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Vilâyetler mefruşat ve 
demirbaşı 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Tenvir ve teshin 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Vilâyetler müteferrikası 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tenzil. Zam. 

137 

140 

141 

144 

145 

146 

147 

148 

150 

188 

191 

192 

193 

194 

199 

Defatir ve evrakı mat
bua 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Resmi telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeli 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Tesisat ve tamirat 2 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Neşriyat, tabı, risale 
ve abone masrafları 3 200 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Beynelmilel meteoro
loji masrafları 2 500 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Kurs masrafı 1 500 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Staj ve ihtisas ve mes
lekî tedkikler 9 900 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Geçen yıl borçları 200 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maliye vekâleti 
Defatir ve evrakı mat
bua 5 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Müfettişler harcırahı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Merkez kontrolörleri 
harcırahı 2 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Resmî telefon tesis 
ve mükâleme masrafı 8 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Ücretli muhabere ve 
mükâleme bedeli 8 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Kıymetli evrak ve le
vazım bedeli ile tabı 
masrafı 5 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
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200 Para nakliye ve bendi-
yesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

206 Kavanin ve nizamatve 
mukarreratı maliye tel-
fik ve tertib masrafı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

210 îrad getirmeyen millî 
emlâk masrafı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

211 Tahmin, satış ve tes-
bit komisyonları azası 
hakkı huzuru ve masa
rifi zaruriyeleri 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

212 istimlâk bedeli 79 325 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

213 İşletme masrafı ve ame
le ücreti 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

245 îstanbulda toplanacak 
olan beynelmilel antre-
poloji ve preistorik ar
keoloji kongresinin her 
türlü masraf ve neşri-
yatile bu kongre men-
sublarınm memleket için
de yapacakları tedkik 
seyahatlerini her türlü 
masraf ve harcırahları 55 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Düyunu umumiye 
254 3322 numaralı kanun 

mucibince çıkarılan 1938 
ikramiyeli dahilî istik
razın faiz ve itfa bedel-
lerile komisyon, sigor
ta ve sair bilûmum 
masrafları karşılığı 500 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

255 2094 numaralı kanun 
mucibince çıkarılan ik
ramiyeli dahilî istikra
zın faiz ve itfa bedel-
lerile komisyon, sigor
ta ve sair bilûmum 
masraf lan karşılığı 6 500 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

4 000 

1 500 

44 700 

3 500 

15 000 

Tenzil. 2ani. 

256 2463 numaralı kanun 
mucibince çıkardan tah
villerin faiz ve itfa be-
dellerile komisyon, si
gorta ve sair bilûmum 
masrafları karşılığı 500 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

257 İkramiyeli donanma pi
yangosu 30 075 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

259 Mahsubu umumî ka
nunu mucibince veri
lecek tasfiyei düyun 
tahvillerini 1932 - 1939 
seneleri faiz ve amor-
tismanlarile nakden ve
rilecek tahvil kesirleri, 
komisyon, sigorta ve 
sair masrafları karşı
lığı ' 15 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

261 Evrakı nakdiye muka
bili verilmiş olan bono
ların faizi 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

267 2434 numaralı kanun 
mucibince temin olu
nan kredi taksiti 37 813 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

272 Mahkûmbih borçlar 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Tapu ve kadastro U. M. 
280 Memurlar maaşı 6 000 

BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

281 1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

292 Daimî memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

294 Müfettişler harcırahı 6 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

2 813 

22 500 

6 000 

6 000 
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316 

318 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi mu
cibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Merkez mefruşat ve 
demirbaşı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

323 Vilâyetler müteferrikası 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

325 Daimî memuriyet har
cırahı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

327/a Staj için yabancı 
memleketlere gönderi
lecek müfettiş ve mua
vinlerinin harcırahları 5 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

327/b Yüksek tahsilini bi
tirmiş, ecnebi diline sa-
sib olan ve gümrük 
muamelelerini bilenler
den, yabancı memleket 
gümrüklerine staj için 
gönderileceklerin har
cırahı 2 904 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

331 3335 sayılı kanun mu
cibince yapılacak te
davi, yol ve saire mas-
rafları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

334 Nakliye, bendiye, iaşe, 
bakım ve koruma mas
rafı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

337 Tartı âletleri mubayaa 
ve tamir masrafları 2 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

338 İnşaat ve tamirat 4 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

5 904 

1 000 

1 000 

2 000 

3 000 

1 000 
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339 

360 

399 

412 

414 

417 

424 

426 

456 

Merkez kursuna geti
rilecek memurlara 1615 
sayılı kanunun 4 ncü 
maddesi mucibince ve
rilecek yevmiye 2 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
3303 sayılı kanun mu
cibince verilecek yem 
bedeli 1 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Dahiliye vekâleti 
Hususî kanun muci
bince nahiye müdürle
rine verilecek hayvan 
yem bedeli 44 500 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Matbuat umum müdürlüğü 
Ücret 250 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Mefruşat ve demirbaş 300 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 6 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Neşriyat, propaganda , 
telif, tercüme, film, kâ-
ğıd, klişe tabı ücret ve 
masrafları 6 550 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
1683 sayılı kanunun 58 
nci maddesi mucibince 
verilecek tekaüd ikra
miyesi 3 486 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
3201 numaralı kanunun 
34 ncü maddesi muci
bince staja ve beynel
milel zabıta kongre ve 
konferanslarına iştirak 
ve zabıta işleri ilmî ted-
kik için ecnebi memle
ketlere gönderilecek 
memurların harcırah, 
yevmiye ve tahsil mas
rafları 3 486 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
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462 

463 

473 

474 

9 260 

8 000 

Jandarma genel komutanlığı 
1683 numaralı kanunun 
58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Müstahdemler ücreti 9 260 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Daimî memuriyet har
cırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Muvakkat memuriyet 
harcırahı 8 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Hariciye vekâleti 
503 1683 numaralı kanunun 

58 nci maddesi muci
bince verilecek tekaüd 
ikramiyesi 20 500 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

504 Merkez müstahdemleri 
ücreti 4 200 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

505 Elçilik ve konsolosluk
lar müstahdemleri üc
reti ve akça farkı 2 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

512 İcar, arsa ve bina satın 
alma ve inşa bedeli 6 300 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

513 Elçilikler için mubayaa 
ve tebdil olunacak oto
mobil bedeli 3 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

515 Daimî memuriyet har
cırahı 25 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

516 Muvakkat memuriyet 
ve kurye harcırahı 5 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

519 Beynelmilel müessesat 
ve Cemiyeti Akvama 
iştirak hissesile murah
haslık masarifi ve Ce
miyeti Akvama müza-

Tenzil. Zam. 

48 000 

45 000 

heret cemiyetine yar
dım 23 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

520 Ecnebi elçiler ile misa
firlerin ibate, izaz, zi
yafet ve bahçe ve ta
mir masrafları ile mih
mandarlarının harcı
rah ve masrafları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

524 Hükümetlerle muahe
de ve mukavele akdi
ne memur edilecekle
re verilecek harcırah 
ve kongrenin sair mas-

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

526 Evrak ve dosya işleri
nin tanzimi için kulla
nılacak mütehassıslar 
ücreti 4 800 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Sıhhat ve içtimaî muavenet vekâleti 

545 Ecnebi müstahdemler 
ücreti 5 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Adliye vekâleti 
593 1683 numaralı kanu

nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek te
kaüd ikramiyesi 25 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

594 Daimî müstahdemler 1 980 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

599 Merkez müteferrikası 1 020 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

601 İşletme ve tamir 4 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

602 Vilâyetler mefruşat ve 
demirbaşı 32 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

603 Vilâyetler levazımı 12 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
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611 

621 

623 

Muvakkat memuriyet 
harcırahı 4 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Ceza ve tevkif evleri
nin inşaat ve esaslı ta
miratı 3 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Ankara leylî Hukuk 
fakültesi masrafı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Maarif vekâleti 
632 Memurlar maaşı 251 000 

BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

636 Mııva::kat tazminat 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

637 Muallim ders ücretleri 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

641 Merkez müteferrikası 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

646 Matbu evrak ve defa-
tir 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

648 Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

650 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

661 Ecnebi mütehassıs ve 
öğretmenler ücret ve 
harcırahları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

663 İlk ve orta öğretim öğ-
retmenlerile ilk öğre
tim ispekterleri kurs
ları masraf ve harcı
rah ve ücretleri 34 810 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

664 Ecnebi memleketlere 
gönderilecek yabancı 
dil öğretmenliği kur-

3 000 

10 000 

10 000 

200 000 

1 200 

1 500 

5 000 

3 000 

22 000 
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667 

670 

673 

674 

676 

678 

679 

681 

su mezunlarının tahsil, 
yol ve sair masrafları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Köy okulları ve eğit
menleri için vilâyetle
re yardım 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Mekûlât, tatil ayların
da yemek ücreti, mah
rukat, tenvirat, tathi-
rat, muacelât, makine 
yağı, benzin, lâstik be
deli ve sair masrafları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Mimarî tatbikat bölü
mü umum masrafları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Ankara konservatuarı
nın ve koro ile baletin 
bütün ücret ve masraf
ları ve bunlarm yaz 
temrinleri, kampı öğ
retmen ücretleri ve yol 
parası 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Cumhur Başkanlığı fi
lârmonik orkestrası ve 
müzik öğretmen okulu 
konservatuar, tiyatro 
ve opera bölümleri ya
bancı uzmanları ile mu
vakkaten davet edile
cek yabancı orkestra 
şefi ve virtiozlara veri
lecek ücret ve yol pa-
I*3ıİ9ıl*I 

BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Kamp masrafı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Okullara yabancı dil öğ
retmeni yetiştirmek için 
almacak telebeye ya
pılacak yardım 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, mualecat, mekû
lât,, hayvan yemi ben
zin ve makine yağı, 

50 000 

10 000 

40 330 

5 000 

5 000 

22 000 

9 500 

18 600 
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lâstik bedeli, tatil ay
larında yemek ücreti 8 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

683 Bu kurs ve okulların 
bilûmum masrafları 15 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

684 Meslek mektebleri ec
nebi uzman ve uzman 
muavinleri ve tercü
manları ile ecnebi öğ
retmen ve usta ücuratı 
ve bunlarm memleket 
dahiline gidiş, geliş ve 
seyahat harcırah ve 
yevmiyeleri 8 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

685 Avrupaya staj için gön
derileceklerin yol mas
raf larile bunlara her ay 
maktuan verilecek üc
ret karşılığı 15 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

693 Tedris heyeti maasr 44 280 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

694 Üniversitenin merkez 
masraflarile fakültele
rin ve bunlara bağlı 
müesseselerin masrafları 31 400 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

Nafia vekâleti 
735 Gümrük ve inhisarlar 

vekâleti 6 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

BÜTÇE E. M. M. SALÂH YARGI (Kocaeli) 
— Efendim, Ziraat vekâleti bütçesinin 881, 895, 
902, 912, 917 ve 918 numaralı fasıllarında bazı 
tenzil ve zamlar vardır. Buraya ilâvesini rica 
edeceğim. 

BAŞKAN — Bu ilâve ile okutuyorum : 

F. 

8Q6 

881 

Tenzil. Zam 

Ziraat vekâleti 
Memurlar maaşı 15 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Daimî memuriyet har-
cırâıhı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

11 000 

F. Tenzil. Zam. 

895 Ziraî kurslar ve köy 
eğitmenleri ve su işleri 
ve seyyar artezyen teş
kilâtı malzeme ve umu
mî masrafları 4 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

902 2342 numaralı kanun 
mucibince hayvan sağ
lığı memurlarına veri
lecek yem bedeli 7 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

912 Enstitü ve lâboratuar-
levazım ve işletmeleri 
ve umumî masrafları 16 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

917 Umumî masraflar kar-
şdığı 10 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

918 Tamirat ve su tesisatı 
masrafı 6 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 
Millî Müdafaa vekâleti (Kara kısmı) 

941 Resmî telefon tesis ve 
mükâleme masrafı 10 600 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

942 Ücretli muhabere ve 
mükâleme bedejl 9 400 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

947 Askerî hastanesi, sa-
natoryom, prevantor
yum, nekahethane ve 
revir ve emsali müesse-
satı sıhhiyede yatan 
hastalarla buralarda ve 
sıhhî laboratuarlarla 
sıhhiye depolarında ça
lışan hemşire, hastaba
kıcı ve ücretli hade
melerin melbusatı ve bu 
mahallerde çalışan sıh
hî subay ve sair me
murların gömlek, önlük 
ve benzerleri, sıhhî iş
lerde kullanılan eşya
lar, sıhhiye deposu, 
hastane, sanatoryom , 
prevantoryom, neka-
hathane ve revirlerde 
müstamel teçhizat ve 
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mefruşat ile alelûmum 
teçhiz ve tekfin masraf
ları, sıhhî teçhizat nak
line mahsus semer, ko
şum ve benzerleri mad-
delerile sıhhiye araba 
ve otomobilleri, cenaze 
arabaları, bruet ve em
sali hasta ve yaralı 
nakline mahsus vasıta
lar imal, mubayaa, ta
mir ve tamire aid ye
dek malzeme mubayaa 
masrafları ve bilûmum 
buna müteallik masraf
ları 6 651 
BAŞKAN 
mistir. 

Kabul edil-

948 Beynelmilel askerî ta
babet ve eczacılık ve 
gazdan korunma kon
grelerine iştirak ede
ceklerin yol ve sair 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

957 Mubayaa 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

8 651 

20 000 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
Levazım ve teçhizatı ve 
harbiye ve fenniye 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Harita umum müdürlüğü 
İşletme 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

10 000 

MADDE 1 — 1939 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin, ilişik (1) 
numaralı cedvelde yazılı tertibleri arasmda 
900 714 liralık münakale yapılmıştır. 

BAŞKAN — Lâyihanın birinci maddesini re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 1939 malî yılı Maliye vekâleti, 
Matbuat umum müdürlüğü ve Maarif vekâleti 
bütçelerinin, ilişik (2) numaralı cedvelde yazılı 
tertiblerinden (4 380) lira tenzil edilerek mez
kûr bütçelerde yeniden açılan, (3) numaralı ced
velde yazılı tertiblere fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

Tenzil. Zam. 

212 

424 

663 

[2] NUMARALI CEDVEL 
Maliye vekâleti 

İstimlâk bedeli 100 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Matbuat umum müdürlüğü 
Neşriyat, propaganda, 
telif, tercüme, filim, 
kâğıd, klişe, tabı, üc
ret ve masrafları 280 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maarif vekâleti 
İlk ve orta öğretim öğ-
retmenlerile ilk öğre
tini ispekterleri kurs
ları masraf ve harcı
rah ve ücretleri 4 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

[3] NUMARALI CEDVEL 
Maliye vekâleti 

251 Mazuliyet maaşı 100 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Matbuat umum müdürlüğü 
424 a İcar bedeli 280 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Maarif vekâleti 
670 Muallim ders ücretleri 4 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(İkinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi cedvellerle birlikte re

ye arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul 

edilmiştir. 
MADDE 3 — 1939 malî yılı Emniyet işleri 

umum müdürlüğü ve Maarif vekâleti bütçeleri
nin, ilişik (4) numaralı cedvelde yazdı tertible
ri, muvazenei umumiye kanununun 5 nci madde
sine bağlı (E) cedveline alınmıştır. 

[4] NUMARALI CEDVEL 
Emniyet İşleri U. M. 

F. 
454 Ecnebi mütehassıslar 

ve masrafları ve kon
ferans için celbedilecek 
mütehassıslar ücret ve 
masrafları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

135 
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Maarif vekâleti 
670 Muallim ders ücretleri 

BAŞKAN — Kabul edil-
mistir. 

(Üçüncü madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte reyi

nize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etme
yenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — 1939 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cedvelinin, Adliye ve 
Maarif vekâletleri kısımlarına (5) numaralı ced-
velde gösterilen kadrolar ilâve edilmiş ve Gazi 
öğretmen okulu ve Eğitim enstitüsü leylî talebe 
adedi (375) e çıkarılmıştır. 

[5] NUMARALI OEDVEL 
Ücret 

Memuriyetin nevi Aded Lira 

Adliye vekâleti 
Merkez 

Elektrikçi ve tamirci 
Kaloriferci ve tamirci 
Kaloriferci muavini 
Telefoncu 

1 110 
1 110 
1 35 
1 75 

Maarif vekâleti 
Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü 

Daktilo 
Ahçı 
Hademe [1] 
Hastabakıcı 

1 75 
1 50 

350 
1 60 

BAŞKAN — Maddeyi cedvelle birlikte reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 2354 sayılı kanun mucibince 
tahakkuk etmiş ve edecek istihkaklar 1939 malî 
yılı Düyunu umumiye bütçesinin 260 ncı faslın
dan nakden tediye edilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka
bul buyuranlar . . . Etmeyenler . . . Kabul edil
miştir. 

MADDE 6 — 1939 malî yılı Hariciye vekâ
leti bütçesinin ilişik (6) numaralı cedvelde ya
zılı tertiblerinden 55 100 lira tenzil edilerek 
mezkûr vekâlet bütçesinin sonunda (1937 ve 
1938 yılları karşılıksız borçları) adı ile yeniden 
açılan 530 ncu fasla fevaklâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere, tahsi
satı dahilinde aded ve beherinin şehrî ücretleri
nin tayini vekâlete ve vekâletin göstereceği maka
ma aididir. 

[6] NUMARALI CEDVEL 
F. Lira 
512 İcar, arsa ve bina satm alma ve 

inşa bedeli 46 500 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

516 Muvakkat memuriyet ve kuriye 
harcırahı 1 600 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

519 Beynelmilel müessesat ve Cemi
yeti Akvama iştirak hissesile mu
rahhaslık masarifi ve Cemiyeti 
Akvama müzaheret cemiyetine 
yardım 5 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

525 Hakem mahkeme ve heyetlerile 
uzlaşma komisyonları 2 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir, 

(Altmcı madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi cedvelle reyi âlinize 

arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Encümen bir yedinci madde teklif ediyor. 
Okutuyorum. 

MADDE 7 — 3628 sayılı kanunun birinci 
maddesine bağlı cedvelin Maarif vekâleti kıs
mında (Köy öğretmen okullarmm her türlü 
masrafı) namile bir fasıl açılmıştır. 

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

MADDE 8 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar '... Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Kabul buyuranlar . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

Evvelki lâyiha için rey vermiyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
4 — İnhisarlar umum. müdürlüğü 1939 

malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına da
ir kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatnk-
sı (1/302) [1] 

BAŞKAN — Heyeti umumiyesi hakkında 
mütalea var mı? 

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

1] 66 sayılı basmayazı zabtın sonund>adı)ı:. 
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inhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı büt

çesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 

1939 malî yrh bütçesinin ilişik cedvelde yazılı 
tertibleri arasında (35 000) liralık münakale 
yapılmıştır. 

CEDVEL 
F. Tenzil. Zam. 

17 000 

10 

12 

16 

18 

18 000 

İdarehane ve satış de
polan kirası 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Fabrika, atölye, imalât
hane ve bakım işletme 
evlerile tuzlalarda ça
lışan müstahdem ve iş
çilere ve çocuk yuva
larına yardrm. 17 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Şarapçılara verilecek 
prim 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Geçen yıl borçları 8 000 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 
Mukannen aidat (1936 
yrlmda tahakkuk eden 
aidat borçlan da bu fa
sıldan ödenir). 10 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu) 
BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler... Etmiy enler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 

1939 malî yılı bütçesinin 16 ncı (geçen yıl borç
lan) faslından 2 000 lira tenzil edilerek 12 nci 
muhtelif masraflar faslında (inbik alımı) adile 
yeniden açılan 5 nci maddeye fevkalâde tahsi
sat olarak konulmuştur. 

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

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 4 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Gümrük ve inhisarlar vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

5 — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğünün 1939 malî yûı bütçesinde değişiklik ya-
pthnasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encüme
ni mazbatası (1/296) [1] 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkında mütalea var mı? Maddelere geçilmesi
ni kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 
1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 

hakkmda kanun 
MADDE 1 — Posta, telgraf ve telefon umu

mî müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçesinin ili
şik cedvelde gösterilen fasılları arasmda 204147 
liralık münakale yapılmıştır. 

F. 

1 Memurlar maaşı 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

2 1683 numaralı kanu
nun 58 nci maddesi 
mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

3 Daimî müstahdemler 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

4 Daimî müstahdemler 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

6 Merkez mefruşat ve de
mirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

7 Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

9 Vilâyetler mefruşat ve 
demirbaşı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

10 Kırtasiye 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

11 Vilâyetler müteferri-

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

Tenzil 

42 126 

Zam 

20 000 

5 760 

16 366 

1 000 

4 000 

20 000 

5 000 

7 500 

[1] 67 say ıh hasmayazı zabtın sonundadır. 
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12 Banka ile olan nakdî 
muamelelerin faiz, ko
misyon ve sair mas
rafları 8 000 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

14 Muvakkat memuriyet 
harcırahı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

16 Bütçe kanununun 5 
nci maddesi mucibince 
verilecek ücret ve yev
miye ve primler 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

17 Ücretli muhabere ve 
mükâleme masrafları 
BAŞKAN —Kabul edil
miştir. 

20 Hurç, çanta ve çuval 
mubayaası bedelile ta
mir masrafları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

23 Mubayaa 87 700 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

24 Telgraf ve telefon te
sisat, inşaat ve tami
ratı ve her nevi maki, 
ne, alât, edevat ve mal
zeme bedellerile nak
liye ve sair masrafla
rı, radyo istasyonu ve 
sütüdyonun 1939 tak
sit bedelleri 65 221 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

27 Mühendis, makinist ve 
sair fen memurlarile 
mıntakaları haricinde 
çalıştırılacak hat bakı
cılarının muvakkat me
muriyet harcırahları 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

30 Yüksek mühendis mek
tebinde okutturulan ta
lebeler masrafı 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

33 Telgraf ve telefon fab
rikası ile telsiz istas
yonları ve P. T. T. ser
vis salonları için alına
cak edviye bedeli 
BAŞKAN — Kabul edil-

20 000 

15 000 

750 

36 671 

10 000 

4 200 

Tenzil Zam 

8 000 

mistir. 
37 Geçen yıl borçları 25 000 

BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

38 1934 yılı borçları kar
şılığı 3 800 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

47 Kırtasiye ve matbu ev
rak, mahkeme, noter, 
tapu hare ve masraf
ları v ı ıoo 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

48 Mefruşat ve demirbaş 
eşya 1 100 
BAŞKAN — Kabul edil
miştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
BAŞKAN — Maddeyi cedvelle beraber reyi

nize arzediyoruım. Kabul buyuranlar ... Etmiyen-
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — 30 ncu faslm ikinci maddesine 
zammedilen 4 000 lira hakkında 1939 malî yılı 
bütçe kanununun 10 ncu maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmi-
yenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDtE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul buyuranlar ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 4 — Bu kanun hükmünü icraya Ma
liye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

6 — Milli korunma, kanunu lâyihanı ve Mu
vakkat encümen mazbatası (t/301) \\) 

MİLLÎ KORUNMA KANUNU E. M. M. FE
RİDUN FİKRÎ (Bingöl) — Millî Korunma ka
nununun müstacelen müzakeresini Encümen maz
batasında taleb etmiştir. (Encümen mazbata mu
harriri sıfatile bendeniz de burada tekrar edi
yorum. Müstacelen müzakeresinin karar altma 
almmasmı istirham ediyorum. (Doğru, doğru 
sesleri). 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresini teklif 

İJ 64 sayılı basnmyazı zabtın sonundadtr. 
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ediyorlar. Bu teklifi kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi hakkmda söz 
isteyen var mı? 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Encümen namma izahat vereceğim. 
Arkadaşlar; bu kanunun müzakeresinde encü
menimiz, bilhassa dünya yüzünü kaplryan bü
yük iktisadî buhrana karşı Hükümetin gerek 
halkı ve gerek Millî Müdafaayi koruması için 
lâzım gelen kuvvetlerle ve kudretlerle tecehhüz 
etmesini ve bunu da kanunî salâhiyetler halinde 
ifade etmeği birinci gaye bilmiştir. Bundan 
dolayı nazarı itibara alman nokta; bu salâhi
yetlerin ve kuvvetlerin Teşkilâtı esasiye kanu
numuzun metnine ve esaslarma ve umumî hat
larına intibak keyfiyeti olmuştur ki bu lâyiha
mız heyeti umumiyesi itibarile her noktasından 
Teşkilâtı esasiyemizin ana hatlarına ve esasla
rma ve metinlerine mutabıktır. 

Bundan sonra encümenin nazarı itibare al
dığı nokta, Teşkilâtı esasiye kanunu hüküm
lerince vatandaşlara temin olunan haklarm ve 
sıfatların ve umumî vaziyetlerin masnuiyeti 
keyfiyeti olmuştur ki, bu da Teşkilâtı esasiye 
kanununun 74 ncü maddesinin son bendine uy
gun şekilde ve onun esasları dairesinde tanzim 
edilmiş ve bu babda lâyihai kanuniyenin muh
telif maddelerine lâzımgelen esaslar konmuş ve 
vatandaşın hukuku tam bir garanti altma alın
mıştır. Bundan maada düşünülen nokta, bil
hassa harb esnasında gayri meşru kârlara ve 
memleketin fevkalâde vaziyetlerinden mütehas-
sıl şekillere meydan vermemek olmuştur ki ka
nunun muhtelif noktalarına bu esaslara hadim 
maddeler konmuştur. 

Beşinci bir nokta olarak da; bilhassa ihtikâr 
ve istismar ile mücadele etmek için adlî teşkilâ
tımızı ve kanunumuzu takviye etmek olmuştur. 
Bu noktai nazarla encümenimiz; vücude getiri
len maddeler, ihtikâr ve istismarla mücadele 
edebilmek için Hükümetin muhtaç olduğu mü
cadele cihazlarmı bu kanunla umumî hükümle
ri ve teferruatı itibarile, kendisine temin ettiği 
kanaatindedir. 

Bununla beraber icabı hal ve vaziyet neticesi 
her hangi bir noktada her hangi bir noksan gö
rülecek olursa bunlarm da ileride ikmal edile
bileceği fikrindedir. Ayni zamanda memleket 
için - tabiî, tekevvün ve tekerrürü arzu edil
mez - daima fevkalâde haller için kavanin sil
silesinin bir kod mahiyetinde bir esas vücude 
getirilmiştir. Heyeti celileniz arzettiğim bu iza
hattan sonra maddelerde bazı izahat ve bazı 
fıkraların tadil veya tayyi için huzurunuza ge
leceğim. Encümen namma maruzatım bundan 
ibarettir. 

ALÎ RANA TARHAN (İstanbul) — Muhte
rem arkadaşlar, tehlike zamanlarında milletin 

bütün kuvvetlerini ve yurdun bütün iktisadî ha
reketlerini umumî selâmet hedefine tevcih için 
ve bütün bu kuvvetlerden ve hareketlerden mil
letin nefine azamî istifade temin eden, Hükü
mete yeni vazifeler ve istisnaî selâhiyetler ve
ren millî korunma kanununun kabulünü C. H. 
P. Müstakil grupu da iltizam etmektedir (Bra
vo sesleri). 

Grubumuzun kararını bu suretle beyan et
tikten sonra bazı noktalar hakkmda görüşlerini 
ifade buyurmalarını Hükümetten rica etmek 
istiyorum : 

1 — Bu kanunun tatbikine ne vakit başla
mağı düşünüyorlar? 

2 - Bu kanunun tatbikinde takib edecekleri 
plân ve bu kanunun tatbikinde hâkim olacak 
zihniyet hakkmda Meclisi tenvir buyururlar mı? 

3 - Hususî teşebbüsleri alâkadar edecek esas
lı kararlar ittihazmdan evvel iş muhitlerinin 
mütalealarmı münasib surette sormak usulünü 
ittihaza taraftar mıdırlar? 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Sa-
ym arkadaşlar, bu gün Heyeti Celileniz tara
fından müzakere edilecek olan Millî korunma 
kanunu lâyihasını muhterem Parti Grubu komis
yonu incelemiş idi. Parti Grubunun da tasvi
bine iktiran etmiş olan kanun lâyihası son de
fa olarak yirmi dört kişilik bir Muvakkat En
cümen tarafmdan da tedkik olunduktan sonra 
Meclisimize arzedilmiş bulunuyor. 

Müzakere edeceğimiz kanun lâyihası, benim 
itikadıma göre, fevkalâde bir ehemmiyeti haiz
dir. Çünkü Büyük Millet Meclisi Muhterem 
icra Vekilleri Heyetine bu kanun ile bazı vazife 
ve salâhiyetler vermektedir. Bu salâhiyetler fev
kalâde zamanlara mahsustur. Yurdumuzun me
nafime ve selâmetine taalluk eden hu kanun, 
tebcile lâyiktir. 

Millî korunma kanunu tanzim edilirken şu 
mühim ve esaslı noktalar tebarüz ettirilmiştir : 

A) Teşkilâtı esasiye kanununun ruhu birin
ci derecede göz önünde bulundurulmuştur. 

B) Kanunda zikri geçen tedabiri ihtiyatiye 
fevkalâde hallerin hüküm sürdüğü zamana mah
sus olarak muvakkat olacaktır ve bu vaziyet 
geçer geçmez kanun tatbik mevkiinden kaldırı
larak normal zamanların iktisadî rejimi avdet 
edecektir. 

0) Fevkalâde zamanlarm icabı olarak yurd-
daşlara tahmil edilecek mükellefiyetler muhik 
ve makul tazminat ile karşılanacaktır. 

D) Hükümete azamî yirmi beş milyon lira
lık bir kredi veriliyor. Bu kredi ihtiyaç hisse
dildikçe kullanılacaktır. 

E) Kanundaki bütün hükümler birden tat
bik edilmeyecek ancak ihtiyaca göre ve yurdun 
lüzumlu olan kısımlarında tatbik edilecektir. 
îşte ıbu noktalar kanunun temelini teşkil ediyor. 

Saym arkadaşlar, malûmu âlinizdir ki, ik-
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tısadî ve ticarî işler serbest bırakılırsa inkişaf 
eder. 

Anormal zamanlarda bu işler bizzarure has-
ru tahdid edilirse elbette memleketimizin iktisa
diyatı ve ticareti az çok müteessir olur. 

Bundan dolayıdır ki, muhterem Dr. Refik 
Saydam Hükümeti bu kanun ahkâmmı daha bü
yük bir itina ve ihtimam ile tatbik buyurmalı-
drr. 

Çünkü anormal vaziyet zail olarak normal 
vaziyet avdet ettiği zaman iktisadî, ticarî, ziraî 
ve sınaî teşekküllerimizin mevcudiyetine halel 
gelmiş olduğu görülmemeli ve ticaret âleminin 
maneviyatı kırılmış olmamalıdır. 

Saym arkadaşlar, memleketimizde on beş se-
nedenberi Devlet makanizmasındaki iş sahası da
ima genişlemekte ve ilerlemektedir. Eğer her 
hangi bir fevkalâde vaziyetten dolayı memleke
timizin ilerlemesinin, Allah göstermesin, sekte-
dar olmak tehlikesine maruz kalmaması için, sa
yın Hükümetimiz kendisine hâs olan meharet 
ve dirayetle bu işleri idare edeceğine eminiz. 

Hükümetimizin ihtikâra karşı aldığı tedbir
leri alkışlıyorum. Ancak ihtikâr bir illettir. Muh
tekir de o illetin mikrobudur. Acaba bu muzır 
mikroba karşı bir serom bulunmuş mudur? Hü
kümetimizin bir kaç senedenberi ittihaz ettiği 
şedid tedbirlerine rağmen, ihtikâr devam ediyor. 

Kanunda çiftçilere aid hükümler de vardır. 
Bu hükümlerin pek sıkı bir surette tatbik ettiril
mesinde, çiftçi müşkülâta maruz kalabilir zan-
nmdayım. 

Çiftçiyi ve köylüyü yakından alâkadar eden 
hükümlerin tatbiki işi ile tavzif edilecek memur
ların hakkaniyetle davranmaları için saym 
Hükümetimiz tarafından tavsiyelerde bulunul
masını istirham ederim. Zira normal zamanlar
da bile az çok müşkülât çeken bir çiftçi, bir 
köylü zümresi vardır. Anormal zamana aid hü
kümlerin bu enteresan zümre hakkında daha 
mülayim ve daha yumuşak bir tarzda tatbik 
edilmesini sayın Hükümetimiz temin etmelidir. 
Zaten bu son temennim ve istirhamım mükellef
lerin de umumuna şamildir. 

Sayın arkadaşlar, bu kanundan dolayı çok 
nazik ve mesuliyetli bir vazife deruhde eden 
muhterem Refik Saydam Hükümetine muvaffa
kiyetler dilerken, devamlı bir dünya sulhunun 
teessüsünü, ve necîb Türk milletinin, dünya
nın karışık vaziyetinden masun kalarak bir kat 
daha mazharı refah olmasını ve yükselmesini 
bütün kalbim ve varlığımla temenni eylerim 
(Bravo sesleri ve alkışlar). 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Büyük 
Atamızın bize bıraktığı büyük emaneti muhafaza 
için Millî Şefimizin işaretile biz köylüler erkek 
kadm, çoluk, çocuk her sahada durmadan çalı
şacağız (Bravo sesleri). Evet, evlerimiz yıkıl-

dise imanımız yıkılmadı ve yıkılmryacaktır 
(Bravo sesleri, alkışlar). 

G-öksümüzü gerib vatanımızın müdafaasına 
dimdik duracağız. Korunma kanunu elbette ye
rindedir. Memlekette bazı kötü insanların, ba
zı kötü unsurların kafasını kıracaktır. 

Evet kahraman Millî Şefimiz İsmet inönü, 
on sekiz milyon Türk milleti senin sıhhatine 
iyilik, ömrüne uzunluk, Allahrmızdan diler ve 
yalvarırız (Alkışlar). 

BAŞKAN — Son münakale kanununa rey 
vermeyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan

bul) — Arkadaşlarım, evvelâ sayın arkadaşımız 
Rana Tarhanm suallerine cevab vermek iste
rim. Anlıyabildiğim kadar, birinci sualleri, bu 
kanunun tatbik mevkiine ne vakit gireceği hak
kındadır. Heyeti Celilenizce de malûm olduğu 
veçhile dünya vaziyetinin, dünya harb ve ikti
sadî vaziyetinin mecburiyetleri olmasaydı bu ka
nunun tedvini için üzerinde durmazdık. Binaen
aleyh bu gün bu kanunun kabulünden sonra 
derhal tatbik mevkiine geçmesini tabiî ve lâzım 
görüyoruz (Bravo sesleri). Haricî, iktisadî mü
esseselerin dahilde yaptığı inikaslar ve bilhassa 
ihtikârla mücadele lüzumları bu kanunun derhal 
tatbikma geçilmesi için âmil oluyor. 

İkinci sual olarak buyurdular ki; bu kanu
nun tatbikmda takib edilecek ve hâkim olacak 
zihniyet nedir. Bendeniz bunu şöyle anladım. 
Kanunun tatbikatında takib edeceğimiz plân 
bittabi kanunun ihtiva ettiği muhtelif mevzula
rın birbirlerile olan alâkasına ve tatbik lüzumu
na temas ederek bu esaslı program hazırlandık
tan sonradır ki kanunun tatbikatına geçeceğiz. 
Aksi takdirde alelamya kanunun tatbikma 
geçmek, fayda yerine mazarrat verir. Binaena
leyh evvelâ muhtelif mevzuları nazarı dikkate 
alarak ve bunların birinin diğerile olan alakasını 
göz önünde tutarak Hükümetçe hazırlanacak bir 
plân dahilinde bir program hazırlandıktan son
ra kanunun tatbikma geçmiş olacağız. 

Hâkim olacak zihniyet nedir, dediler; 
Bunu bilhassa çok mühim gördüm. Vatan

daşın mümkün olduğu kadar normal hayatmı ör-
selemiyecek şekilde olmasma dikkat etmek bi
zim için bir vazifedir (Bravo sesleri). 

Ve yine iş sahibi vatandaşların normal sâyle-
rini ve kazançlarını mümkün olduğu kadar tah
did etmiyecek şekilde olmasına Hükümetiniz gay
ret edecektir (Güzel sesleri, brova sesleri). 

Hususî teşebüsleri alâkadar eden meseleleri, 
iş muhitlerile görüşüp, konuşup ondan sonra 
mevkii tatbika koyup koymamak meselesinde ne 
düşündüğümüzü sordular. Şu dakikada söyli-
yebileceğim şu olacaktır: Hususî teşebbüsleri 
alâkadar eden kararları almadan önce, iş muhit
lerinin mütalealarmı almanm münasib olacağına 
kani olduğumuz zaman bunda hiç bir zaman te-

— 140 — 



î : 27 18-1-1940 0 : 1 
reddftd etmiyeceğiz. Büyük iş, küçük iş mevzu-
bahs değildir. Mesele iş muhiti itibarile bunla
rın fikirlerini almak bizim için faydalı olacağı
na kanaat getirdiğimiz dakikada bundan hiç çe-
kinmiyeceğiz ve daima bunların fikirlerini de 
almağı kendimiz için bir esas bileceğiz. Buna 
bir kaydi ihtirazı koymak mecburiyetindeyim. 
O da, kanunî veyahud bu gibi mütaleaları alma
ğı ne vaktinden evvel ve ne de vaktinden son
raya bırakmamağı kendimiz için şiar edinece
ğiz. Sebebi de vaktinden evvel alınması iş muhi
tini mutazarrır edebileceği gibi, vaktinden evvel 
alınmaması da iş muhitini tekrar mutazarrır ede
bilir. Bu noktai nazardan mümkün olduğu ka
dar zamanında ve kabil olduğu kadar fazla iş 
muhitinin fikrini sormak, bizim için vazife ifa 
ederken kolaylık teşkil edecektir. 

Saym Berç Türker arkadaşımızın hakkımız
daki güzel temenni ve hislerinden dolayı çok te
şekkür ederim. 

Hükümet üzerine tekrar büyük bir yük, ay
ni zamanda bir vazife ve mecburiyet alıyor. Bu
nu yaparken elden geldiği kadar ne içtimaî ne 
de iktisadî hayatımızda bir tezelzül yapmama
sına çalışacağız, bundan emin olabilirler. Çiftçi 
ve köylü hakkındaki temennileri ayni zamanda 
bizim de temennilerimizdir. Ayni şekilde bunları 
göz önünde bulunduracağımızdan emin olabilir
ler. Maruzatım bundan ibarettir (Alkışlar). 

BAŞKAN — Lâyihanın heyeti umumiyesi 
hakkmda başka söz isteyen yoktur. 

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

Millî korunma kanunu 

Birinci fasıl 
Umumî hükümler 

MADDE 1 — Fevkalâde hallerde Devletin 
bünyesini iktisad ve Millî müdafaa bakımından 
takviye maksadile icra Vekilleri Heyetine, bu 
kanunda gösterilen şekil ve şartlar dairesinde 
vazife ve salâhiyetler verilmiştir. 

Fevkalâde haller şunlardır : 
A - Umumî veya kısmî seferberlik, 
B - Devletin bir harbe girmesi ihtimali, 
O - Türkiye Cumhuriyetini de alâkalandıran 

yabancı Devletler arasındaki harb hali. 
BAŞKAN — Madde hakkmda söz isteyen 

var mı?... Maddeyi reye arzediyorum, kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — îcra Vekilleri Heyeti, fevkalâ
de hallerin zuhuruna binaen, bu kanunla kendi
sine tevdi edilen vazife ve salâhiyetlerin ifa ve 
istimaline lüzum hâsıl olduğunu görünce der
hal kanunun tatbikma başlayarak keyfiyeti ilân 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisine arzeyler. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
İZZET AEUKAN (Eskişehir) — Devlete, 

belediyelere ve müesseselere aid müteaddid 
teahhüd işleri ve hususî mukaveleler var.-
dır. (İşitemiyoruz sesleri) Bunlarm içerisin
de ahvali fevkalâde zuhurunda ve mücbir 
sebeblerde yapılacak muameleler hakkmda 
ahkâmı hususiye vardrr. Binaenaleyh bu 
kanunun kabulünden sonra ikinci maddeye 
tevfikan Hükümet fevkalâde hal zuhurunu 
ilân ederse bu hal bu gibi taahhüdat ve hususî 
mukavelelere şamil olacak mıdır? Encümenin 
bizi tenvir etmesini rica ederim. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Efendim, İzzet Bey arkadaşımız bu
nu Encümen Riyasetine ve bize hususî olarak 
söylediler. Meseleyi tedkik ettik. Mesele şudur: 
fevkalâde hal ilân edildi diye bazı Nafia muka
velelerinde, gerek Devletin ve gerekse eşhasm 
mukavelelerinde, fevkalâde hal takdirinde bu 
mukavelelerin bazı hükümlerinin yapılmamasına 
dair kayıdlar vardır. Acaba Hükümetin böyle 
fevkalâde hal ilân etmesi keyfiyeti taahhüdatm 
ademi ifası için bir memsek teşkil edecek mi
dir? Verilecek cevab; bir tektir: Etmiyecektir. 
Hatta biz bu hükmün bir maddei kanuniyeye 
konulması lâzım olub olmadığını mütalea ettik 
ve ahvalin fevkalâdeliği takdirinde böyle bir 
şeyin nazarı itibara almmıyacağı ve mahkeme
nin bunu bizzat bu noktadan değil, prensib ve 
hukuk noktasından mütalea edeceğini bildiğimiz 
için hatta maddeyi tanzim etmişken kanuna böy
le bir madde konulmamasında bütün hukukçu 
arkadaşlarımız ittifak etmişlerdir. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Kanun bizatihi sebebi mücbir teşkil etmez, se
bebi mücbir tevlid edebilir. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Tabiidir ki, bu kanun yüzünden 
taraflardan birisi müşkül vaziyete maruz kalırsa 
bunu hâkim, kanunun umumî esasları daire
sinde derpiş edecektir. 

SIRRI ÎÇÖZ (Yozgad) — Hükümet kanunun 
tatbikma lüzum görürse tatbik edecek ve der
hal Meclise arzı malûmat edecektir. Eğer Meclis 
hali içtimada değilse gene tatbik edecek midir? 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) *— Hayır, Meclis Divanı Riyasetine 
bir tezkere ile malûmat vermekle maksadı kanun 
hâsıldır. 

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

MADDE 3 — Fevkalâde hallerin hitam bul
duğu ve bu kanun hükümlerinin tatbikma lü
zum kalmadığı, Hükümetçe kararlaştırılarak ilân 
ve Büyük Millet Meclisine arzedilir. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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İkinci fasıl 
Teşkilât 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan îcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilecek ka
rarları hazırlamak ve bu işle alâkalı vekâletler 
arasında iş birliği temin etmek üzere bir Koor-
dinasiyon Heyeti teşkil olunur. 

Bu Heyet, Başvekilin teklifi üzerine alâkalı 
vekillerden terekküb etmek üzere îcra Vekilleri 
arasından ayrılır. 

Heyete, Başvekil veya tevkil edeceği vekil 
reislik eder. 

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

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin tatbi-
kına müteallik işleri görmek üzere Başvekâlete 
bağlı bir büro tesis edilir. 

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

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan îcra Vekilleri Heyeti tarafından ittihaz edi
len kararlar, alâkalı vekâletler tarafından ken
di teşkilâtı ve bu kanunun teşekkülüne müsaade 
verdiği müesseseler tarafından infaz olunur. 

İcabında îcra Vekilleri Heyeti kararile 3656 
numaralı teadül kanunundaki esaslara tevfikan 
muvakkat memurlar istihdam edilebilir. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FÎKRÎ 
(Bingöl) — Bu maddenin birinci fıkrası Encü
mence takdim ettiğim şekilde tesbit edilmiştir. 
Çünkü bu madde 3 defa « tarafından » kelimesi 
tekerrür ediyor. îbare itibarile değişiklik yap
mış oluyoruz, manâ aynidir. 

BAŞKAN — Verilen metni okutuyorum: 
MADDE 6 — Bu kanun hükümlerine tevfi

kan îcra Vekilleri Heyetince ittihaz edi
len kararlar, alâkalı vekâletler tarafından ken
di teşkilâtı ve bu kanunun teşekkülüne müsaade 
verdiği müesseseler vasıtasile infaz olunur. 

İcabında İcra Vekilleri Heyeti kararile 3656 
numaralı teadül kanunundaki esaslara tevfikan 
muvakkat memurlar istihdam edilebilir. 

BAŞKAN — îbare tashihinden ibarettir. 
Mütalea var mı? Reye arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
İktisadî hükümler 

MADDE 7 — Hükümet, halk ve millî müda
faa ihtiyaçlarını karşılayabilecek şekil ve ha
cimde istihsalde bulunmaları için lâzımgelen fa
aliyete sevketmek ve tesisatta iktiza eden tevsia-
tı yaptırmak ve imal ve işleme bakımından tadi
lâta tâbi tutmak maksadlarile sanayi ve maadin 
müesseselerini kontrol eder. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) -~ Buradaki, 
sanayi ve maadin müesseselerinden maksad ta
biî hususî müesseselerdir. Hükümetin, elinde 
bulunan sanayi ve maadin müesseselerini kon
trol etmesi tabiidir. Kendi malıdır. Bu itibar
la burada hususî kelimesine ihtiyaç görmüyor
lar mı? 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Bu; hususî müesseselere de şamil
dir ve alelıtlak sanayi ve maadin müesseseleri
ne şamil olmak üzere denildikten sonra artık 
hususî diye ayırmağa lüzum görmedik. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka mütalea 
var mı? Reye arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinden istihsal programları istemek 
veyahud bu müesseselere doğrudan doğruya bu 
yolda program vermek salâhiyetini haizdir. 

Bu maksadla sanayi ve maadin müessesele
rinin istihsallerini ve bunların hacmini, mikda-
rmı, ceşidlerini, cinslerini ve nevilerini fevka
lâde hallerin icablarrna ve müesseselerin ta
hammülü derecesine göre tayin edebilir. 

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

MADDE 9 — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin istihsallerini ve diğer iş yerle
rindeki mesaiyi, bu kanunun derpiş ettiği ihti
yacı karşılayabilecek hadde çıkarmak için lü
zumu olan işçi kadrosunu ve ihtisas elemanları
nı temin eder. 

Bu maksadla vatandaşlara ücretli iş mükel
lefiyeti tahmil edilebilir. 

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

MADDE 10 — Sanayi ve maadin müessesele
rinde ve diğer iş yerlerinde çalışan işçiler, tek
nisyenler, mühendisler, ihtisas sahihleri ve sair 
müstahdemler, çalıştıkları müesseseyi veya iş 
yerlerini kabule şayan bir mazeret olmaksızın 
ve haber vermeksizin terkedemezler. 

Bu madde hükmüne tevfikan çalışmaya mec
bur tutulanlara sâylerine mukabil emsaline göre 
normal bir ücret verilir. 

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

MADDE 11 — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin mamullerini ve istihsallerini 
normal maliyetine yüzde muayyen bir kâr ilâve 
ederek satın alabilir. Bu malların Hükümete tes
limi mecburidir. 

ABDURRAHMAN NACÎ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Bir şey sormak istiyorum. Maddede geçen 
normal maliyetten kasd nedir, bu muayyen kâ
rı kim tayin edecektir? 
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(Bingöl) — Hükümet, bu müesseselerin tabiî 
hallerine göre ve umumî vaziyetlerine nazaran 
emsalini nazarı itibare alarak tam hakkaniyete 
:makrun bir şekilde hiç bir unsuru ihmal etme
yerek ve fakat müessesenin fevkalâde kâr et
mesini bertaraf ederek mutad olan ve emsaline 
nazaran hesablarla yapılacaktır. 

Zaten ticaret usullerinde böyle emsal yerine 
normal kelimesinin kullanılması kaide olarak ya-
zılagelmiş olduğundan encümen de bu şekilde 
hazırladı, ve Hükümetin de muvafakatile bu ke
lime kullanılmıştır. 

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

MADDE 12 — Hükümet, bu kanunun der
piş ettiği hizmetleri ifa maksadile salâhiyetleri
ni kullanırken icab eden müesseselere ve küçük 
sanat erbabına ve iş sahiblerine lüzumu olan 
krediyi temin eder. 

Bu kredi; nakid, ham madde, veya yardımcı 
malzeme vermek veyahud bir banka tavsit edil
mek suretile yapılagilir. 

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

MADDE 13 — Hükümet, halk ve millî mü
dafaa ihtiyacını karşılamak için muktazi olan 
maddeler veya yardımcı malzemeler stokları vü
cuda getirebilir. 

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

MADDE 14 — Maddelerin veya yardımcı 
malzemelerin bir elde toplanarak halk ve millî 

müdafaa ihtiyacının tazyika düşürülmesine mey
dan vermemek için Hükümet, değer fiyatı mu
kabilinde bunlara el koyarak ihtiyacı olan mü
esseselere kârsız tevzi edebilir. 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Burada ikinci satırda «bir elde» 
kelimesi var bu mahdud ellerde demektir. Mak-
sad budur. Mazbatamızda derpiş etmiştik. Bura
ya yazarken unuttuk. Bunu izahen arzediyorum. 
(Tashih edilsin sesleri). 

Pek alâ «Muayyen ellerde» şeklinde tashih 
edelim. 

BAŞKAN — Encümenin teklif ettiği ceçhile 
«muayyen ellerde» şeklinde tashih yapıyoruz. 

Madde hakkında başka mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 15 — Her hangi bir sebeb dolayı-
sile metruk veya muattal veya natamam bir hal
de kalmış olan sanayi ve maadin müesseselerini 
ve diğer iş yerlerini Hükümet, bulundukları hal 

ve vaziyete göre tâyin edilecek bir taviz muka
bilinde işler hale getirebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
ALİ RİZA TÜREL (Konya) — İşler hale ge

tirir de kendisi mi işletir, yoksa işletmeyi yine 
alâkadarlarına mı bırakır? 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Zaten aşağıda madde var: Gerek 
kendisi işletebilir ve bu işletmeyi başka bir mü
esseseye tevdi edebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka müta
lea var mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Hükmî ve hakikî şahıslar 
elinde bulunan madenlerden azamî cevher ala
bilmek ve istihsalleri bir elde toplamak maksa
dile Hükümet, bunları birleştirerek işletebilir. 
Bu maddenin tatbiki dolayisile işletmeden mah
rum kalan maden sahihlerinin devam eden mah
rumiyet müddetlerine aid zararları ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Si
vas ) — Zarar ifadesinin içerisinde kâr dahil 
olamaz. Binaenaleyh bir fabrika işlerken belki 
onun duçar olabileceği zararlar olabilir. Fakat 
bir de mahrum kalacağı kâr da olabilir. Madde 
bunu ifade etmemektedir. Aşağıdaki 18 nci mad
dede «Bu işletmenin devamı müddetince müesse
se sahihlerine münasib tazminat verilir» şeklinde 
umumî bir ifade kullanılmıştır. Buraya da böyle 
bir ifade konsun veyahud daha şümullü bir ifa
de konsun. Yoksa bu zarar tabiri kârı ifade et
mez. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Bunu umumî hükümler dairesinde 
ve vaziyetin icabına göre takdir etmek lâzım ge
lir. Eğer kâr meselesi derpiş edilecek olursa o 
zaman işin daha vâsi cihetine gitmek icab ede
cektir. Onun için encümen bu suretle izah etme
ği kâfi görmüştür. 

BAŞKAN — Başka mütalea yoktur. Madde
yi reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Et
meyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Hükümet, sahiblerine katği 
lüzumu olmayan makine, alât, edevat ve tesi
satı ve sair her nevi istihsal vasıtalarını sahible
rinin işlerini sekteye uğratmamak şartile ihti
yacı olan müesseselere vermek üzere değer pa
hası mukabilinde satm alabilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Hükümet, tebliğ ettiği ted
birleri tatbik etmiyen ve istenilen derecede is
tihsalde bulunmakta taallül gösteren sanayi ve 
maadin müesseselerine el koyarak kendisi işle-
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tebilir. Bu işletmenin devamı müddetince mües
sese sahiblerine münasib tazminat verilir. 

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

MADDE 19 — Bu kanunun meriyette bu
lunduğu zamanlarda sanayi ve maadin müessese-
lerile diğer iş yerlerinde fazla çalışmaya lüzum 
görülen hallerde işlerin mahiyetine ve ihtiyacın 
derecesine göre günlük iş saati her gün için üç 
saate kadar arttırılabilir. 

îş kanununun 50 nci maddesinin küçüklerle 
kadınlara aid daimî hükümleri sanayi müessese
leri ile diğer iş yerlerinde tatbik olunmıyabilir. 
Hafta tatili kanunu bu kanunun istihdaf ettiği 
hususlarda tatbik edilmez. 

Şu kadar ki bu hüküm işçinin haftada bir 
gün tatil hakkını ihlâl etmez. 

SADETTİN EPİKMEN (İzmir) — Ekipler 
ihdas edilemez mi, yalnız 3 saat mi? 

MUVAKKAT E. M; M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Bunun ekiplere taallûku yoktur. On
lara şümulü olmadığına göre, encümende tedki-
katımızla tesbit ettik, her zaman ekipler tevali 
edebilir. Hattâ işçi isterse mutlak surette hafta 
tatili yapmağa mecbur değildir. Kanunun ken
disine temin ettiği hafta tatilinden isterse fera
gat edebilir. 

Gl. AHMED YAZGAN (Urfa) — Kadınlar
dan sonra (çocuklar) kelimesinin konması mu
vafık olmaz mı? 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Kanunda «küçükler» tâbiri vardır. 
Bu o demektir, kanunu medenî tâbiridir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Mad
deyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Hükümet, memleket ihtiyacı 
için hariçten idhali zarurî olan maddelerin mik-
dar, cins ve nevilerini lüzumu halinde tayin ve 
tesbit eder. 

Memleket ihtiyacı için zarurî olmayan mad
delerin idhalini de Hükümet tahdid veya mene-
debilir. 

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

MADDE 21 — Halkın ve millî müdafaanın 
katği ihtiyacı olan zarurî maddelerin istihlâk 
mikdarraı lüzum halinde Hükümet, tayin ve 
tahdid edebilir. 

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

MADDE 22 — Halkın ve Millî Müdafaanın 
katği ihtiyacı olan zarurî maddeleri memleket 
haricinden celbetmek maksadile icabında Hükü
met, tensib ettiği ticaret müesseselerini ve tica
ret birliklerini kredi, döviz ve akreditif ile teç
hiz eder ve bu müessese ve birliklerden lüzum 

görülenleri memlekette stok yapmağa mecbur 
kılar. 

Bu maddede yazılı müesseseler Hükümetin 
murakabesine tâbidir. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Söz istiyo
rum. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Grub namma 
mı? 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Şahsî... Bun
dan evvelki maddelerle istihsal sahasında çalı
şan vatandaşlara millî korunma davasında şe
refli bir mevki almalarına imkân ve fırsat ve
rilmiştir. Bu madde ile de erbabı ticaret bu 
şerefi iktisab etmek imkânını elde ediyor. Mad
dede mevcud kayid ve şartlarla takviye ve 
teçhiz edilen idhalâtçı tüccarların Hükümetçe 
kendilerine tevdi edilen vazifeyi iftiharla ya
pacakları şüphesizdir. Bu, onlar için hem bir 
şereftir, hem de bir kazançtır. Fakat o kim
seler ki, hasis menfaatleri dolayısile millî duy
guyu tamamile unutarak bu işi üzerlerine al
mak istememek namerdliğini göstermişlerdir; 
onlara bu vazifeyi vermeğe mahal yoktur. Biz 
onların hizmetlerinden tamamile müstağniyiz. 
Bunu kendilerine vermemek, bu vazife ile on
ları tavsif etmemek lâzımdır. Çünkü bu on
ların şerefe liyakatsizliği ile kabili telif değil
dir. Ayrıca bu maddeyi tatbik ettiğimiz tak
dirde, kendilerinden fayda yerine zarar gel
mesi muhakkaktır. Çünkü bir kimseyi mükel
lef kılmak için her şeyi yapmak vaziyetinde 
kalması lâzrmgelir. Halbuki bu adamların yap
tığı yalnız kendilerinin başarabileceği bir iş 
de değildir. Bu işi; kontrolümüzden uzak bu
lunan dış ihracatçı ile anlaşmak suretile yapa
caklardır. Eğer anlaşamazsa bunu yapamıya-
caklardır. Bu adamlar eğer istemezlerse ifayı 
vazife etmeyeceklerdir. Fakat pekâlâ ademi ka
bul cevabı aldıklarını bize bildirecekler ve ni
hayet aldıkları malları yüksek fiatle getirdik
lerine dair fatura dahi ibraz edebilirler. Bina
enaleyh bu vaziyette bulunan adamlardan is
tifadeye hiç ihtiyacımız yoktur. Bu gün mem
lekette idhalât ticaretini istediğimiz ellere, 
millî düşünce ile yetişmiş elemanlara vermek 
zaten arzumuzdur. Binaenaleyh Ticaret vekâ
letinden isteyeceğimiz bu gibi müstaid olan 
kimseleri yetiştirmek ve diğerlerini ekarte et
mektir, değil ki onların hizmetine iftikar gös
terelim. Fikrimce bu mecburiyeti kaldırmalı
dır. Çünkü bu, Hükümeti takyid ediyor. Bu
nu başarabilecek idhalât tacirlerimiz vardır. 
Kendi arzularile bu işin başarılmasını üze
rine alacak olan vatandaşları da böyle bir 
ceza tehdidi altında bulundurarak bu vaziyete 
düşürmenin dahi mânası yoktur. Onun için her 
itibarla Encümen muvafakat buyursun, bu mec
buriyeti kaldıralım, bu mecburiyet kalkarsa hiç 
bir mahzur olmaz, fakat kalırsa arzettiğim gibi 
zarar vardır. 

— 1*4 — 



İ : 27 lâ-İ-1940 Ö : î 
MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FÎKRl 

(Bingöl) — Hüsnü Kitabcı arkadaşımız işin bir 
cebhesini mütalea buyurdular. Yani arzuya aid 
olan vaziyeti tedkik buyurdular. Evet, bazı idha-
lâtçılar arzu ederlerse Hükümetin her hangi bir 
tavsiyesine tebaiyet ederek mecburiyeti kanuni
ye olmaksızın da bunu yapabilirler. Fakat ga
ye bu değildir. Hükümet muayyen mallarm ba
zı kere muayyen müesseseler tarafından mem
lekete daha kolaylıkla ve behemehal getirilme
sini temin etmek esasına müstenid bir hak almak 
ve bu suretle bu hakka istinad ederek bir mec
buriyet tahmil etmek istemiştir. Bu maddede 
böyle bir hususiyet mevcuddur. Bazı kalem eş
ya olabilir ki, her hangi bir idhalât taciri bunu 
memlekete sokmağa delâlet etmeyebilir. Fakat 
Hükümet onun nevama bu hususta kendisine 
mahsus bir ihtisası, bir kabiliyet ve kudreti ol
duğunu bildiği için kendisine böyle bir mecbu
riyet tahmil etmektedir. Bu mecburiyete riayet 
etmeyenler aşağıda gelecek olan 56 ncı madde 
ile cezaî mesuliyete de maruz bulunmaktadırlar. 
Mahiyeti mesele, doğrudan doğruya Hükümeti, 
bu noktai nazardan dahilî ithiyacı, dahilî idha-
lâtı takviye edecek müessir bir silâhla teçhiz et
mektir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 23 — 22 nci maddeye müsteniden 
stok yapmağa mecbur tutulanların bu mecburi
yetle yaptıkları stoklarda sunu taksirlerinden 
mütevellid zararlar müstesna olmak üzere fiat 
sukutundan doğacak hakikî zararlar, satış mü
saadesi tarihine kadar geçecek zamana aid fai-
zile birlikte Devletçe tazmin olunur. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — Bu 
maddeye nazaran stok yapmak mecburiyetinde 
kalanlar bu mecburiyetleri yüzünden sunu tak
sirleri olmaksızın bir zarara uğrarlarsa zararla
rı tazmin edilecektir. Ayrıca bu zararm faizi de 
verilecektir. Burada ödenecek olan faiz, mah
rum kalacağı kârın mukabilidir. Demek ki, 
malin maliyet fiatı tesbit edildikten sonra o za
rarın faizini, mahrum kaldığı kâr dolayısile ve
receğiz. 

Encümenden anlamak istediğim nokta şudur: 
Burada kasdedilen faiz ticaî faiz nadir, yoksa 
kanunî faiz midir? Gerçi mutlak olarak zikredil
diğine göre kanunî- faiz olması lâzımgelir. Fakat 
bu işte işin mahiyeti itibarile ticaret mevzubahs 
olduğu için ve ticarette de kâr ve zarar hesabla-
rı olduğu için bu noktanm tasrihen kanunda ya
zılması icab eder kanaatindeyim. Vakia mazba
tada zikredilmiştir. Fakat bendeniz bir vuzuh 
temin etmek bakımından maddede de yazılma
sının doğru olacağı kanaatindeyim. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Arkadaşımızın bahsettiği "kanunî,, 

kelimesine biz de muvafakat ediyoruz, binaen
aleyh 23 ncü maddede " .... aid kanunî faizle 
birlikte .... „ denilmesi yerinde olur. Zaten mak
sadın bu olduğunu mazbatada tasrih etmiştik. 
Fakat mademki arkadaşımız kanunda da bu şe
kilde ifade edilmesini istiyorlar, biz de kendisi 
ile görüştük. Yazılması muvafıktır, musibtir. 

BAŞKAN — "Kanunî,, kelimesinin ilâvesini 
encümen de kabul ediyor, bu şekilde tashih edi
yoruz. 

Madde hakkmda başka mütalea var mı? Re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 24 - - Hükümet, dahilde imal ve 
istihsal edilen maddelerin memleket ihtiyacın
dan fazla olan mikdannı harice çıkarmak mak-
sadile yapılacak satışların şekil ve şartlarını 
âmil ve müstahsillerin hak ve menfaatlerine za
rar vermiyecek surette tanzim edebilir. 

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

MADDE 25 — Memleket ihtiyacı bakımından 
Hükümetin lüzumlu gördüğü maddeleri, Hükü
metçe tayin edilecek mikdar fevkinde ve şartlar 
haricinde sanat ve ticaret erbabının stok yap
malarını ve tacir olmryanlar ile başka maddeler 
ticaretile meşgul olanların da şahsî ihtiyaçları 
fevkinde o nevi mllan biriktirmelerini Hükü
met menedebilir. 

YAHYA SEZAİ UZAY (Balıkesir) — 25 nci 
maddede memleket ihtiyacı bakımından Hükü
metin lüzumlu gördüğü maddeleri Hükümetçe 
tayin edilecek mikdarm fevkinde ve şartlar ha
ricinde satan dedikten sonra aşağıda stok yap
malarını ve daha sonra da " .... fevkinde ve şart
lar haricinde satan ... „ deniyor. Binaenaleyh 
buradaki satan kelimesinin, cümlenin düzgün 
olması için "satmaları,, olması lâzmıgelecektir 
(Yok, yok öyle şey yok. Maddede satan keli
mesi yoktur, sanat, kelimesi var sesleri). 

Sonra kabul ettiğiniz 22 nci maddede Hükü
met stok yapmağı mecbur kılıyor. Bu maddede 
ise stok yapmak memnudur deniliyor. Şu halde 
22 nci madde ile 25 nci madde arasmda bir te-
zad görüyorum. Stok yapmak neden memnu 
olsun? Ancak stok yapıldığı zaman o stok sa
tılmağa arzedilmezse o vakit memnuiyet olma
lıdır. Nitekim aşağıdaki maddelerde de buna 
dair cezalar vardır. Stok; satılmamak suretile 
iddihar edilirse memnudur denmelidir. Bunu an
lamak istiyorum. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — İkisinin de hükmü başka başkadır. 
Madde sarihtir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 

edilmiştir. 
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MADDE 26 — Hükümet, halk ve millî mü

dafaa ihtiyacını karşılamak ve ihracatı tanzim 
etmek veya müstahsili korumak maksadile mem
leket mahsullerini mubayaa edebileceği gibi 
memleket ihtiyacını temin ve idhalâtı tanzim et
mek maksadile dahi hariçten mal mubayaa ede
bilir. 

Memleket mahsullerinden birinin ihracı Hü
kümetçe tahdid veya menedilmesinden dolayı 
dahili satış fiatma düşkünlük arız olursa müs
tahsili bu yüzden maruz kalacağı zarardan vi
kaye için Hükümet, bu mahsulleri, ya değer pa-
hasile satın alır ve yahud bunların terhini mu
kabilinde müstahsillere para ikraz edilmesini te
min eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil

miştir. 
MADDE 27 — Hükümetçe akdolunan mu

kaveleler veya ittihaz edilen tedbirler dolayisile 
bir malm dahilî satış fiatile haricî satrş fiatı 
arasında fazla kâr hâsıl olduğu takdirde, mem
lekete olan idhalâtı daha müsaid şartlarla yap
mağı temin ve dahilî fiatları veya ihracatı tan
zim maksadile Hükümet; bu fazla kârdan Zi
raat bankasında bir fon tesis edebilir. 

Şukadar ki, Hükümetin aldığı tedbirlerle 
alâkalı olmayarak ve kendi sâyileri ile Hükü
metçe tayin edilmiş olan ihraç fiatlarmm fev
kinde satış yapmış olan tacirlerin elde ettikleri 
fazla kâr, münhasıran kendilerine aiddir. 

KEMALETTİN KAMU (Rize) — Encümen
den bir sual soracağım. 22 nci madde ile tesis 
edilen istoklardan fiat sukutundan mütevellid 
zararların 23 ncü madde ile Hükümet üzerine 
alıyor. Fiatın tereffüünden mütevellid kârlar
dan 27 nci maddenin birinci fıkrasmm fona 
gitmesi encümence tesbit edilmiş olduğu hal
de mazbatada tasrih olunmamıştır, mazbata 
muharririnin bu hususta benimle mutabakatını 
söylemesini istiyorum. 

.MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Mutabıkız, yani bu 27 nci madde 
hükümleri, 22 nci madde hükümlerinde hâsıl 
olan şeraite dahildir. 

BESİM AT ALAY (Kütahya) — Bu kanunu 
herkesin bilmesi için mi yaptık? 

FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Evet herkesin 
bilmesi için yapıyoruz. 

BESİM AT ALAY (Kütahya) — Koordinas
yon nasılsa geçti, fon yerine «sermaye» dense 
ne olur? Yaptığımız şeyi millet için yapıyoruz. 
Bir kanunda yirmi yabancı lügat var. Ayıp... 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Besim Atalayla hemfikiriz. Türkçe 
tabir bulupta koymakta tamamile Dakkoruz 
(Gülüşmeler). Yalnız kendileri münasib bir tabir 
bulsunlar. 

BESİM AT AL AY (Kütahya) — Sermaye yok 
mu yahu?. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Sermaye buna tamamile tekabül 
etmez. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Sabit serma
ye; duran sermaye diyelim, İstılahlar kullanıla 
kullanıla yerleşirler. (Olmaz olmaz sesleri) 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Madde
yi reye arzediyorum: Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Konişmentoları bir bankanın 
veya bir tacirin ve yahud her hangi bir şahsm 
elinde bulunan ve fakat fiat yükselmesine in-
tizaren veya her hangi bir sebeble alâkalılarca 
ihbara rağmen bir hafta zarfmda gümrükten 
çekilmeyen her türlü malları, icabında Hükü
met tarafından o malm alâkalıları nam ve he
sabına gümrükten çıkarılır. 

Memleket haricine çıkmak üzere gelen tran
sit malları bu hükümden müstesnadır. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — (Efendim, bu maddenin ikinci fıkra
sında «memleket haricine çıkmak üzere gelen 
transit malları bu hükümden müstesnadır» deni
yor. Bu transit kelimesi bazı tereddüdlere mey
dan verdiği için şöyle bir kısmm zapta geçme
sine encümenimiz lüzum görüyor. Hükümet te 
bu noktada bizimle mutabıktır. Müsaadenizle 
aynen okuyacağım: 

(28 nci maddeye nazaran, yapılacak ihbara 
rağmen alâkadarlar gümrüklerdeki mallarını 
çekmezlerse, bu mallar icabmda Hükümet tara
fından alâkadarlar nam ve hesabma gümrükten 
çekilebilecektir. 

Maddenin bu husustaki birinci fıkrası hü
kümleri geniş ve şamildir. Yalnız ikinci fıkra 
ile bir istisna kabul edilmiş olub bu istisna mu
ayyen ve mahdud bir hali istihdaf etmektedir. 
Mezkûr fıkradaki istisna ancak transit ticare
tine aid mallara aiddir. Bu istisna hükmü ile, 
mutad bir transit ticareti cereyanına tâbi ola
rak bir taraftan Türkiyeye gelib diğer taraftan 
çıkan mallar kastedilmiştir. 

Yoksa, memleketimiz piyasası için getiril
mekte olub da gümrüklenmesine intizaren an
trepolarda bulunan mallar, sırf antrepodan baş
ka bir memlekete gönderilmek imkânmm mev
cudiyetinden dolayı, birinci fıkra hükümleri ha- . 
ricinde kalamaz..) 

Bu cihetin bu suretle zabta geçmesini rica 
ederim. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi re
yinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Hükümet; idhal ve ihraç mad
deleri için fiat tayin ve muayyen fiattan fazlaya 
idhal veya muayyen fiattan noksana ihraç yapıl
masını menedebilir. 
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BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 30 — Bu kanunun tatbikte bulun

duğu müddet zarfında, şehir ve kasaba ve is
kele ve liman ve istasyonlarda gayri menkulle
rin kira bedelleri, bu kanunun tatbik mevkiine 
konmasına tekaddüm eden senenin muayyen 
olan kira bedellerinden fazla olamaz. 

Bu madde hükmünün tatbik edileceği yer
leri, Hükümet tayin ve ilân eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyen
ler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 31 — Hükümet, dahilde lüzum gör
düğü maddelerin azamî fiatlarmı, cinslerini, ne
vilerini ve vasıflarını tesbit eder. 

Hükümete her nevi malûmatm verilmesi ve 
vesikalarının gösterilmesi mecburidir. 

Toptan, yan toptan ve perakende ticarette, 
tacir sıfatmı haiz hakikî ve hükmî şahıslar ara
sında yapılan alım ve satım muamelelerinde sa
tılan mal için satıcı tarafından fatura verilmesi 
ve faturaların muayyen bir müddet zarfında sa
tan ve satm alan tarafından muhafaza edilmesi 
Hükümetçe mecburî kılınabilir. 

Yüz kuruştan fazla yapılan alış verişlerde 
müşterinin talebi üzerine satıcı fatura vermeğe 
mecburdur. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — 31 nci maddenin ikinci fıkrası şöy
le olacaktır : "Bu maksadı temin için Hükü
mete her nevi malûmatın verilmesi ve vesika
larının gösterilmesi mecburidir,,. Yani ikinci 
fıkranın basma "Bu maksadı temin için,, keli
meleri konacak ve fıkra devam edecek. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Arkadaşım 
ikinci fıkraya temas ettiler. Bendeniz de bi
rinci fıkraya temas edeceğim. Birinci fıkraya 
aid iki hüküm vardır. Burada, Hükümetin mu
ayyen mallara azamî fiyat tayin edebileceği 
hakkındaki hüküm anlaşılıyor. Ondan sonra 
gelen '' cinslerini, nevilerini ve vasıflarını tesbit 
eder,, ibaresinin manası nedir? Standarizasyon 
mu yapar demektir? 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Bunu da izah ettim. Bununla, cins
leri, nevileri ve vasıfları itibarile Hükümete 
geniş salâhiyet verilmiştir. Standarizasyon ke-
limesile tahdidi cihetine gidilmemiştir. 

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

MADDE 32 — Eyşa fiatlarmın muhik bir se-
beb olmaksızın yükseltilmesi, mevcud malın 
satışa arzedilmemesi, mevcudu kalmadığı beya-
nile malm saklanması, fazla fiata satmak kas-
dile malm her hangi bir surette kaçırılması, mu
vazaa yolu ile elden çıkarılması, makbul bir se-

] bebe müstenid olmıyarak gümrükten çekilme
mesi, lüzumundan fazla mal satm alınması, bu 
mallarm iddihar edilmesi, müstahsil yahud müs
tehlik aleyhine fiat birliği yapmak, yaptırmak, 

i bir malı müstehlike arzetmezden evvel muhtelif 
j ticaret erbabı arasmda yapılan zincirleme mua-
! melesi, mevcud malm satıştan kaldırılması, bu 
j maksadlarla propaganda yapılması sunî olarak 
! fiat yükseltmesi yasaktır. 
I HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bu maddede 
j bir kaç tekerrür var. Kanun ibaresinin mümkün 

olduğu kadar lüzumlu kelimelere inhisar etmesi 
tabiî faydalıdır. Bir defa maddenin başında 

! - «Eşya fiatlarmm muhik bir sebeb olmaksızın 
yükseltilmesi» aşağıda da «Sunî olarak fiat yük-

I seltilmesi» deniyor. Bunları mahiyeten bendeniz 
bir görüyorum. Encümen de bir görürse yukarı-
dakile iktifa etmek daha doğrudur zannederim. 
Sonra müstahsil ve müstehlik aleyhine birlikler 

| yapılması menediliyor. Bu hüküm 31 nci mad-
| dede daha vazıh olarak ifade edilmiştir, bura

da ayrıca yazılmasına bendenizce mahal yoktur. 
I Sonra asıl bir hüküm vardır ki tatbikatta müş-
I külât tevlid edeceği için kaldırılmasını teklif 
j edeceğim. «Lüzumundan fazla mal satm almma-
j sı...» Erbabı ticaret yalnız bunun için çalışır. 

Elinden geldiği kadar fazla mal bulunduracak
tır. Zaten bir tüccarm gayesi kârü Msibdir. Kâ-
rü kisib de fazla mal bulundurmakla kabildir. 
Amma Hükümet tüccarm halkı izrar maksadile 
fazla mal bulundurmasını ve buna mâni olmağı 
düşünüyorsa yukarıda 25 nci maddede Hüküme
tin bazı mallar üzerinde fazla stok yapmağa mâ
ni olabileceği hakkmda hüküm vardır. O madde 
ile icabında fazla stok yapılmamasını emrede-
cektir. Simdi burada bu hükmü korsak ve bunu da 
memurların hakkı takdirine bırakırsak tüccar 
bundan bihakkm tevahhuş eder ve fazla mal bu
lundurmaz. Halbuki icabmda Hükümetin vazı-
yed edeceği stok bulunması daha müfiddir. Bi
naenaleyh Hükümetin maksadını yukarıdaki 
madde temin etmektedir. Burada bu kayde lü
zum yoktur ve haşivdir. Fakat mutlaka koyaca-

I ğız derseniz tatbikatta çok müşkülât olacaktır 
j ve erbabı ticaret bundan çekinecektir. 
i Satıştan kaldırmak, malım yoktur diyerek 

malı saklamak, şunu yapmak, bunu yapmak, 
mal kaçırmak bunların hepsi ayni şeydir. Bina
enaleyh tekerrürü bir mana ifade etmez. Eğer 
bu üç lüzumsuz kelime kaldırılırsa bir takım ka-

| nşıklıklardan madde kurtulur. Bilhassa hüküm 
I ifade eden, lüzumundan fazla mal almak fıkrası 
| tayyedilirse zannederim ki faydalı bir şey yapıl-
j mış olur. 
! ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Efendim bu 
I madde de iki noktanm düzeltilmesi lâzımdır. 

kanaatindeyim. Birinci noktaya arkadaşım te
mas buyurdular. Maddenin sonundaki şey be-

I nim kanaatimce bir tekrar değildir. Bu madde 
I ihtikâr hareketlerini sayar ve bunları meneder. 
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Bunun için de aşağı yukan ihtikârın hangi ha
reketler olduğunu tarif eder. Bu suretle bir ta
rif yapmış oluyor. Bunu muayyen hâdiselere 
saymak suretile yapmak ve çerçevelemek müm
kün değildir. En sonunda sunî fiyat yükseltil
mesi ibaresi ilâve edilmiştir. Buna lüzum var
dır, fakat buraya, bir iki kelimenin ilâvesini tek
lif ediyorum, « ve sair suretlerle sunî olarak fi
yat yükseltilmesi ... ». Buradaki maksad bütün 
ihtikârın sunî fiat yükseltilmesi demek olduğu
nu anlatmaktır. Bunlar kanunda sayılmakla be-
bareb hâkimin takdir ve tavsif edeceği hareket
leri de içine almak itibarile arzettiğim tashihin 
yapılması zannederim ki yerinde olur ve encü
men de buna iştirak eder. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Kabul ediyoruz. 

ALİ RİZA TÜREL (Kony) — Bir nokta da
ha arzedeceğim, ileride ihtilâflara düşülmemesi 
noktai nazarından çok mühimdir. O da, makul 
bir sebebe müstenid olmayarak gümrükten çe
kilmemesi deniliyor. Bu ayrı bir hüküm oldu
ğuna göre ihtikâr olarak telâkki edilmesine mu
vafakat edemeyiz. Çünkü bu memnuiyet ileri
de ayrı, ayrı, iki madde ile tecziye edilmektedir. 
o maddelerin biri 57, diğeri 59 uncu maddedir. 

59 ncu madde 32 nci maddedeki bütün ihti
kâr hareketlerine ağır bir ceza verir. 57 nci 
madde yalnız gümrükten malını çekmiyenleri 
tecziye etmektedir. Demek ki burada bir tezad 
vardır. Şu halde kanaatimce bu madde makul 
bir sebebe müstenid olmayarak bu mallarm 
gümrükten çekilmemesi ibaresini çıkarmak icab 
edecektir. Çünkü ayni fili, ağırlık derecesi 
farklı olan iki ceza ile tecziye etmiş olacağız; 
ilerideki maddelere göre. Hâkim şaşıracaktır. 
O maddeyi mi tatbik edeyim, bu maddeyi mi tat
bik edeyim diye tereddüd içinde kalacaktır. 
Binaenaleyh, bu ibarenin bu maddeden çıkması 
muvafık olur. Buna dair 57 nci maddede hü
küm mevcud olduğuna göre Encümende buna 
muvafakat edecektir zannederim. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Arkadaşlara cevab vermezden ev
vel Encümenimizin arzedeeeği bazı tashihat var
dır. Onları arzedeyim. 

Maddenin sonunda « bu maksadlarla propa
ganda yapılması » (bu maksadlardan her han
gi birile propaganda yapılması) şeklinde tashih 
olunacaktır. 

Sunî olarak fiat yükseltmesi meselesine ge
lince, Ali Riza arkadaşımızın fiyat yükseltmesi 
hakkındaki teklifi yerindedir, muvafıktır, il
tihak ediyoruz. « ve sair suretlerle sunî olarak 
fiat yükseltmesi yasaktır » Yalnız yükseltmesi 
kelimesinden sonra « fiilleri » denilecektir. 

Yani maddenin sonu şöyle olacaktır, "mev
cud malm satıştan kaldırılması, bu maksadlar
dan her hangi birile propaganda yapılması ve 

sair suretlerle sunî olarak fiat yükseltmesi fi
illeri yasaktır,,. 

Şimdi muhterem Hüsnü Kitabcı arkadaşımı-
zm mütalealarına gelince : Malûmu âlileridir 
ki, bu kolay bir iş değildir. Yani ihtikârı tarif 
etmek, kolay bir iş değildir. Onun için bu bab-
da gayet tadadî bir vaziyet ihtiyar ettik ve bu 
da belki ifade ettikleri iki şeyi tatbik de bir
birine muntabık bir vaziyet ihdas edebilir, fa
kat ayrılabilir. Bunun için ihtikârın her hangi 
bir kanaldan, her hangi bir barajdan geçmeme
sini teminen bütün ihtimalâtı derpiş ederek bu 
madde tanzim edilmiştir. Onun için bu noktai 
nazardan ben ve encümen arkadaşlarım, vazi
yeti zayıflatmamak mülâha^asile arkadaşımızın 
mütalealarına iştirak etmiyoruz. 

Ali Riza arkadaşımızın gümrükler hakkında
ki mütalealarına gelince : Esasta haklıdırlar. 
Gümrüklerin vaziyetine işaretleri yerindedir. En
cümen bunu nazara almıştır. Yani encümen bu 
gümrüklerden mal çekmemek keyfiyetini mahi
yeti asliyesi itibarile gayesini ihtikâra makrun 
görmüşse de malın zaten Hükümet tarafından 
alınması gibi bu babda cezaî hükümlerle bu 
filin önüne geçilebilecektir. Ona ayrı bir mad
de de tayin ettik. Maamafih böyle iki ceza husu
le gelmemesi için ve bu gayeyi teminen 59 ncu 
maddenin son fıkrasında : "Şu kadar ki 32 nci 
maddedeki gümrükten malı çekmemek suçu hak
kında yalnız 57 nci madde hükmü tatbik olu
nur,, diyerek hâkimin iki cezayı tatbik etme
mesi keyfiyetini derpiş etmiştir. Kürsüden in
meden şunu da arzedeyim ki; "ve sair suret
lerle sunî olarak,, demelerine iltihak ettik. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Esasta mu
tabık olduklarını ifade buyurdular. Böyle olma
masına imkân yoktur. Fakat bu mutabık olduk
ları esasın tanzim şeklinde zannediyorum ki isa
bet yoktur. Bir defa bu 32 nci madde ihtikârı 
tarif ve men eden bir madde olduğuna göre 59 
ncu madde de bunun cezasını tayin eden bir 
madde olması icab eder. Buyurdukları sebeb de 
variddir. Hükümet zaten geçen bir maddede 
salâhiyete istinaden alâkadar hesabına bu mal
ları gümrükten çekebilir. Binaenaleyh bu suçu 
işlemesi ve temerrüd etmesi yalnıs alâkadarların 
elinde değil, Hükümet te buna mâni olabilir. O 
halde bunu ihtikâr saymamak doğrudur. İhtikâr 
saymayınca en makul tarzı hal, kanaatimce, bu 
ibarenin ihtikârı tarif eden maddeden çıkarıl
masıdır. 59 ncu maddeye ilâve ettiğimiz bir 
fıkra ile bu da ihtikârdır, 57 nci maddenin hük
mü tatbik olunur demek ayrıca mevcud olan bir 
ceza ile cezalanacağını tekrarlamak demek olur. 
Bu ise belki ayrıca bir cezanın tatbik edileceği 
zehabmı verir. Çünkü ihtikâr diye saydıktan 
sonra müeyyidesi olmak lâzımdır. Faydası kaî 
mryor. 
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MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 

(Bingöl) — Müeyyidesi vardır. 
ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Müeyyidesi, 

ihtikâr müeyyidesi değildir. 
MUVAKKAT E. M. M. FERtDUN FİKRÎ 

(Bingöl) — Müeyyidesi vardır. Bu vaziyet et
raflıca nazarı dikkate alınarak mütalea edilirse 
esas itibarile bu mefhumda ihtikârdan madud ol
duğu düşünülmüş ve madde içerisinde ahenk 
tesisi için madde bu şekilde tertib edilmiştir. 
Onun için buyurduklarına muvafakat edemeyiz. 

ALÎ RİZA TÜREL (Konya) — Ahengi te
min etmiyor. 

ABDURRAHMAN NACİ DEMİRAĞ (Sivas) 
— Bir sual soracağım. Üç noktaya temas buyur
dular ve dediler ki; kanunlar daha sarih ol
sun. Nihayet encümen namına mazbata muhar
riri cevab verdiler, dediler M; evet, bu sarahat 
olsun, bir zarar vermez. Yalnız bu maddedeki 
lüzumundan fazla mal satm alma kaydini haki
katen ben de muzır görüyorum. 

Bu, tatbikatta bir çok suiistimallere meydan 
verebilir. Sonra tüccarm mal satm almak hakkı
dır. Bu hak sarihtir. Meşru bir surette tüccar 
sermayesi çok olup ta mal almışsa neden cürüm 
teşkil etsin. Esasen fiatları murakabe için esaslı 
bir çok hükümler vardır. Zannediyorum ki, bu 
kaydin buradan kalkması lâzımdır. Bunda, sa-
lâhiyettar olan Ticaret vekili muhtereminin nok-
tai nazarmı öğrenmek isterim. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Encümen bunu esaslı şekilde derpiş 
etti. Bu, ihtikârın en mühimmidir. Lüzumundan 
fazla mal satm almak çok defa ihtikârın en ba
riz vasıflarını arzeden bir fiildir. Binaenaleyh 
bunu çıkarmak demek bu maddenin bünyesinde 
bir zâf vücude getirmek demektir ki, katiyen 
muvafakat edemeyiz. 

TİCARET VEKİLİ NAZMİ TOPCOĞLU 
(Aydm) — Efendim, lüzumundan fazla mal sa
tm alması tabiri, daha ziyade ticaretin içerisin

de bulunanlara değil, ticaretle meluf olmıyanlarm 
veya tacir olmıyanlarm yaptıkları stoklar için
dir. Hükümet esasen tacirlerin normal stok bu
lundurmalarını bazan istiyecektir. Bu maddenin 
hükmü, ticaretle alâkadar olmıyanlarm yaptık
ları stok veyahud tacir olmıyanlarm hususî ihti
yaçları için lüzumundan fazla mal alanlara aid-
dir. 

HÜSNÜ KİTABCI (Muğla) — Bu izahata 
iştirak etmeyecek kimse yoktur, yalnız bunun 
tavzih edilmesi lâzımdır. 

TİCARET VEKİLÎ NAZMİ TOPCOĞLU 
(Aydm) — Zapta geçmiştir. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Fazla tavzihi mahzurludur, doğru 
değildir. Mahkeme bunun tahkikatını yapar, bu
radaki kasdi cürmiyi arar. Hâkimlerimiz bunun 
içinden çıkmak iktidarma maliktirler. 

BAŞKAN — Maddeyi tashihan okutuyorum. 
Maddenin sondan 3 ncü satırının nihayetine: 

«Bu maksadlardan her hangi birile propa
ganda yapılması ve sair suretlerle sunî olarak 
fiat yükseltmesi fiileri yasaktır». Encümen bu 
tashihi yapmaktadır. Maddeyi bu suretle reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmeyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Halk ve millî müdafaa ihti
yacından madud olan her türlü eşyanm konul
ması için muktazi mahfuz mahalleri ve depoları 
Hükümet kanunun tatbik mevkiine konduğu se
neye tekaddüm eden senedeki icar bedellerine ve 
icar bedeli taayyün etmemiş bir yer ise gayri 
safi irad mikdarmca tayin edilecek bir kira mu
kabilinde işgal ve istimal edebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze
diyorum, kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 34 — Hükümet, 3018 numaralı ka
nunun birlikler hakkındaki yedinci maddesi hük
münü idhalât tacirlerile toptancı ve yarı top
tancı tacirlere ve sanayi erbabma dahi teşmil 
edebilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze
diyorum, kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 35 — Müstahsilden mal alanların 
veya müstehlike mal satanlarm aralarmda fiat 
birliği yaparak veya yaptırarak anlaşma yolu 
ile halkm istismar edilmesi yasaktır. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Reyinize arze
diyorum, kabul edenler . . . Etmeyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 36 — Hükümet; her türlü hususî 
nakil vasıtalarının seyrüseferini tanzim ve tah-
did edebileceği gibi bu vasıtaların malzemele
rini ve mutad ücretlerini vererek Devletçe lü
zum görülen yerlerde ve hizmetlerde çalıştıra
bilir, lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde bu 
vasıtaları değer pahasmı vererek satm alabilir. 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Burada «... gibi ...» kelimesinden 
sonra encümen ibarenin şu şekilde ^kazılmasını 
teklif etmektedir : «... gibi azamî nakil ücretle
rini de tayin eder ve bu vasıtaların ...» 

ALİ RIZA TÜREL (Konya) — Bir sual ri
ca edeceğim, harb mükellefiyetleri kanunile 
bu madde arasında bir tezad yahud bir teda
hül mevcud değil midir? 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Bu kanun muahhar olmak itiba
rile Hükümetin takdiri dahilinde olarak bu ka
nun hükümleri tatbik olunacaktır. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — 70 nci mad
deye ne buyurulur? 

FERİDUN FİKRİ (Devamla) — Arzettiğim 
şekilde bu, Hükümetin hakkı takdiri dahilin-
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dedir. îki kanun arasındaki ahengi İcra Ve
killeri Heyeti tayin eder. Zaten o kanunun 
birinci maddesinde o kanunun tatbik edileceği 
mahalleri, şekil ve zamanı tayin eder şekilde 
sarahat vardır. 

ALÎ RIZA TÜREL (Konya) — 70 nci mad
dede askerlik ve millî müdafaa mükellefiyeti 
kanunlarının, bu kanunun 141 nci maddesinde 
yazılı muafiyet müstesna olmak üaere diğer hü
kümleri mahfuzdur, diye bir hüküm mevcud-
dur. Bu varken şimdiki madde ile tedahül ve
ya tezad varsa bunun izalesi lâzımdır. 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Maddenin hükmü ile o kanunun 
hükümleri arasında tezad mevcud değildir. 
Tedkik edilmiştir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 36 nci 
maddenin 3 ncü satırındaki «gibi» kelimesin
den sonra «... azamî nakil ücretlerini de tayin 
eder ve bu vasıtaların ...» şeklinde olacaktır. 
Maddeyi bu tashihle reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 37 — Hükümet; ziraatta çalışabilir 
her vatandaşı, kendi ziraat işi yüzüstü kalma
mak şartile ikametgâhının en çok 15 kilometre 
mesafesi dahilinde bulunan gerek Devlete ve 
gerek şahıslara aid ziraat işletmelerinde tahak
kuk eden ihtiyaca göre münasib ücretle çalış
tırabilir ve bu mıntakada eşhasa aid olub da sa
hibine katği lüzumu olmayan her nevi ziraat va
sıtalarından münasib bir kira mukabilinde isti
fade edebilir. 

Kadınlar ancak kendi köy, kasaba ve şehir 
sınırları içinde çalıştırılır. 

Ol. AHMED YAZSAN (Urfa) — «Kadın
lar» kelimesinden evvel «çocuklar» kelimesinin 
konması daha münasib olur. 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Yaş takyidi ciheti mevzubahs ol
mamıştır. Burada nüfus tezkeresi ve saire 
tedkik edilir diye uzun uzun vaziyet ve kül
fetlere de meydan vermek istemedik. Zaten 
böyle olursa bir çok yaş tashihi gibi işler mey
dana çıkar. Binaenaleyh ziraatte çalışabilir her 
vatandaş tabiri kâfidir. Tabiî Hükümet bunu 
tatbik ederken bünyeleri de nazarı itibare ala
caktır. Yaş takyid edersek kanun maddelerini 
ve ruhunu işkâl eder ve bir takım karışıklık
lara meydan verebilir. Mevzubahs olan nokta 
ziraatte çalışabilenlerdir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? Kabul 
edenler... Etmeyenler... Madde kabul edildi. 

MADDE 38 — Hükümet, lüzum gördüğü 
mmtakalarda yapılacak zeriyatın nevi ve çeşid-
lerini tayin ve tesbit edebilir. 

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

MADDE 39 — Üzerinde zeriyat yapılmayan 
beş yüz hektardan fazla araziyi Hükümet, bir 
bedel mukabilinde işletebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Muhterem ar
kadaşlar, bu madde Hükümete 5 bin dönüm ve 
daha ziyade olan araziyi bir bedel mukabilinde 
alıb işletmesine aittir. Daha fazlası için cevaz 
veriyor. Halbuki bundan aşağı meselâ üç bin 
dönüm, bin dönüm olursa bunu alamıyacak de
mektir. Zaten bu kanun fevkalâde zamanlarda 
tatbik edilecektir. Alelhusus seferberlik yapıl
dıktan sonra bir çok kimseler askere gidecek 
ve vesaiti nakliyelerde alınacaktır. O vakit kü
çük topraklar boş kalacaktır. Onun için bedel 
mukabilinde beş yüzden aşağı olan mikdarrn 
da, yani küçük toprakların da alınmasında her 
halde memleket hesabına fayda vardır. Bunun 
için bendenize öyle geliyor ki buradaki 5000 
kaydını kaldıralım, bir had tayin etmiyelim; 
Hükümet nerede böyle boş topraklar bulur ve 
ondan bir menfaat görürse onları alsın, eğer en
cümen buna muvafakat ederse memleket namı
na faydalı olur zannediyorum. 

TİCARET V. NAZMİ TOPÖOĞLU (Aydın) 
— Ziraat vekili arkadaşım burada bulunmadığı 
için müsaadenizle bendeniz izah edeyim. 

Nihayet Devlet işletmesinde bir rantabilite 
hesabı vardır. Küçük parçalar buna tahammül 
edemez. O itibarla rantabilite hesabını nazarı 
dikkate almak şartile 5 yüz hektardan daha 
aşağısında ziraat yapmak çok pahalıya mal olur, 
onun için bu kayid konulmuştur. (Muvafık ses
leri) . 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Bu madde ile 
alınması matlûb olan toprakları Devlet mi işle
tecektir? 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Devlet işletecektir. 

GALÎB PEKEL (Tokad) — Şu halde Hükü
met işletilmeyen toprakları alıb da işleteceklere 
verse bunda bir mahzur mu görüyorlar acaba? 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FÎKRÎ 
(Bingöl) — İşletebilir. Hükümetin hakkı takdi
ri vardır. 

BAŞKAN — Maddeyi reye arzediyorum. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiş
tir. 

MADDE 40 — Hükümet, ziraate elverişli 
sekiz hektar ve daha ziyade arazi sahibi olan 
her şahsı bu arazinin yarısına kadar hububat 
ekmeğe mecbur tutabilir. 

Bu mecburiyet, arazi sahibinin malik olduğu 
çift hayvanı mikdarına ve her çift hayvan için 
dört hektar esasına göre hesab edilir. 

Her traktör hal ve vaziyetine göre 15 - 30 
çift mukabili addedilir. 
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BAŞKAN — Madde hakkmda mütalea var 

mı? 
HİKMET BAYUR (Manisa) — Bu madde

nin encümence veya Hükümetçe tavzihini isti-
yeceğim. Meselâ bu arazi zeytinlik ise, bağ ise 
bozdurub da hububat mı ektireceğiz? Tabiî bu 
akla gelmez amma ne olursa olsun tavzih edilir
se daha iyi olacaktır. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — İbarei kanuniye sarihtir. Ziraate 
elverişli denilmektedir. Yoksa bir ormanı bozub-
da yerine bir tarla yapacak değiliz. Hükümet 
bunları elbette nazarı dikkate alacaktır. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bağ olur. 
Bağ da ziraate elverişlidir. 

MJUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Bağı bozmak lâzımdır. Hakkı takdi
ri Hükümete bırakıyoruz. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Bendeniz bu maddede bir noktanın vuzuh peyda 
etmesini lüzumlu addediyorum. 

Sekiz hektardan fazla arazi sahiblerini hubu
bat ekmeğe mecbur edeceğiz. Bilfiil ziraatle 
meşgul olmayan arazi sahibleri de vardır. Bun
lar bilfiil ziraatle iştigal etmezler. Eğer maksad 
ayni zamanda bilfiil ziraatle meşgul olmıyan 
arazi eshabmı da buna mecbur etmek ise o tak
dirde maddenin o şekilde yazılması iktiza eder 
ki «ekmeğe» kelimesinden sonra bir de «ektirme
ğe» kelimesinin konması muvafık olacaktır. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FÎKRİ 
(Bingöl) — Muvafıktır. Ekmeğe veya ektirmeğe. 

BAŞKAN — İbareyi tashih ediyoruz. Madde
yi bu şekilde kabul edenler . . . Etmeyenler . . . 
Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — Ekilen her dört hektar arazi 
için bir çift öküz millî müdafaa mükellefiye
tinden istisna edilir. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar, bu 
maddeyi ben kendi hesabıma çok mühim gör
mekteyim. Bu maddenin hükmüne göre 40 dö
nümden itibaren her çiftçiye bir çift, 400 dönüm 
hububat ekene on öküz bırakacak, 4 000 dönüme 
100 ilâahirihi böyle gidiyor. Fakat 40 dönüm
den az ekenlerin öküzü bırakılmıyacaktır. Sonra 
aşağıda bir madde vardır, orada şöyle denili
yor: «Askerlik ve millî müdafaa mükellefiyeti 
kanunlarının, bu kanunun 41 nci maddesinde 
yazılı muafiyet müstesna olmak üzere diğer hü
kümleri mahfuzdur» diyoruz. Binaenaleyh harb 
mükellefiyeti kanununun vesaiti nakliye üzeri
ne koyduğu bütün ağırlığı 40 dönümden az hu
bubat eken çiftçiler üzerine çökecektir. Netice 
itibarile zenginler öküz mükellefiyetinden kurtu
lacak ve fakirler bunu çekecektir. Halbuki mem
lekette en büyük mikdarı 40 dönümden az eken
ler teşkil eder. Çiftçilerimizin belki % 75 i bu 

vaziyettedir ve asıl bunlarm himaye edilmesi 
lâzımdır. Beri tarafta on öküzü olandan bir te
kini almazken, beri tarafta bütün serveti bir tek 
öküzü olanın, elinden bunu alacağız. Bunlar za
ten askere gidecektir. Böyle mal meselesinde de 
en büyük ağırlığı bunlarm üzerine yükletmek 
bilmem doğru olur mu? Onun için seferberlik 
yapamayız. Vesaiti nakliye ile seferberlik ya
parsak o vakit bu maddeyi kaldırmalıyız. Ben 
bu maddeyi memleket hesabına hayırlı görmedi
ğim için tayymı teklif ediyor ve bu hususta bir 
de takrir veriyorum. 

CEMAL AKÇIN (Afyon Karahisar) — Bir 
sual. Öküzü çift hayvanı olarak zikrettiler. Eğer 
at olursa ne olacaktır. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Efendim tabiî bu, bendenizin bilgim, 
ihtisasım dahilinde bir şey değildir. Yalnız Zi
raat müsteşarı Beyefendiden öğrendiğime göre, 
her dört hektar için bir çift öküz denildiğine gö
re, dört hektarın dununda arazisi olan çiftçinin 
öküzü olmaz diye bir cevab verilmiştir. Merak 
ettim, sordum ve bu cevabı aldım. Bunlarm 
başka vesaitle çalıştıkları ileri sürülmüştür 
(Gürültüler). 

GALİB PEKEL (Tokad) — Hayır, hayır. 
FERİDUN FİKRİ (Bingöl) — Aldığım ceva

bı söyliyorum. At meselesine gelince; malûmu 
âlileri müdafaai milliye mükellefiyeti kanunu 
itibarile atların bu istisnaya tâbi tutulması mah
zurlu görülmüştür. Atlar millî müdafaa endişe-
sile bu çerçivenin dışında bırakılmıştır. Millî 
müdafaa mükellefiyetinden yalnız öküzün istis
na edilmesine lüzum görülmüştür. At hakkmda 
hiç bir kaydı istisnaî yoktur. Millî müdafaa mü
kellefiyeti hükümleri burada tamamen tatbik 
edilecektir. 

CEVDET KERİM İNCEDAYI (Sinob) — 
Bu, hatırımda kaldığına göre dört hektara ka
dar arazisi olanm bir çift öküzünün istisna edi
leceği mealinde idi. Meselâ bazı yerde arazi 
kıymetlidir. İzmir ve havalisinde olduğu gibi 3 
hektar arazisi vardrr, senede iki, üç mahsul alrr. 
Zannederim dört hektara kadar bir çift hayvanı 
istisna edilecektir, gibi bir karar verilmiştir. 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Müsaadenizle Başvekil hazretlerine 
sorayım: Bu hususta bendeniz bir şey söyliyemi-
yeceğim. Bu şekilde kalmasında ısrar ediyoruz. 
Eğer 4 hektara kadar olursa vaziyet tevsi edil
miş olur. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Fakat köylü 
o vakit öküzsüs kalacak. 

İBRAHÎM DIBLAN (Kocaeli) — Arkadaş
lar, küçük arazi sahibi olan çiftçiler hangi ve
saitle zeriyat yapacaklardır, nadas yapacaklar
dır? 4 hektara bir çift öküz verileceğine göre az 
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olanlar ne yapacaktır? Bunlar sağdan soldan 
vasıta dilenib de arazisini ekmeğe mi çalışacak
tır? Rica ederim 4 hektara kadar bir çift öküz, 
ondan sonra da her 4 hektar için bir çift öküz 
bırakılması şeklinde kabulünü rica ediyorum. 
(Takrir ver sesleri). Bu hususta bir de takrir 
takdim ediyorum. 

GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka
daşlar, ben bu meselede memleketin yüksek men
faatini şu vaziyette teminini kabil görüyorum, 
kendi hesabıma. Bir defa elimizde müdafaa mü
kellefiyeti kanunu vardır. Mutlak ve mutlak 
onu tatbik edeceğiz. Seferberlikte ondan sarfı
nazar edebilir miyiz, bu kabil değildir. Bunu 
yapacağız. Şimdi bunu yaparken yalnız fakir
den alıb zengini serbest bırakamayız. O halde 
şöyle bir iş yaparsak memleket için çok hayırlı 
olabilir. Elinde bir çift öküzü bulunan her çift
çiyi 40 dönüm kadar arazide hububat ziraatile 
Hükümet mükellef tutabilir. Hükümet boş bu
lunan toprakları köylüye icar mukabilinde' ver
mekte serbest olsun. O vakit Hükümet kimin bir 
çift öküzü varsa muhakkak 40 dönüm yani dör
der hektar yere hububat zerine mecbur tutacak
tır. Bu, memleket üstün menfaati için çok bü
yük hayırlı bir iş olacaktır. 

BAŞVEKİL Dr. R. SAYDAM (İstanbul) — 
Arkadaşlarım, bu mesele münakaşayı mucib ol
du. Arzedeyim, her dört hektar arazi için bir 
çift öküz hesabile millî müdafaa mükellefiye
tinden istisna ettiriyoruz. Şimdi eğer hakikaten 
bir içtimaî yardım meselesi mevzubahs ise 4 hek
tara kadar denilebilir. Fakat o vakit 4 hektara 
kadar dediğiniz zaman yalnız kendisini besle
mek için bu şekilde bir istisna yapmış olursu
nuz. Halbuki 4 hektar dediğimiz zaman istih
sali tezyid etmek ve istihsal üzerinde tesir et
mek için yazılmış olur. 

Bu noktai nazardan seferberlik meselesine 
gelince : Bu ayrıca Millî Müdafaa ile halloluna
caktır. Bu esasen fevkalâde ahval içerisinde ola
caktır. Bir mesele olursa biz de buradayız, siz 
de buradasınız, meseleyi hallederiz, 4 hektarm 
behemehal ekilmesini şart tuttuğumuz için bir 
istihsal meselesi mevzubahs olacak ve fazla istih
sal olacaktır. Şayet iki dönüme de bir çift öküz 
verilecektir, bir hektara da bir çift öküz verile
cektir dersek asıl o vakit istemediğimiz ve kork
tuğumuz mesele vücude gelecektir. Binaenaleyh 
bu kaydin ayni şekilde kalması muvafık olur 
zannmdayım (Muvafık sesleri). 

SIRRI DAY (Trabzon) — Encümenlerde bu 
madde üzerinde pek çok konuşulmuştur. Dört 
hektara kadar tabirini kullandığımız zaman, 
elinde işlediği arazisi bir veya iki hektar olanı 
da komşularına yardım etmeğe, başkalarının top
raklarını dahi ekmeğe mecbur tutmaksıznı Millî 

Müdafaa mükellefiyetinden masun tuttuk. Hal
buki dört hektar arazi için bir çift öküz istis
na edilir dendiği zaman burada hiç bir sui
istimale meydan verilmiyecektir. İki öküzü ol
masa bile herkesin topraklarını ekemiyeceği bir 
devredir, fiyatlar tedenni eylemektedir. Bina
enaleyh bu bir çift öküz sahibi çiftçi başkala
rının ekemiyeceği araziyi de ele almak veya her 
hangi bir şekilde ortakçılık etmek suretile 40 
dönüme iblâğ edecektir. Bu itibarla bu formül 
o şekildedir ki, çift sahibinin bizatihi kendi ara
zisini işletmesi değil... 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Kira ile ara
zi tutulursa o da dahil edilecek midir? 

SIRRI DAY (Devamla) — Arazisini işletir
se tabiî. Komşusunun dört hektar arazisi var
dır, bunun da bir çift öküzü vardır. Bu araziyi 
ben işleteceğim dediği zaman öküzlerini kurtar
mış olacaktır (Kâfi, kâfi sesleri). 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Burada bir 
ihtikâr kapısı açılıyor. Farzedin ki bir adam 
arazisi itibarile üç çift, dört çift öküze malik 
olmuştur. Onun yanmda ufak köylü vardır ki, 
geçimini temin etmek için topraklarını sürecek
tir. Fakat öküzü yoktur. Ötekinden kira ile 
alacaktır. Belki bu kira fahiş de olabilir. Bun
dan sakınmak lâzımdır. 

Sonra Başvekilimiz dediler ki, kendini bes
leyecek kadar eken köylüye öküz bırakmıyoruz. 
Memleketi besleyebilecek köylüye bırakıyoruz. 
Bir defa yer vardır ki 40 dönümle bir çok satış 
yapılabilir, yer vardır, kırk dönümle zor geçi
nilir. Sonra kendi geçimi için buğday eken ada
mın hali ne olacaktır. Bu itibarla şöyle bir tek
lifim vardır. Mecmuu her dört hektar için muh
telif ailelere bir çift öküz bırakılır. Yani 5 
dönüm, 10 dönüm, 15 dönüm mecmuu kırk dö
nüm tutarsa bir çift öküz verilecektir. Böyle 
olursa ihtikârın da önüne geçilebilir. Geçimini 
temin edemiyen aileleri de düşünmek lâzımdır. 

EMİN ASLAN TOKAT (Denizli) — Bu mad
denin dört hektara kadar suretinde tashih edile
rek çıkmasında zaruret vardır. Memleketteki 
çiftçilerin yüzde sekseni küçük çiftçidir. Bu ek
seriyeti himaye etmek mi istiyoruz. Yoksa on
ları müşkül vaziyete mi sokmak istiyoruz. Bu 
vaziyete göre küçük çiftçinin öküzlerini elin
den alacağız demektir. Bu itibarla her dört 
hektara kadar suretinde tashih edilerek çıkma
sında zaruret vardır. Diğer taraftan da reji
mimiz itibarile küçük çiftçinin himaye edilme
si asıl vazifemiz olmak itibaile behemehal dört 
hektara kadar inmek lâzımdır. Hatta küçük 
çiftçileri himayeten bu madde içerisine öküzle
rin yanına mandaların da ilâvesini teklif ediyo-
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rum. Mandalarla zeriyat yapılmakta ve küçük 
çiftçilerin elinde manda bulunmaktadır. 

SAMÎ ERKMAN (Tunceli) — Bu memleket
te, bilhassa Ege mmtakasmda çok büyük ve vâsi 
sahalar vardır ki, orada artık öküzle çiftçilik 
mevzubahs değildir. Çift; beygirlerle yapılır. 
Beygirin muharebe zamanında fevkalâde lüzu
munu takdir edenlerdenim. Fakat büsbütün bu 
toprakların da çiftsiz kalmaması için hiç olmaz
sa indelicab iyi kötü döl verebilecek kısrakla
rın, çift öküzü olmayan yerlerde bırakılmasını 
teklif ediyorum. Maddede; bir çift öküz veya 
kısrak densin. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Hayır hayır, Millî Müdafaa bunu 
sureti katiyede mahzurlu görüyor. 

SAMİ ERKMAN (Devamla) — Bunu Millî 
Müdafaa vekili söylesin, Millî Müdafaa vekili 
elbette ordunun beslenmesini de düşünür. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) — Arkadaş
lar, öyle zannediyorum ki, mevzubahs olan mad
de en geniş şekilde çiftçinin lehine mümkün 
olan hükmü koymuştur. Hatta o derecede de
nilebilir ki, millî müdafaa zaruret ve mükel
lefiyeti itibarile belki mahzuru da ihtiva ede
bilir. Esas itibarile memleketin ziraat sahası
nın geniş bir kısmını teşkil eden orta Anado-
luda hiç bir çiftçinin dört hektardan aşağı 
arazisi olamaz f Çünkü dört hektardan aşağı 
arazi bir çiftçiyi besliyemez. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Bu, yerme 
göredir. Ege mmtakasmda 5 dönüm, 4 dönüm
le geçinenler doludur. 

MÜMTAZ ÖKMEN (Devamla) — Mükelle
fiyetten muafiyet mevzubahs olduğu zaman 
memleketin sadece ziraatini düşünmek bende-
nizce isabetli bir hareket olmaz. Bir defa, şim
diye kadar bizim ne mevzuatımızda, ne eski 
usullerimizde yeri olmayan yepyeni bir usu
lü haklı olarak buraya koyuyoruz. Yani mil
letçe bir harb haline girdiğimiz zaman mem
leketin vazifesi yalnız kütleleri hududa yığmak 
değildir. Geride orduyu besliyecek elemanları 
da hazır bulundurmak lâzımdır. Bu esas mah
fuz tutuluyor. Bendeniz kanaatim olarak arze-
diyorum : Bundan bir adım ileri gitmek ordu
nun, memleketin en tehlikeli zamanında, muh
taç olduğu vesaiti nakliyeden tamamile mah
rumiyetini icab eder. Bir kere, hepimizin bil
diği bir vaziyet vardır, harb halinde ordu için 
asıl vesaiti nakliyeyi, atlarla çekilen araba ve 
köylünün, kağnı dediğimiz vesaiti teşkil eder. 
Bundan daha aşağı bir mikdara inmek, doğ
rudan doğruya bir harb halinde orduyu, muh
taç olduğu vesaiti nakliyeden mahrum etmek 
demektir. Bu şekilde esas maksadın büsbütün 
fevtolmasma sebeb verebiliriz. Esasen bu mad
de encümende uzun müddet münakaşa edildi, 
Ziraat vekili ve müsteşarı hazır bulunduğu gi
bi çiftçilikten anlayan arkadaşların hepsi de 

müzakereye iştirak ettiler. Çiftçi lehine en mü-
said şekil, maddenin çizdiği şekil olarak bu
lundu. Binaenaleyh bendeniz de maddenin ay
nen kalmasına taraftarını. 

SIRRI İÇ ÖZ (Yozgad) — Arkadaşlar; Bu 
madde, ziraati tahdid değil, teşvik maddesidir. 
Emin Aslan Bey burada 40 dönüme kadar bir 
çift istisna edilsin, dediler. Bendenizce bu doğ
ru değildir, madde aynen kabul edilmelidir. 

Harbi umumide 400 dönüme kadar ektiren, 
mükellefiyetten istisna edilmişti. 40 dönüme 
kadar tâbirini korsak bir dönüm arazisi olan 
dahi istisna edilecektir, ordu vasıtasız kalır, 
madde yerindedir, aynen kabulünü rica ederim. 

RUŞENİ BARKIN (Samsun) — Arkadaş
lar, bendenizin söyliyeceğimi Sırrı İçöz pek 
iyi söylediler. Bence hakikaten ziraat üzerinde 
bir sürü ihtikârın önünü alacak madde budur. 
Öküz kaçırmanın önünü alacaktır. Ben de çift
çiyim. 10 çift öküzü olan bir zengin iki çifti 
kullanacak, üst tarafını başka suretle kullana
caktır. Ahmede, Memede saklatacaktır. Öyle 
olacağına Hükümette kalsın. 4 hektar için, der
sek yine suiistimal olur. Arzullâhi vasia, ya
nındaki köyden kırk dönüme iblâğ eder. Ben
denizce madde yerindedir, aynen kabulünü ri
ca ederim. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Madde bu 
şekilde kalırsa zengine öküz bırakacaksınız, 
o da kendi arazisinden biraz tasaruf ederek 
fukarayı istismar edecek, onlara kifaya vejre-
cektir. Bu, fena bir propaganda olacaktır. 40 
dönüm vasatidir, sözüne gelince, bu her mm-
takada böyle değildir. Ege mıntakasma gidin, 
Salihlide, Turgudluda beş, on dönümdür. Hak
sızlığa yol açar. Ya diyelim ki mecmuu 40 dö
nüm için bir çift bırakacağız, yani 3, 4 aile 
bir çift öküzle iş görecektir, veyahud da mad
deyi tayyedelim. O zaman zengine bir tefev
vuk ve fukarayı istismar etmek fırsatını ver
miş olmıyacağız. 

BAŞKAN — Müzakerenin kifayeti hakkın
da iki takrir vardır, okutuyorum: 

Yüksek Riyasete 
Müzakere kâfidir. Maddenin aynen kabulü

nü teklif eylerim. 
Konya 

H. Dikmen 
Yüksek Riyasete 

Müzakere kâfidir. Maddenin aynen reye ko
nulmasını teklif ederim. 

Denizli 
Necib Ali Küçüka 

Gl. KÂZIM KARABEKİR (İstanbul) — Mü
zakerenin kifayeti aleyhinde söyliyeceğim. Mad
de tayyedümelidir. Sebebi şudur : Yüksek mü
dafaa meclisinin vazifesine ve doğrudan doğ
ruya Genel kurmaylığın seferberlik esasatı içe-
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risine girer. Nitekim bazı arkadaşlar pek hak
lı olarak bu endişeyi gösterdiler. Köylünün hali 
ne olacaktır. Umumî seferberlik başladığı za
manda gerideki halkın ihtiyacatı da cephedeki 
gibi düşünüleceği için köylüye yardım ederek 
istihsal kuvvetini çoğaltrrıalıdır, Bu salâhiyeti 
tamamile Yüksek müdafaa meclisine bırakmak 
lâzımdır. Aksi halde yanlış-bir karara varırız. 
Orası esaslı surette etüd eder, her köye kol-
lektif olarak, müşterek çalışmak için ne ka
dar vasıta bırakmalıdır bunları düşünür. Bü
tün efradını, bütün hayvanatını toplamakla 
3'apılacak seferberliğin ne kadar vahim oldu
ğunu geçen harbler gösterdiği için bu mühim 
maddeyi buradan tayyetmelidir. Bu mesele 
Yüksek müdafaa meclisine bırakılmalıdır. Bu 
yerlerin ihtiyaçları için ne kadar hayvan, ne 
kadar insan bırakılmak lâzımgeliyorsa, stok
lara, cephelere ne kadar erzak göndermek lâ
zımgeliyorsa bunların ne kadar ve ne cinsten 
olmasile meşgul olmayı o meclise bırakmak doğ
ru olur. Onun için bendeniz tayyine tarafta
rım. (Müzakere kâfi sesleri). 

BAŞKAN — Müzakereyi kâfi görenler lüt
fen ellerini kaldırsınlar... Etmeyenler... Müzake
re kâfi görülmüştür. 

tki takrir vardır, okunacaktır; 
Yüksek Reisliğe 

Şifahen arzeylediğim sebebler dolayısile 41 
nci maddenin tayyini teklif eylerim. 

Tokad 
Galib Pekel 

(Hayır, hayır sesleri). 
BAŞKAN — Diğer takriri de okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
41 nci maddenin 2 nci frkrasmm şu şekilde 

yazılmasını teklif ederim.. 
Mecmu toprakları dört hektara varan aile

lerin topuna bir çift öküz bırakılır. 
Manisa 

Hikmet Bayur 
(Tokad mebusu Galib Pekelin takriri tekrar 

okundu). 
BAŞKAN — Bu takriri nazarı itibare alan

lar ... Almayanlar ... Alınmadı. 
(Manisa mebusu Hikmet Bayurun takriri tek

rar okundu). 
BAŞKAN — Bu takriri nazarı dikkate alan

lar ... Almayanlar ... Nazarı dikakte alınmadı. 
Şu halde maddeyi aynen reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul 
edildi. 

MjADDE 42 — Hükümet, her türlü ziraat 
aletlerini, makinelerini ve vasıtalarını, ziraî ilâç
ları ve tohumları lüzumuna göre parasız veya 
ariyet veya ödünç veyahud bir kira mukabili 
olarak ihtiyacı bulunanlara tevzi edebilir ve 

çiftçiyi kuvvetlendirmek için lüzumu halinde 
ödünç para verebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Dördüncü fasıl 
Malî hükümler 

MADDE 43 — Bu kanunun derpiş ettiği iş
lerin icab ettireceği tediyeler için Hükümet em
rine Hazinece 25 milyon liraya kadar bir ser
maye temin olunur. Mütedavil sermaye ile sabit 
sermaye ve teşkilât masrafı karşılıkları İcra 
Vekilleri Heyeti kararile bu sermayeden tefrik 
edilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 44 — Vekaletlerce bu kanuna müs
teniden yapılacak işlerin istilzam ettiği para, 
icra Vekilleri Heyeti kararile alâkalı vekâlet 
emrine verilir. Senelik sarfiyatı 400 bin lirayı 

f eçmemek üzere yapılacak teşkilât kadroları 
cra Vekilleri Heyeti kararile tesbit ve karşılığı 

bu sermayeden tefrik olunur. 
BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 

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

MADDE 45 — Bu sermaye : 
A - Bütçeye konulacak tahsisat ile, 
B - Hazinece verilecek avanslarla, 
C - Bankadan temin edilecek kredilerle, 
Ç - İcra Vekilleri Heyeti kararı üzerine Zi

raat bankasınca ihraç ve Hazinece kefalet edi
lecek bono veya tahvillerle temin edilir. 

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

MADDE 46 — Bu sermaye ile yapılan bü
tün muamelelerde hususî hukuk hükümleri ca
ridir. 

Bu sermaye üzerinde suç işleyenler hakkm
da Devlet malları aleyhinde suç işleyenler hak
kındaki hükümler tatbik edilir. 

ALÎ RÎZA TÜREL (Konya) — Bu maddeden 
maksad bu malların aleyhine suç işliyenler hak
kmda Devlet memurları hakkındaki cezaî hü
kümlerin tatbik edileceği ifade olunduğuna göre 
buraya «cezaî» kelimesinin ilâvesine zannederim 
encümen muvafakat eder. 

MUVAKKAT E. M. M. FERÎDUN FÎKRI 
(Bingöl) — «Hakkındaki» kelimesinden sonra 
«cezaî» kelimesinin ilâvesine muvafakat ediyo
ruz. 

FAÎK AHMED BARUTÇU (Trabzon) — 
Hükümet teklifinin son fıkrasmda sermaye mes
uliyeti esası kabul edilmiştir, encümence başka 
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bir fıkra ilâvesile acaba mesuliyetten feragat 
mı ediliyor? Yani sermaye hacizedilebilecek mi? 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
— Hükümetin teklif ettiği maddenin ikinci fıkra
sında haciz kelimesi derpiş edilmemiştir. Cezaî 
hususata maksur kalarak encümen vazıh bir şe
kilde ifade etmiştir. Hususî hukuk işlerinde 
tatbik edilecek hal bu emvalin haczinde de tat
bik olunabilecektir. 

BAŞKAN — Başka mütalea var mı? 
46 ncı maddeyi, son fıkrasındaki «hakkında

ki» kelimesinden sonra «cezaî» kelimesinin ilâ
vesile reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Bu sermaye hesablan ve ev
rakı müsbitesi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasında temerküz ettirilir, veznedarlık işleri de 
bu banka tarafından yapılır. 

Kadro ve idare masrafları ayrı bir hesabda 
ve muamelâta müteallik her nevi tediyat ve 
tahsilat, taallûk ettiği vekâlet için açılan hususî 
hesablarda gösterilir. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden

ler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 48 — Her takvim senesine aid mua

melelerin sene gayesi itibarile bir bilançosu tan
zim edilir. Bu bilançoya kârü zarar hesabmm 
ve teşkilât ve tesisat masraflarına aid hesabm 
fasıl ve madde itibarile müfredatını nâtık ced-
vellerle bilançonun aktif ve pasifine aid envan
terler raptolunur. 

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

MADDE 49 — Sermaye ve kârü zarar he-
sablarile üçüncü şahıslara ve işin mahiyeti ica-
bmca her nevi kıymet hareketlerine müteallik 
hesablar, Ziraat bankasınca tanzim ve Maliye 
vekâletince tasdik olunacak bir muhasebe usu
lüne bağlanır. 

Defterler, ticaret kanunu hükümleri daire
sinde Ziraat bankasınca tutulur. 

Bu hususta bankaca ihtiyar edilecek maaş ve 
masraflar yukarıki maddede teşkilât için tefrik 
edilmiş olan paradan tesviye olunur. 

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

MADDE 50 — Bu sermayeden sarfedilecek 
paralar muhasebei umumiye ve arttırma, eksilt
me ve ihale kanunları hükümlerine ve Divanı 
muhasebatın murakabesine tâbi değildir. 

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

MADDE 51 — Bu kanun mucibince yapıla
cak işlere müteallik hesablar 3460 numaralı ka

nun ile teşekkül eden umumî murakabe heyetin
ce tedkik ve murakabe edilir. 

Şu kadar ki, her takvim senesine aid bilan
ço ve buna müteallik umumî murakabe heyeti ra
poru, işlerin taallûk ettiği vekillerin mütalea-
larile birlikte hesabm taallûk ettiği senenin hi
tamından itibaren en geç altı ay içinde Başvekâ
letçe Büyük Millet Meclisine gönderilir. Bu bi
lançonun Büyük Millet Meclisince tasdiki alâ
kadarların ibrasını tazammun eder. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 52 — Bu kanunun tatbikine ihtiyaç 
kalmadığına üçüncü madde mucibince karar ve-
rilib ilân edilmesini müteakib Ziraat bankasınca 
bu sermaye ile yapılan muamelelerin tasfiyesine 
başlanır. Tasfiye neticeleri Hazineye devredilir. 
Vukuu tesbit edilecek zararlar Maliye vekâleti 
büteçsine konacak tahsisattan mahsub edilir. 
Tasfiye bilançoları 51 nci madde hükmüne tevfi
kan Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

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

Beşinci fasıl 
Ceza hükümleri 

MADDE 53 — Bu kanunun 8 nci maddesi
nin birinci fıkrasile 24, 29, 31, 38 nci maddele
ri hükümlerine riayet etmeyenlerden yirmi beş 
liradan iki yüz elli liraya kadar ağır para ce
zası alınır, tekerrürü halinde yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasile birlikte 
yedi günden bir aya kadar hapis cezası hükmo-
lunur. 

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

MADDE 54 — Bu kanunun 9 ncu madde
sinde yazılı olan iş mükellefiyetine, 10 ve 11 
nci maddelerde yazılı olan mecburiyetlere ve 
15, 17, 36 nci maddeler hükümlerine ve 40 nci 
maddenin birinci fıkrasında yazılı olan mü
kellefiyete riayet etmeyenlerden elli liradan 
beş yüz liraya kadar1 ağır para cezası ve te
kerrürü halinde yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasile birlikte on beş günden iki 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

BAŞKAN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul edil
miştir. 

MADDE 55 — Bu kanunun 21 ve 37 nci 
maddesi hükmüne riayet etmeyenlerden on li
radan yüz liraya kadar hafif para cezası almır. 

BAŞKAN ~~ Madde hakkında mütalea var 



î : 27 18-1 -1940 C : 1 
mı? Kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 56 — Bu kanunun 22 ve 25 nci 
maddelerinde yazılı olan mecburiyetlere riayet 
etmeyenlere iki yüz elli liradan iki bin liraya ka
dar ağır para cezası ve tekerrürü halinde bin li
radan aşağı olmamak üzere ağır para cezasile 
birlikte iki seneden beş seneye kadar muvakkat 
sürgün cezası hükmolunur. 

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

MADDE 57 — Bu kanunun 28 nci maddesin
de yazılı olduğu veçhile muhik bir sebebe müs-
tenid olmayarak vaki olan ihbara rağmen muay
yen müddet içinde malını gümrükten çekmeyen
lere yedi günden bir aya kadar hapis ve elli li
radan iki yüz elli liraya kadar ağır para cezası 
hükmolunur. 

M AŞK AN — Mütalea var mı? Maddeyi ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 58 — Bu kanunun 30 ncu maddesi 
hükmüne muhalefet edenlerden elli liradan iki 
yüz elli-liraya kadar ağır para cezası alınır. Bu 
para cezası bir senelik kira tutarından aşağı 
olamaz. 

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

MADDE 59 — Bu kanunun 32 ve 35 nci mad
delerinde yazılı ihtikâr ve istismar hareketlerin
de bulunanlara işledikleri filin ağırlığına göre 
beş yüz liradan beş bin liraya kadar ağır para 
cezasile beraber iki seneden beş seneye kadar 
muvakkat sürgün cezası hükmolunur ve mallan 
da müsadere edilir. Şu kadar ki 32 nci maddede
ki gümrükten malı çekmemek suçu hakkında 
yalnız 57 nci madde hümü tatbik olunur. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingöl) — Efendim, bu kanunun 32 ve 35 nci 
maddelerinde yazılı (îîitikâr ve istismar hareket
lerinde bulunanlara işledikleri...) deniliyor. «İh
tikâr ve istismar fiillerinden her hangi birini ir-
tikâb edenlerin» diye tashih olunacaktır. 

BAŞKAN — Maddeyi encümenin tashihi veç
hile kabul buyuranlar ... Etmeyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 60 — Bu kanuna göre hükmedilen 
cezalar tecil edilemez. 

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

MADDE 61 — Bu kanunda yazılı suçlar için 
Türk ceza kanunile diğer kanunlarda daha ağır 
ceza hükümleri bulunduğu takdirde o cezalar 
hükmolunur. 

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

MADDE 62 — 56 ve 59 ncu maddelerde ya
zılı suçların failleri hakkmda hükmolunacak pa
ra cezalarından dolayı bunların çalıştıkları ti
caret veya sınaî müessese veya sair hükmî şa
hıslar maîen ve müteselsilen mesuldürler. 

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

MADDE 63 — Bu kanuna göre verilen hü
kümlerin, katğileştikleri takdirde masraf mah
kûma aid olmak üzere, tamamen veya hulâsa 
olarak neşrine mahkemece karar verilebilir. 

Şu kadar ki 56 ve 59 ncu maddelere tevfikan 
verilen hükmün bedeli mahkûma aid olmak ve 
fakat 25 lirayı geçmemek şartile neşri mecburi
dir. 

BAŞKAN — Madde hakkında mütalea var 
mı? Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul eden
ler . . . Etmeyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 64 — Bu kanunla kendilerine veri
len vazife ve salâhiyetleri suiistimal etmek su-
retile suç işleyenler hakkmda Türk ceza kanu
nile diğer kanunlarda muayyen olan cezalar iki 
kat olarak hükmolunur. 

Bu. kanuna göre tavzif olunan memur ve müs
tahdemlerin bu kanunun tatbiki dolayısile işle
dikleri suçlardan dolayı haklarında yapılacak 
cezaî takiblerde memurin muhakematına dair 
kanun hükümleri tatbik olunmaz. 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 
(Bingiöl) — Encümen son fıkra olarak şu tekli
fi arzediyor. «Vali ve vali muavinleri ve kayma
kamlar ikinci fıkra hükmünden müstesnadır». 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Anlamadık. 
MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRİ 

(Bingöl) — Bu kanuna göre tavzif olunan me
mur ve müstahdemler bu kanunun tatbikatı es
nasında işledikleri suçlardan dolayı haklarında 
cezaî takibat yapılacak. Burada memurin mu-
hakemat kanunu tatbik edilmiyecektir. Fakat 
vali ve muavinleri ve kaymakamlar gibi idarî 
vazifede âmir vaziyetinde bulunanların bundan 
istisnasını muvafık gördük. 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Suçta istis
na olmaz. Red. 

FAİK AHMED BARUTÇU ( Trabzon ) — 
Bu kanun mucibince kendilerine verilen vazife 
ve salâhiyeti suiistimal eden memurlar hakkmda 
1609 numaralı kanun ahkâmını tatbik edersek 
encümenin teklif eylediği şimdiki mütalea da, 
valiler zaten hariç bulunmak suretile bence 
maksad hâsıl olmuş olur. 1609 numaralı kanu
nun tatbikmı istilzam edersek daha isabetli ola
cağına kaniim. Şu itibarla ki ; vazife ve salâ
hiyetini suiistimal eden memurlar hakkında 
gerek ceza, gerek sair kanunlarda yazılı cezalar 
iki kat olarak hükmedilecektir. Hükümetin tek
lifi de esasen bunlar hakkında 1609 numaralı 
kanunun tatbiki merkezinde idi. Encümen bunu 
tayyetmiş. Halbuki çok lüzumlu bir hükümdür. 
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Çünkü aşağıda 67 nci madde geliyor. Onda 
diğer suçlular hakkında son tahkikat kararı 
verilince muhakemenin mevkufen cereyan ede
ceğine dair ahkâm mevcuddur. Vazifesini suiis
timal eden memurun bu fiil yalnız hapsi istil
zam ettiği takdirde; cezayi nakdiler, ihmal ve 
terahiler müstesna olmak üzere haklarında mev
kufen muhakeme doğru olur. Bu esas kabul edi
lince tabiidir ki 1609 numaralı kanunda valiler 
istisna edilmiş olduğu için encümenin teklif et
tiği son mütalea da bu suretle hâsıl olmuş olur. 

ALÎ RIZA TÜREL ( Konya ) — Maddenin 
birinci fıkrasında yazılı hükümlerde bir nokta
nın tevazzuhu için bir sual soracağım: Buradaki 
suçları işleyenler ekseriya memurlardır, memur 
olacaktır. Fakat bu suçları işliyenler memurlar
dan başka kimseler olursa yani memurun şeriki 
cürmü olursa iki kat ceza hükmolunacak mıdır? 

MUVAKKAT E. M. M. FERİDUN FlKRt 
(Bingöl) — Evvelâ Ali Rıza Beye cevab vereyim. 
Bu kanunla kendilerine verilen vazife ve salâhi
yetleri suiistimal edenlerin daimî memur kad
rosunda olmadığı halde kabul ettiğimiz teşkilâ
ta aid maddelerle yapılacak teşkilât memurları 
hakkmda da cari olması lâzımdır. Bu itibarla 
mutlak olarak yazdık. Resmen memur srfatmı 
haiz olmadığı ve kadroda da olmadığı halde 
kendisine vazife verilen memurlar da bu madde
nin hükmü dahiline girer. 1609 numaralı kanu
na gelince : Gerçi Hükümetten gelen lâyi-
da 1609 numaralı kanunun hükmünden bahsedil
miştir. Mal beyannamesi vermek ve saire gibi 
tahdid vaziyeti mevcud olduğundan dolayı bu 
cihetin aynen kabulünde bir fayda mülâhaza 
edilmemiştir. Diğer taraftan o kanunda müsaa
de keyfiyeti derpiş edildiğinden dolayı bu su
retle 1609 numaralı kanunun hükmünü kabul 
edecek olursak doğrudan doğruya müddeiumu
minin takibatta bulunamaması vaziyeti hadis 
olacaktır ki bu kanunun tatbikatı itibarile mah-
dud olan salâhiyeti ihlâl edecek mülâhazası ile 
o hükümden ayrılmıştır. Bu konulan hüküm da
ha ziyade salâhiyeti istihdaf eder bir takım tah
dide gitmeden doğrudan doğruya müddeiumumi
nin takibatta bulunmasını elzem gösteren bir hü
küm olmak itibarile 1609 numaralı kanunun fık
rası yerine bu fıkra konulmuştur. Teklif ettiği
miz fıkraya gelince: Gerçi Hükümetin teklif et
tiği metinle, encümenin metni arasında bir fark 
hâsıl olmuşsa da bu, sürati muhakeme teminine 
matuftur. Süratin müemmen olması için idare 
âmirlerini böyle büsbütün, doğrudan doğruya 
takibatı adliyeye maruz bırakmakta mahzur 
görüldüğü cihetle bu şümulü nazarı itibare ala
rak bu cihetin ilâvesini teklif ediyoruz. 

BAŞKAN — Bu maddeyi encümenin ilâve et
tiği fıkra ile beraber reye arzediyorum. Kabul 
edenler . . . Etmeyenler . . . Madde kabul edil
miştir, 
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MADDE 65 — Bu kanunun tatbikile tavzi! 

edilenler kanunun tatbikini temin maksadile ge
rek alâkadarlara ve gerek üçüncü şahıslara aid 
ticarethane, imalâthane, depo, mağaza, antrepo 
ve sair her türlü idhar yerlerinde ara talebinde 
bulunabilecekleri gibi yapılacak aramalarda 
kendileri de hazır bulunabilirler. 

Arama ve zabıt muameleleri umum hüküm
ler dairesinde icra olunur. 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — 65 nci maddenin beşinci satırında 
«ara» kelimesi geçmektedir. «Arama» olacak
tır. 

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

MADDE 66 — 56 ve 59 ncu maddede ya; di 
suçlardan dolayı yapılacak olan son tahkik;t 
mevkufen icra edilir. 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — Maddenin başmda bir rakam unu
tulmuştur. «56, 59 ve 64 ncü maddelerde...» ola
caktır. Yani «64 ncü» ilâve olunacaktır. 

FAÎK AHMIED BARUTÇU (Trabzon) — 
64 ncü maddede mevzubahs olan suçlar mevku
fen muhakeme esasma tâbi olacaklardır. Halbu
ki ihmal ve terahi gibi suçlarda mahkemelerin 
bazı ahvalde hapis cezası, bazı ahvalde de ceza
yi nakdî verdiği hususlar vardır. 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FÎKRÎ 
(Bingöl) — Bazı ahvalde ihmali olan fiiller 
daha fena neticeler verdiği için ihmalin dahi 
mevkufen muhakemesi kabul olunmuştur. 

BAŞKAN — Maddeyi encümenin teklif etti
ği rakamın ilâvesile kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 67 — Bu kanunun şümulüne giren 
suçlar ceza muhakemeleri usulü kanununun 423 
ncü maddesi mucibince tatil zamanında görülen 
acele işlerden sayılır. 

MUVAKKAT En. M. M. FERİDUN FÎKRÎ 
(Bingöl) — Buraya birinci fıkra olarak bir fık
ra teklif ediyoruz. 
bu babdaki muhakemenin teşriine matuftur. 

MADDE 67 — Bu kanunun şümulüne giren 
suçlarm muhakemeleri bütün davalara takdimen 
rüyet olunur ve talika zaruret hâsıl olan işler
de mücbir sebeb olmadıkça bir haftadan fazla 
talik olunmaz. 

Bu kanunun şümulüne giren suçlar ceza mu
hakemeleri usulü kanununun 423 ncü maddesi 
mucibince tatil zamanında görülen acele işler
den sayılır. 

BAŞKAN — Maddeyi, ilâvesile reyinize ar
zediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 68 — Bu kanunda yazılı suçlarm ta-
kib ve muhakemelerinde meşhud suçlarm muha-
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keme usulü hakkındaki 3005, 3498 ve 3749 sa
yılı kanunlarda yazılı şartların mevcudiyeti ha
linde mezkûr kanunlar hükmü tatbik olunur. 

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

Altmcı fasıl 
Müteferrik hükümler 

MADDE 69 — Bu kanun hükümleri daire
sinde ittihaz edilecek karar ve muameleler hak
kında kazaî mercilerden tehiri icra ve tedbiri 
ihtiyatî kararları verilemez. 

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

MiADDE 70 — Askerlik ve Millî Müdafaa 
mükellefiyeti kanunlarının, bu kanunun (41) 
nci maddesinde yazılı muafiyet müstesna olmak 
üzere diğer hükümleri mahfuzdur. 

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

MADDE 71 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MIADDE 72 — Bu kanun hükümlerini tat-
bika îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

MfUViAKKAT E. M. M. FERİDUN FİKRÎ 
(Bingöl) — 59 ncu maddedeki « fiillerden her 
hangi birini irtikâb edenlerin»; « fiillerden her 

/ — Trabzon mebusu Ihman Saka ve Seyhan 
mebusu Hilmi liranın, Meclis içtimainin 18 man 
1940 tarihine taliktna dair takriri. 

BAŞKAN — Bir takrir var okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
11 eylül 1939 dan bu güne kadar Hükûmet-

Başvekil Dr. Refik Saydamın, dahilî ve haricî 
ahval hakkında beyanatı. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Aziz arkadaşlarım, 

Büyük Meclis kış tatiline karar vermiş bu
lunuyor. Sayın arkadaşlarıma neşeli ve sıhhat
li bir istirahat devresi dilerim. Büyük Mec
lisin altmcı içtima devresinin başlangıcmdan-
beri Hükümetinize verdiğiniz vazifeleri burada 
tafsilen tekrar edecek değilim. Günün icab-
ettirdiği bir çok lüzumlu kanunlar yüksek tas-

hangi birini irtikâb edenler» şeklinde tashih edi
lecektir. 

BAŞKAN — Bir ibare tashihidir. Tashihi 
yapılmıştır. 

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arze
diyorum. (Açık reye sesleri). 

Vergi tahsisi yoktur. 
Kabul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edil

miştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum: 
Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının 

«D» bendinin tadili hakkındaki kanun lâyiha
sına (299) zat rey vermiştir, muamele tamam
dır, kanun (299) kadar reyle kabul edilmiştir. 

İdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1939 
malî yılı bütçesinde münakale yapılması hali
kında 2/11 sayılı kanun teklifi ile 1939 malî 
yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe 
ve cedvellerin bazılarında değişiklik yapılması 
hakkındaki kanun lâyihasına (308) zat rey ver
miştir, muamele tamamdır, binaenaleyh kanun 
(308) rey ile kabul edilmiştir. 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun 
lâyihasına (303) zat rey vermiş, muamele ta
mamdır. Binaenaleyh kanun (303) reyle kabul 
edilmiştir. 

Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü
nün 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
masına dair kanuna (282) zat rey vermiştir, 
muamele tamamdır. Binaenaleyh kanun (282) 
reyle kabul edilmiştir. 

ten gelen lâyiha ve tefsirlerin mühim ve müs
tacelleri intaç edilmiş olduğundan Meclis içti
mainin 18 mart pazartesi gününe talikmı teklif 
eyleriz. 

Trabzon Seyhan 
Hasan Saka Hilmi Uran 

BAŞKAN — Bu takriri kabul edenler... Et-
miyenler... Kabul edilmiştir. 

dikinize mazhar oldu. Hükümetinize düşen va
zife de onları iyi, milletimizin nefine uyar şe
kilde tatbik etmektir. 

Aziz arkadaşlarım, memleket içinde emniyet 
ve asayiş, memnuniyet verecek bir haldedir. 
Yapmakta olduğumuz müşahedeler bize şu ka
naati vermiştir : Bütün vatandaşlar ve umumi
yetle Türk yurdunda yaşayanlar hürriyetlerin
den, şeref ve haysiyetlerinden ve bilcümle hak
larından emin ve müsterih yaşamaktadırlar 
(Alkışlar). 

5 — TAKRİRLER 

6 — BEYANAT 
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idaremizi tamamen asrî hukuk prensiblerine 

tevfik etmiş bulunuyoruz (Bravo sesleri). Hür
riyetlere hürmet ve riayet ediyoruz ve bu şart 
altmda memleket içinde nizamı mahfuz tutu
yoruz. 

Büyük Meclisin kıymetli irşadlanndan ve 
feyizli murakabesinden daima istifade ettiğimiz 
gibi tam bir serbesti içinde çalışan matbuatı
mızın neşriyatından da faydalanmağa dikkat 
ediyoruz. Zamanımızda dünyanın bir çok mem
leketlerinde, dahilî nizam ile kabili telif gö
rülmeyen matbuat hürriyetini, biz o nizamın 
yardımcısı sayıyoruz ve öyle olmasmı temenni 
ediyoruz (Alkışlar). Herkesi susturan, tenkid-
siz ve mürakabesiz idareye imkân veren her 
hangi bir sistemi bütün zahirî kolaylıklarına 
rağmen biz, iltifata lâyik görmüyoruz (Bravo 
sesleri, alkışlar). Çünkü, hedefimiz mesuliyet 
mevkiinde sualsiz, cevabsız hükümran olmak de
ğil, memleketi en emin yoldan refah ve terak
kiye ulaştırmaktır. Bu yol, kanaatimizce mura-
kabeli ve mesuliyetli demokratik yoldur (Al
kışlar) . 

Bu güne kadar takib ettiğimiz bu hattı hare
ketten müşteki değiliz; bilâkis dürüst politika
mızın temin ettiği iyi neticelerden memnunuz. 
Matbuatın haklı tenkidlerine alışkınız. Haklı ve 
haksız tenkidlerin temyizini ve bunlar hakkın
da lâyik oldukları hükümleri vermeyi de mille
tin daima iyiyi, doğruyu bulan selim hissine 
terkediyoruz. Umumî ve hususî menfaatlerin 
ihlâli ihtimaline karşı kanunlarımızın, ve mah
kemelerimizin kâfi teminat olduğuna kimsenin 
şübhesi yoktur (Bravo sesleri). 

Arkadaşlarım, son zamanlarda hepimizi, bü
tün milletimizi müteessir eden zelzele ve seylâb 
felâketlerinin onulmaz acısını, yani can zayia
tını unutamayız. Fakat ne çare ki olmuştur. 
Felâketten kurtulan kardeşlerimizin yardımına 
ve tesellsine bütün vasıtalarımızla koşuyoruz, 
mümkün olan her şeyi yapıyoruz, ve yapaca
ğız. Bu felâket karşısında milletin ve Hükü
metin gayret ve hassasiyeti muvazi ve birbirini 
tamamlar bir halde tecelli etti ve böyle devam 
ediyor. Hükümet kendisine düşen vazifeyi tak
dirdeki dikkatini, milletimiz de aramızdaki mil
lî tesanüdün samimiyet ve azametini gösterdi ve 
gösteriyor. Büyük Meclisimizin, çok asıl bir 
kararı ile teşekkül eden Millî yardmı komite
sinin davetine, bütün vatan evlâdları seve, se
ve iştirak ediyor. Dün de bir vesile ile arzetti-
ğim gibi, tek vatan yüksek mefhumunun en 
heyecan verici manzarasına şahidiz. İlk işe baş
ladığı günden dün akşama kadar Millî yar
dım komitesine gelen para teberruu yekûnu 
2 156 956 liraya varmış, aynî teberruat da 
tamamen tasnif edilememekle beraber yarım 
milyon parçayı çoktan aşmış ve halen devam 
etmekte olan iaşe mevaddı yekûnu da yüz bin

lerce kiloya varmıştır (Alkışlar). 
Bu, müşterek vatan hissinin en bariz delili 

olduğu gibi, felâketli vatandaşa yardım hissinin 
de en yüksek şahididir. 

Fakat arkadaşlarım, derin bir teessür içinde 
bize teselli ve hatta iftihar veren bu manzara
dan hoşlanmayanlar da maalesef yok değildir. 
Bunu size arz mecburiyetindeyim. 

Hükümetin teyakkuz.ve hassasiyetini, millet 
ferdleri arasındaki samimî tesanüdü, kendi emel
lerinin tahakkukuna mâni görenler ve bundan 
memnun olmayanlar vardır (Kahrolsunar ses
leri). Bilirsiniz ki, her memlekette, her devirde 
millet zararma intifa ve memleket menabiini is
tismar etmek isteyen, bundan bazan kendi men
faatlerine mağlûb, bazan da memleket dışı kuv
vetlere âlet olanlar bulunur (Allah belâlarını 
versin sesleri). 

Bu yadikârlardan bizde de yok değildir. 
Bazan vatan sever bir ferd gibi saf halkı iğfale, 
çok defa hüviyetlerini gizleyerek memleket ha
vasını ifsada çalışırlar, lâkin derhal arzedeyim 
ki, bu güruh için en az müsaid olan muhit Tür-
kiyedir. (Bravo sesleri, alkışlar). 

Hiç bulamayacakları yer de saf Türk kalbi
dir (Bravo sesleri). Bunlar her vakit türlü tür
lü rivayetler ve iftiralar çıkarırlar, fakat Türk
lük muhiti içinde istedikleri neticeyi bulamaz
lar. Şimdi de yeni sermayeler buldular, diyor
lar ki : 

(Hükümet felâketzedelerin yardımına vak
tinde yetişemedi, milletin verdiği yardımlar 
muhtaçlara yetiştirilmedi, zelzele mmtakasmda 
asayiş temin edilemedi). 

Arkadaşlarım, 
Bunların nasıl çirkin bir iftira olduğunu siz 

bilirsiniz. Felâket haberile beraber, alâkadarla
ra verdiğim emirle, kendilerini mümkün olan 
her yardımı ifa edecek derecede bütün salâhi
yetlerle teçhiz ettim ve derhal lüzumu kadar 
para gönderdim, tki vekil arkadaşım felâketin 
ertesi günü zelzele mmtakasma hareket ettiler. 
On gün mütemadiyen dolaştılar. Bütün salâhi
yetlerini kullanarak mümkün olan her şeyi yap
tılar. 

Merkezde kendilerinin lüzum gösterdiği her 
şeyi yaptı. Hiç bir yere para ve tahsisat sıkın
tısı çektirilmedi. Hükümet ve Kızılay bütün ve-
saitile çalıştı. Tedarik edilebilen çadır, erzak, eş
ya, ilâç ve inşaat malzemesi ve sıhhî ekipler gön
derildi. Milletin, Hükümetin ve Kızılaym yar
dımları en seri surette felâketzedelere yetiştiril
meğe çalışıldı ve çalışılıyor. Muhtelif yerlerde 
seyyar ve sabit hastaneler kuruldu. Bunların 

tafsilâtını alâkalı vekil arkadaşlarım size arzet-
tiler. Biz, felâket gören kardeşlerimize gönlü
müzün istediği kadar geniş ve seri yardım yapa
madığımızdan müteessiriz. Bu hizmeti daha se
ri ve daha geniş mikyasta yapmak, yani felâ-

— 159 — 



t : 2t 18-1-1940 C : 1 
ketin anında her yöre ve herkese yetişmek is
terdik. Buna muvaffak olamadıksa sebeb bizim 
kusurumuz değil, imkânın darlığı, tabiatin zor
luklarıdır. 

içinde bulunduğumuz şartların ve elimizdeki 
vasıtaların verdiği imkân içinde azamî hizmet 
ettiğimize ve etmekte olduğumuza kaniiz. Za
ten Büyük Heyetiniz gibi yüksek bir muraka
be kuvveti karşısında çalışan bir idare, bundan 
başkasını da yapamazdı. Onun için kalplerimiz 
felâket yüzünden ne kadar mustarib ise, vicdan
larımız da mümkün olanı yapmış olmak kanaa-
tile müsterihtir. 

Felâket mrntakasmda asayişin muhafaza edi
lemediği, bir bilezik veya küpe için kollar, ku
laklar kesildiği, umumî müfettişin çapulu men 
için kendi elile 100 adam öldürdüğü yolundaki 
amiyane rivayetler bu memlekete zarar vermek 
isteyenlerin ne kadar adi vasıtalara tenezzül 
edebildiklerini gösteren delillerdir (Bravo ses
leri). 

Arkadaşlarım, 
Bunların hepsi yalandır ve iftiradır. Böyle 

şeyler vaki olmamıştır ve olamaz. Zaten zelzele 
haberi üzerine ilk aldığımız tedbirlerden biri de 
o mıntakanm inzibat kuvvetini arttırmak olmuş
tu. Onun için oralara derhal asker ve jandarma 
gönderdik. 

Arkadaşlar, 
Fena propaganda bu kadarla kalmıyor, di

yorlar ki felâket bundan ibaret değildir. Tekrar 
zelzele olacak, seylâb olacak, başka felâketler 
gelecek; hattâ bunlara tarih te gösteriyorlar. 
Fakat onlarm gösterdikleri tarihler çoktan geç
miş bulunuyor, fakat onlar utanmak niyetinde 
değildirler. 

Arkadaşlarım, yirminci aısrda zelzele gibi, 
seylâb gibi tabiî hâdiselerle teşeüm etmek ancak 
gayri meşru emellerini istihsal için her yolun 
kapandığını gören betbahlarm, şüphesiz ki, ken
dileri de inanmıyarak, yapabilecekleri hare
kettir. Herkes bilir ki, tabiî hâdiseler tabiî ka
nunlara tâbidir. Onları durdurmak kimsenin 
elinde değildir. Olgun milletlerin kârı, bunlara 
karşı teşeüm değil mukavemeti arttırmaktır. Bi
zim de tuttuğumuz yol bu yoldur. Bu propagan
daların hedefi evvelâ milletin Hükümete itima
dını sarsmak, sonra felâketler vahimesile mil
leti telâşa ve vesveseye düşürmektir. İftihar ile 
arzedeyim ki millet muhitinde betbah propagan
dalar tesir yapamıyor. Herkes, tarihi dolduran 
ve süsliyen büyük hizmetleri daima şükranla 
anılan Millî Şefin etrafında yekpare bir vücud 
gibi mütesanid bir halde çalışmak lüzumuna ka
nidir. Millet, kendi Büyük Meclisinde gördüğü 
azim ve tesanüdle müftehirdir. Hükümetin, si
zinde tasvibinize mazhar olan politikasındaki isa
bete inanıyor ve onu kendine mal ediyor. Bu
nunla iftihar edebiliriz. 

| Aziz arkadaşlar; 
Harici siyasetimiz muhtelif vesilelerle yük

sek huzurunuza arzetmiş olduğum esaslar ve tas
vibinize iktiran eden direktifler dairesinde tabiî 
seyrini takib etmektedir. 

İngiltere ve Fransa Hükûmetlerile malûmu
nuz olan kredi ve istikrazların müzakeresine me
mur etmiş olduğumuz heyet, gerek Londra, ge
rek Pariste dostane bir hava içinde mesaisini 
ikmal ederek, buna mütedair mukaveleleri Hü
kümet namına akid ve imza eyledi. 

Heyet reisinin Sofyada tevakkuf ederek Bul-
garistanrn muhterem Başvekili Bay Köse îvanof 
ile vaki olan görüşmeleri, iki koşmu memleket 
arasındaki itimadkâr dostluğun tezahürüne ve 
Balkanlarda sulh ve emniyetin istikrarına matuf 
mesaimizde, şayanı memnuniyet bir görüş birliği 
kaydedilmesine vesile olmuştur (Bravo sesleri). 

Arkadaşlar; insaniyet, feci bir harbin isti-
rabları devam ederken, Türkiyemizin maruz 
kalmış olduğu büyük felâket karşısında çok ru
hu okşayıcı bir tesanüd manzarası gösterdi. 

Resmî ve hususî ellerden bize yapılmış olan 
ve elan da yapılmakta bulunan yardımlar mem
leketimize karşı umumî bir sempatinin ve bize 
her tarafta verilen kıymetin bir ifadesi olmak 
itibarile bu insanî tesanüd, bir de hususî alâka 
mahiyetini haiz bulunuyor. 

Bu dost devletlere, bu yüksek ruhlu insan
lara, müsaadenizle, bu kürsüden Türkiyenin de
rin teşekkürlerini ifade edeyim (Bravo sesleri, 
alkışlar). 

RASİH KAPLAN (Antalya) — Hep iştirak 
ederiz. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (Devam
la) — Aziz arkadaşlarım, 

Haftalardanberi üzerinde elbirliği ile çalış
tığımız ve bu gün kabul buyurduğunuz Millî 
korunma kanununa da temas etmek isterim. Ka
nunun gayesi yalnız, Türk vatandaşının sıkıntı 
çekmemesine ve Türk müdafaa kuvvetlerinin 
fevkalâde hallerde ve seferberlikte en iyi şekil
de tanzimine ve idaresine matuftur. Hükümeti
nize verdiğiniz bu vazifeler yapılırken, bunların 
yine en iyi şekilde görülmesi için, verdiğiniz 
salâhiyetlerin de en dikkatli bir surette kullanıl
masının lüzumuna kani bulunuyoruz. Hüküme
tiniz, bu vazife ve salâhiyetler kendisine verilir
ken, Büyük Meclis tarafından gösterilen ih
timamdan ne kadar memnun ise, kendisine gös
terilen itimada da müteşekkirdir ve o itimada 
lâyik olmağa çalışacaktır. Dünyanın arzettiği 
buhranın, memleketimize vaki iktisadî ve ticarî 
akislerini zamanında karşılamak bizim için ne 
kadar hayatî bir mesele ise, bu buhranlardan 
istifade etmek isteyecek olanların fena fikir ve 
hareketlerine karşı koymak ta, o kadar lü
zumlu bir harekettir. Biz, hayatta bu halleri 
görmüş ve acılarmı çekmiş bir nesiliz. Tabiat-
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lanmtz da ona tekrar müsaade edecek kabiliyet
te değildir. 

Huzurunuzda, bu kanunun tatbiki kendileri
ne tevdi edilecek her sınıf memura ve yine bu 
kanunla kendi hakları müdafaa edilecek olan 
her vatandaşa, ayni zamanda, hiç gevşemeyen 
bir azim ve dikkatle, vazifelerini yapmalarını 
ve haklarını aramalarını hatırlatırım. Ancak 
bu karşılıklı murakabe ve dikkat sayesindedir 
ki, kanunun tayin ettiği iyi hedefe vâsıl ola
biliriz. 

Aziz arkadaşlarım, bize intihab dairelerini
zin ihtiyaç ve durumlarım sıhhatle ve neşe ile 
getirmenizi en samimî nişlerimle dilerim (Bra
vo sesleri, şiddetli ve sürekli alkışlar). 

NAKÎYE ELGÜN (Erzurum) — Arkadaşla
rım, Erzincanlı felâketzede kardeşlerimizin ba
na bir emanet olarak tevdi ettiği bir vazifeyi 
bu Yüce kürsüden sahihlerine vermek üzere 
Yüksek huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 

Erzincanda, çocukları giydirmek için gitti
ğim Kızılay ambarında tevziat yapılryordu. 
Kendi yaralı vücudunu ısıtacak elbise almak 
mecalsizliğini gösterirlerken beni görür görmez 
etrafımda bir çevre teşkil ettiler, bana dediler 
ki, millet vekilimiz! Türk milletinin uğradığı 
bu elim faciadan dolayı döktüğünüz göz yaşları 
ve çektiğiniz iztirabları duyuyoruz. Bize göster
diğiniz ihtimam ve yardımları anlıyoruz. En de
rin İstırabımızı unutturabilen bu büyük hare
ket karşısında duyduğumuz minnet ve şükran 

hislerini Tann huzurunda sâna emânet editörüz. 
Ankaraya döndüğün zaman bir fırsat bularak 
bu hislerimizi evvelâ Sevgili babamız ve Dev
let Reisimiz înönüye ve şefkatli, rahim Cumhu
riyet Hükümetine, âlicenab Türk milletine ve 
bizim felâketimizle alâkadar olan, maddî ve ma
nevî yardımlarda bulunan âlemi hariciye iblâğ 
etmeni senden diliyoruz, 

Ben, bu mukaddes vazifeyi Yüksek huzuru
nuzda ifa ederken aydın günlerimizde birbirine 
bağlanan kalplerimizin, kara günlerde de birbi
rinden ayrılmadığına şahid oldum. Vazife alan 
ve almayan kadın ve erkek bütün vatandaşlar 
bunların hizmetine koştu ve bunlara yardıma 
amade bulundu. Bilhassa tabiatın en büyük kah
rına uğramış olan bu diyarm enkazı arasından 
ilk gözünü açan insanlar bile, onlara yardıma 
gelmiş, bir çok vatandaşlar arasında Devlet 
Reisini de karşısında buldu. Onun ayni iztirab-
la kanayan mübarek göksünde iztirabmı din
dirdi. Nihayet bu emsalsiz tablo bütün dünya
nın enzarma aksetti. Kara ve aydm günlerde 
Türk milletinin yekvücud olduğunu gösterdi. Bu 
asîl milleti Yüksek huzurunuzda takdir ve 
tazim ile anarak sözüme nihayet veririm (Bra
vo sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Kabul buyurduğunuz takrir 
mucibince martm 18 nci pazartesi günü saat 
15 te toplanmak üzere celseye nihayet veri
yorum. 

Kapanma saati : 18,35 

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasmm « D » bendinin tadili hakkındaki kanuna verilen 

( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
İzzet A koşman 
Mebrure Gönenç 

reyleri n neticesi 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak etmeyenler 
Münhaller 

: 429 
: 299 
: 299 
: 0 
: 0 
:* 129 
: 1 

/ Kabul edenler ] 
Ağrı 

Dr. Hüsamettin Kural 
Amasya 

Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 

Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Türkân ör» 
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Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 

Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osma-n Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bolu 
Cemil Özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim N«cmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Muıtafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ay&s 
Ref et Canrtea 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Ynkaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Ru*uhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
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M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazrm Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Akan 
Zülfü Tiğrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Samih I İter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işın 
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Gazianteb 

Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahnıan Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağa kay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasrf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

I fut ay 
Ihmıdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin Inankur 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi (Julü 

İstanbul 
Ahmed Hamdı Denil
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Brel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 

Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli Ögel 
Ziya Karamursal 

îzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rauf Oi'bay 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Çoşkaıı 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Sa'lih Turgay 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Som er 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dibi an 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
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Salâh Yargı 
Konya 

Ahmed Hamdi Dikmen 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebeeoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osma Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
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Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza' Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Hazim Tepeyran 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
tsmail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kem alettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Nasit Fırat 
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Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
GL Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
ibrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasib Ahmed Ay t una 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Sıtkı Atanç 
Trabzon 

Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Refet Ülgen 
Sami Işbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya1 özençi 

[Reye iştirak etmeyenler] 
Afyon Karahisa/r 

Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağrt 
Halid Bayrak (t. A.) 
İhsan Tav (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 

ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (M.) 
Dr. Münir Soykam 
Nıunan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(R.. V.) 

Baltkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Muzaffer Akpınar 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 

Salih Bozok (M.) 
Bitlis 

Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Dr. Zihni Ülgen 
Hasan Cemil Çambel 
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Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Gl. Naci Tmaz (V.) 
Muhittin Baha Pars 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 
îsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu ' 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
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Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam (Bs. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Mahmud Esad Bozkurd 
Şehime Yunus 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 

Kırklareli 
Dr. Fuaid Umay 
Hamdi Kuleli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgenera'l Ali Said Ak-
baytuğan 

Konya 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 

1940 C : 1 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 

Kütahya 
Besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaiçı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 
Sadri Ertem 

Malatya 
Memed Nedim Zabcı 
(M.) 
Memed Şevket özpazar-
başı 

Manisa 
Osman Ercin 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Hasan Menemencioğlu 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 
Halid Mengi 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan (M.) 

RİZ6 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Hüsnü Çakır (V.) 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Arıkoğlu 
İsmail Safa özler 

Siird 
Hulki Aydın 1 

Şefik özdemir 
Sinob 

Cemal Alış 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik Öztrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Bey atlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 
Muammer Develi 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka-

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Halil Türkmen 



î : 27 18-1-1940 C : 1 
îdare Heyetinin, Divanı muhasebat 1939 malî yılı bütçesinde münakale yapılması hakkındaki 
2111 sayılı kanun teklifi ile 1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve ced-

vellerin bazılarında değişiklik yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
Hamza Erkan 
izzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
ismail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed. Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref D emir el 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr, Şakir Şener 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topçoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hacim Çarıklı 

Azı ı adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 308 

Kabul edenler : 308 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 120 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
ibrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Camtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 

Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri AkgÖl 
ismail Kemal Alpsar 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 

Diyarbakır 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tigrel 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik KaîtakJnran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Samih Ilter 
iskender Artun 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demirhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
tstamat özdamar 
izzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Me
lek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. ihsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
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Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbım 

Hakkâri 
îzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Berker 
Emin înankur 
Ferid Celâl Güren 
61. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Bana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. R. Saydam 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Fakihe Öymen 
61. Kâzım Karabekir 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimeoz 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

Igmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Ra$hmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

İ : 27 18-1 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraeoğlı 

Kars 
Esad özoğuz 
Fuad Köprülü 
61. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Haeer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Dr. Fuald Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
îzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıplan 
tbrahim Süreyya Yiğit 
ibrahim Tolon 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
öl . Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergnn 
Tevfik Fikret Sılay 

1940 C : 1 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Pekcr 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
61. Osman Kopta>gel 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
61. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Al paya 
Rıza' Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah 6üney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
ismail Çamaş 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
61. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
61. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube 6ürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin öünaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
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İ : 27 18-1-1940 Ö : İ 
%kad 

Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Gl. Sıtkı Üke 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Ilışan Tav (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
İsmet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kmacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cozmi Ercin (M.) 
Numan Aksoy 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 

Balıkesir 
Gl. Kâzım özaîp 
Muzaffer Akpmar 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Dr. Zihni Ülgen 
Fethi Okyar (V.) 
Hasan Cemil Çambel 

Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 
Sami Işbay 

Şeref Uluğ 
Van 

Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Baha Pars 

Çankvn 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Fahri Akçakoca Akça 
Necib Ali Küçüka 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıra)t 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Sırrı îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya Ozençi 

Oazianteb 
Ahmed Aksu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Teeirli 

İstanbul 
Abidin Daver 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

îzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Faik Baysal 
Ömer Taşcıoğlu 
Suat Hayrı Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-

baytuğan 
Konya 

Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilba'şı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Nasuhi Baydar 

Manisa 
Osman Ercin 
Refik ince 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 

Mardin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
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âelim Sırrı Tarcan (M.) 
Rize 

Hasan Cavid 
Samsun 

Amiral Fahri Engin 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Damar Ankoğlu 
İsmail Safa özler 

İ : 27 18-1-
Siird 

Hulki Aydın 
Sinob 

Cemal Aliş 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 

1940 C : İ 
Faik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Raif Karadeniz (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 
Razi Soyer 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Şinasi Devrin 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair 
kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 

Afyon Karahisar 
Berç Türkere 
Cemal Akçm 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
Mümtaz ökmen 
Rifat Araz 

Aza »dedi : 429 
Reye iştirak edenler : 303 

Kabul edenler : 303 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 125 
Münhaller : 1 

/ Kabul edenler ] 
Antalya 

Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
ismail Hakkı Uzunçarşıh 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Dr. Zilini Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Mem^d feanit 

Bursa 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 

Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneii 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 
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t : 27 İ8-İ 
Çorum 

Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. ibrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 
Zülfü Tiğrel 

Edime 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kalftakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
İskender Artun 
Saffet Ankan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Salim Altuğ 
Şükrü Koçaik 

* Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
İzzet Arukan 
Osman Işm 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 

(jrümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Dr. Muhtar Berker 
Emin İnankur 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr. Tuğamiral Hakkı 
Şinasi Erel 
Faskihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Ali ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Aranan 
Hasan Âli Yücel 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Reşad Mimaroğlu 
Sadettin Epikmen 

194Û ö : 1 
Şenime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kmldoğan 
Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç, 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Çoşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer GÖker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
Gl. A. Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 

Besim Ataİây 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Dr. Saim Uzel 
Faik Kurdoğlu 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. A. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
irfan Ferid Alpaya 
Rıza' Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlu 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hamdi Şarlan 
İsmail Çamaş 
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îtize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Buseni Barkm 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sina'n Tekelioğlu 
Şemsa tşcen 
Tevfik Tannan 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya (V.) 
Haydar Çerçel 

Ağrt 
ihsan Tav (M.) 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Belkis Baykan 
Dr. Taptas 
ismet inönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş 
Şakir Kınacı 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Cezmi Ercin (M.) 
Numan Aiksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Mümtaz Kaynak 

BaUkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hacim Çarıklı 
Muzaffer Akpmar 

t : 2? 18-1 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim Incedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
Hikmet Işık 
ismail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 

Tokad 
Cemal Kovalı 

1§4Ö 6 : İ 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Vrfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Ref et Ulgen 

/ Beye iştirak etmeyenler ] 
Bilecik 

Salih Bozok (M.) 
Bingöl 

Feridun Fikri 
Bitlis 

Tevfik Temelli 
Bolu 

Dr. Emin Cemal Suda 
(M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Bana Pars 

Çankın 
Hüseyin Cahid Yalçm 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
ismail Kemal Alpsar 
ismet Eker 
Münir Çağıl 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Fahri Akçakoca Akça 
Tahir Berkay 
Y"usuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit (M.) 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiitepe 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fıralt 
Aziz Samih Ilter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Gl. Pertev Demirhan 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan 
ibrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Şinasi Devrin 
Rif at Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 

Giresun 
Talât Onay 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 

İsparta 
Mükerrem Ünsa'l 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam 
(Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
Sadettin Uraz 

İzmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 

İ7Q 



1 : 27 18-1-1940 ö : 1 
Mahmud Esad Bozkurd 
Mcmed Aldemir 

Kars 
Fuad Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
ITilmi Çorak 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 
Suat Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (Mezun) 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Kemalettin Olpak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 

Posta, telgraf ve telefe 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Cemal Akçın 
tzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 

Salâh Yargı 
Konya 

Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr, Ali Süha Delilbatjı 
Hüseyin Rahmi Gürpı
nar 
Muhlis Brkmen (V.) 

Malatya 
Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Memed Şevket özpazar-
başı 

Manisa 
Asım Tümer 
Hikmet Bayur 
Osman Ercin 
Refik tnce 

Maraş 
Hasa'n Reşid Tankud 

. - M M - A A M ^ ^ 

Mardin 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan (M.) 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damar Ankoglu 
İsmail Safa özler 

Siird 
Hulki Aydm 

Sinol 
Cemal Ali§ 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Faik öztrak (V.) 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Gl. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Hamdi Ülkümen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 
Sami Erkman 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 

Yozgad 
Halil Türkmen 

m umum müdürlüğünün 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir) 
Aza adedi : 429 

Reye iştirak edenler : 282 
Kabul edenler : 282 

Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 146 
Mfinhaüer : 1 

/ Kabul edenler ] 
Amasya 1 

Esad Uras 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Eşref Demird 

Falih Rıfkı Atay i 
Fevzi Daldal 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Rasih Kaplan 
Türkân örs | 

Aydın 
Dr. Hulusi Alataş 
Mümtaz Kaynak 
Nazmi Topcoğlu 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Feyzi Sözener 

— 171 — 



Hacim Çarıklı 
îsmaü Hakkı Uzunçarşılı 
Memed Emir 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Gl. Besim Ömer 
Akalın 
Dr. Muhlis Suner 

Bingöl 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Cemil özçağlar 
Emin Yerlikaya 
Fethi Okyar 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Necmi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Refik Güran 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi örkün 
M. Abdülhalik Renda 
Ziya Esen 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 

1 : 27 18-1 
Eyüb Sabri Akgöl 
tsmail Kemal Alpsar 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Necib Ali Küçüka 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Veli Necdet Sünkitay 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 
Fuad Ziya Çiyiltepe 

Erzincan 
Aziz Samih tlter 
İskender Artun 
Saffet Arıkan 

Erzurum. 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
Gl. Pertev Demİrhan 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdataıar 
İzzet Arukan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 
Nuri Pazarbaşı 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som-
yürek 

-1940 C : 1 
Fikret Atlı 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Gümüşüne 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Hasan Fehmi Ataç 
Şevket Erdoğan 

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Hamdi Selçuk 

tçel 
Dr. Muhtar Berker 
Ferid Celâl Güven 
Gl. Cemal Mersinli 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Ünal 
Mükerrem Unsal 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Deniz-
men 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Dr, Tuğamiral Hakkı 
Şinasî Brel 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamıirsal 

İzmir 
Benal Anman 
Kâmil Dursun 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 
Şükrü Saraçoğlu 

Kars 
Esad özoğuz 
Gl. Muhittin Akyüz 
Hüsrev Kızıldoğan 

Kahraman Anklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
Reşid özsoy 
Sadettin Serim 
Salih Turgay 

Kırklareli 
Bürhanettin Denker 
D*\ Fuad Um ay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akm 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Ati Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dıblan 
îbrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sday 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Besim Atalay 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
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Vedit Uzgören 
Malatya 

Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 
Taşar özey 

Maraş 
Dr. Abdülkâdir Kemali 
Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Memed Erten 
Ziya Kayran 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Sadullah Güney 

Afyon Karahism 
Ali Çetinkaya (V.) 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 

A&n 
Halid Bayrak (I. A.) 
İhsan Tav (M.) 

Amasya 
îsmail Hakkı Mumcu 

Ankara 
Aka Gündüz (M.) 
Dr. Taptas 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Muammer Eriş. 
Mümtaz ökmen 
Şakir Kınacı 

î : 27 
Muş 

Hakkı Kılıcoğlu 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Halid Mengi 
Hazim Tepeyran 
Naim Erem 

Ordu 
Ali CaTiib Yöntem 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamas 

Rize 
Ali Zırh 
Dr. Saim Ali Dilemre 
Fuad Sirmen 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Sinan Tekelioğlu 

Yahya Galib Kargı 
Antalya 

Cezmi Ercin (M.) 
Numan Aksoy 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Mazhar Germen (Rs. 
V.) 
Dr. Şakir Şener 

Balıkesir 
Gl. Kâzım Özalp 
Hayrettin Karan 
Hilmi Şeremetli 
Muzaffer Akpınar 

-1940 O : 1 
i Şemsa Işcen 

Tevfik Tarman 
Siird 

Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil Atay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Gl. Akif öztekin Er-
demgil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 

Bilecik 
Salih Bozok (M.) 

Bingöl 
Feridun Fikri 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

(M.) 
Dr. Zihni Ülgen 
Hasan Cemil Çambel 

Bursa 
Dr. Galib Kahraman 
(M.) 
Dr. Sadi Konuk 
Muhittin Baha Pars 

I Halil Nihad Boztepe 
Mitat Aydın 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Mitat Yenel 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Razi Soyer 
Ref et Ülgen 
Sami İşbay 
Şeref Uluğ 

Van 
| Hakkı Ungan 
I Münib Boya 

Tozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırn îçöz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hüsamettin Okan 
İbrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Yusuf Ziya özençi 

Çanakkale 
Reşad Nuri Güntekin 

Çankırı 
Hüseyin Cahid Yalçnı 

Çoruh 
Asım Us 

Çorum 
İsmet Eker 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Dr. Kâzım Samanlı 
Fahri Akçakoca Akça/ 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 

181 

/ Reye iştirak etmeyenler ] 
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Zülfü Tiğrel 
Edirne 

Osman Şahinbaş 
Elâzığ 

Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Sabit Sağıroğlu 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Alımed Aksu 
Memed Şahin 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
tsmail Sabuncu 

Gümüşane 
Yusuf Ziya Zarbun 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Memed Tecirli, 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Emin înankur 

İstanbul 
Abidin Daver 
Dr. Refik Saydam. (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Ref et Bel« 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz 

î : 27 18 1 
İzmir 

Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Memed Aldemir 

Kars 
Fuald Köprülü 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hilmi Çoruk 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ömer Taşcıoğlu 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Yusuf Ziya Somer 
Hazim Börekçi (M.) 

Kocaeli 
Kenmlettin Ol pak (M.) 
Ragıb Akça 
Orgeneral Ali Said Ak-
baytuğan 
Salâh Yargı 

Konya 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 

Hüseyin Rahmi Gürpınar 
Muhlis Erkmen (V.) 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 

1940 C : 1 
Mahmud Nedim Zabcı 
(M.) 
Memed Şevket özpazar-
başı 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Dr. Sainı VYA (I. Â.) 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Osman Ercin 
Refik înce 

Maraş 
Hasan Reşid Tan kul 

Mardin 
irfan Ferid Alpaya c 

(t A.) 
Muhittin Birgen 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya MarmaTalı 
Faik Soylu 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
Selim Sırrı Tarcan 
(M.) 

Rize 
Hasan Oa'vid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Damıar Arıkoğlu 
tsmail Safa özler 

Siird 
Hulki Aydın 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim tncedayı 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
h'aik Özlrak (V.) 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
01. Sıtkı Üke (M.) 

Trabzon 
Danış Eyiboğlu 
Hamdi Ülkümen 
Hasan Saka 
Rai I' Karadeniz (V.) 

Tunceli 
Haydar Rüştü Öktem 
Sami Erkman 

Urfa 
Memed Emin Yurdakul 

Van 
ibrahim Arvas 

Yozgad 
Celâl Arat 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Sinasi Devrin 

»9<İ 
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S. Sayısı:64 
Millî korunma kanunu lâyihası ve Muvakkat encümen 

mazbatası (1/301) 
TC. 

Başvekâlet - 15-1-1940 
Kararlar müdürlüğü 

Sayı: 6/220 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Fevkalâde hallerde ve seferberlik zamanında halk ve Millî Müdafaa ihtiyaçlarını temin için. Hü

kümetin vazife ve salâhiyetlerle teçhizine müteallik Millî korunma kanunu lâyihası ve mucib sebeb-
lerini ilişik olarak takdim ediyorum. 

Kanuniyet kesbetmesi için lâzımgelen muamelenin yapılmasına müsaade buyurulmasını saygıla
rımla rica ederim. T, . . , 

Başvekil 
Dr; İL Saydam 

Millî korunma kanunu lâyihası mucib sebebler mazbatası 

Son zamanlarda Avrupada hüküm sürmekte olan siyasî gerginlik nihayet müteaddid milletler ara
sında harb haline inkilâb etmiş ve böylece harb sahasma ve harb tehlikesine yakın ve hatta uzak 
memleketlerfevkalâde ahval ve şartlar içinde kal mışlardır-

Bit ahval, bilhassa süratli seyri sebebile; hemen her tarafta. Hükümetlerce alınan fevkalâde tedbir-
lerl& karşılanmaktadır. 

Muhtelif memleketlerde Hükümetlere bu. hususta verilen, geniş salâhiyetler zikredilen ahvali en_ 
iyi ifade eyliyen alâmetlerdir. 

Memkketimizin. halen Avrupada hüküm süren harbin dışında bulunduğu malûmdur. Bununla, 
beraber^ millî hayatımızda bu istisnai ahvalin tesirlerini, önlemek ve sair bakımlardan olduğu, kadar, 
iktisadî bakımdan da. tahaffuz! ve tedafüi tedbirler almak zarureti, muvacehesindeyiz. 

Bu zaruretler dolayısüe «Millî korunma kanunu» adı. altında, hazırlanan bir kamın lâyihası Yüksek; 
Me&üsfr arzedilmektedir. 

Bu lâyiha ile Cumhuriyet HüMmati, Yüksek Meclisten,, ahvalin icahettirdiği salâhiyetlerin, ve
rilmesini rica etmektedir. Eğer, Avrupanm bugün içinde bulunduğu ahval ve şartları ve bunun mem
leketimizdeki akisleri, lüzum hâsıl olan her, halde Yüksek Meclise ayrı bir kanun lâyihası ile müracaat 
etmek, imkânmı. verecek mahiyette olsa idi, Hükümetin bu yolu takib edeceğine şüphe yoktu. Fa
kat hâdisat o derece süratle ilerlemekte ve tahavvül eylemektedir ki, bu vaziyet ancak müstacelen, günü 
gününe ve bilhassa zamanında alınacak karar ve tedbirlere ihtiyaç göstermektedir. 

Yüksek Meclis bu ahval ve şartların tevlid ettiği zaruretleri bihakkin takdir buyuracağı cihet
le Millî korunma kanunu lâyihasının arzını istilzam eden sebeblerin daha ziyade tafsiline mahal 
kalmamaktadır. 

Lâyihanm birinci faslı istenilen salâhiyetlerin ne gibi ahvalde kullanılacağını sarih bir surette 
göstermektedir. Bu kanun ile Hükümet yalnız salâhiyet almakla iktifa etmemekte fakat vazifeler 
de deruhde etmektedir. Esasen salâhiyet mefhumunda vazife de mündemiç bulunmakla beraber 
keyfiyet, tasrihen, birinci maddede ifade olunmuştur. 

Bu kanunun tatbikatında müteaddid vekâletler teşkilâtı vazife alacakları cihetle, kanunun istih
daf ettiği millî korunma gibi yüksek bir gayeye vusul için çalışılırken, muhtelif teşkilât arasında iş 
birliğinin temini her zamankinden daha büjrtüs bir ehemmiyet arzetmektedir. Lâyihanın ikinci fas-



İma bu düşünceye cevab verecek hükümler konmuştur. 
İktisadî hükümleri bir arada toplayan üçüncü fasılda, sanayi, ticaret ve ziraat gibi geniş ikti

sadî faaliyet sahalarında alınacak tedbirlere dair hükümler bulunmaktadır. Bu fasıl bir taraftan 
halkın ve Millî Müdafaanın ihtiyaçlarına tekabül eden maddelerin muhtelif suretlerle temini ve 
ziraî, s'ınaî ve ticarî faaliyetlerin bu maksadlara göre tanzimi gibi iktisadî çarelere ve diğer ta
raftan da, fevkalâde ahvalden memleketin zararına olarak istifadeye kalkışacaklara karşı lâzım-
gelen tedbirleri ihtiva etmektedir. 

Hükümet mezkûr fasılda yazılı olduğu veçhile icabında bizzat sınaî ve ticarî mahiyetteki 
teşebbüslere girişmek, mal satın almak ve iddihar etmek, hususî teşebbüslere kanunun maksadları 
dahilinde vazifeler vermek ve bunlara kredi temin eylemek gibi sermayeye ihtiyaç gösteren muame
leler de ifa edecektir. Bu muamelelerin icab ettiıdiği sermayeye müteallik hükümler dördüncü fa
sılda yer almıştır. 

Beşinci fasıl cezaî hükümleri ihtiva etmektedir. Bu faslın 66 ncı maddesinde yazılı olduğu üzere 
cezaî takibat, kanunî şartların mevcudiyeti halinde meşhud suçlar muhakeme usulüne tevfikan, 
yani, en süratli muhakeme usulüne göre icra edilecektir. 

Millî korunma kanunu muvakkat encümeni mazbatası 

T, B. M. M. 
Millî korunma kanunu 16 - I - 1940 

Muvakkat encümeni 
Esas No. 1/301 

Karar No. 2 

Yüksek Reisliğe 

Dünya yüzünü kaplamak tehlikesini gösteren 
harb fırtınasını tam bir emniyet ve kuvvetle kar
şılayabilmek fevkalâde hal ve zamanlarda Hü
kümeti gerek Millî Müdafaa ve iktisadî kabiliyet 
ve mukavemet bakımından kuvvetlendirmek için 
bir takım vazife ve salâhiyetlerle teçhiz etmeğe 
matuf olan kanun lâyihası Encümenimizce Baş-1 

vekil Dr. R. "Saydam ve îktısad vekili Hüsnü 
Çakır ve Ticaret vekili Nazmi Topcoğlu hazır ol
dukları halde tedkik ve müzakere edildi. 

Bu günkü dünya vaziyeti karşısında her mil
letin maddî ve manevî bütün kuvvetlerinin he
yeti mecmuasile mücadelesi demek olan hali ha
zır harbi, Hükümetin iktisadî mesaiyi tanzim ve 
teksif ve spekülâsyonu meni bakımından istihsal
den istihlâke kadar bütün iktisadî manzumede 
müdahale ve nâzımlık rolünü normal zamanlar
dan çok geniş ve çok hassas bir şekilde tatbiki
ni âmirdir. Encümenimiz, bu zarureti nazarı iti
bara alan Hükümet projesinin halkı ve Millî 
Müdafaayı her türlü tehlikeden iktisaden koru
mak için lâzımgelen esaslı hükümleri ihtiva etti
ğini müşahede etmiştir. 

Projedeki maddeler maksadı kâfi derecede vu

zuhla temin ettiğinden fazla tafsilâtla mazbata
mızı ağırlaştırmağı istemedik, işbu lâyihada va
tandaşların umumî faaliyetlerini takyid eder 
mahiyette olan hükümlerin Teşkilâtı esasiyeyb 
muvafakati bakımından tedkikini icra eden En
cümenimiz bunların Teşkilâtı esasiye kanunumu
zun 74 ncü maddesinin son fıkrasına uygun ol
duğunu mütalea ve kabul etmiştir. Millete, fev
kalâde zamanların icab ettirdiği fedakarl.klarr 
tahmil ederken Hükümet ve encümen vatandaş
ların haiz oldukları hak ve menfaatleri imkânı 
müsaadesi nisbetinde masun tutmağı bir vazife 
bilmiştir. 

Diğer taraftan bu kanun lâyihasile Hükümete 
verilen vazife ve salâhiyetlerin Teşkilâtı esasiye 
kanunumuzun ana hükümlerince icraî vazife ma
hiyetinde olduğu ve bu suretle bu kanun hüküm
lerinin Hukuku esasiye düsturlarımıza tamamile 
mutabık bulunduğunu kaydeylomeği esaslı bir 
va'zife bilmiştir. 

Lâyihanın büyük bir kısmı aynen kabul edil
mekle beraber bazı maddeler üzerinde esasa mü
essir olmıyacak mahiyette tadiller yapılmış, bazı 
maddeler üzerinde hiç bir tadil yaılmamakla be-
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faber tunların mahiyetleri hakkında mazbatada 
bazı izah fıkraları bulundurmağı encümenimiz 
muvafık görmüştür. 

Lâyihanın 16 ncı maddesi hükmünce el konu
lacak madenlerin o zamanki vaziyetlerinin bir 
zabıt varakasile tesbiti teklif edilmiş ise de bu 
gibi hallerde bir zabıt yapılması tabiî olduğu 
Hükümet tarafından beyan edilmiş olmakla böy: 

le bir fıkra ilâvesine lüzum görülmemiştir. 
iş kanunu hükümlerinin fevkalâde haller 

için tadil mahiyetinde bulunan 19 ncu maddenin 
işçinin haftada bir gün tadil hakkının ihlâl edil-
miyeceğine mütedair bulunan son fıkrası, işçinin 
haftada bir gün mutlaka istirahate mecbur edi
leceği manasında değildir. İşçi için bundan isti
fade etmemek imkânı vardır. Bilhassa bir kaç 
ay gibi muvakkat bir zaman için çalışmakta olan 
kömür havzasındaki amelenin kendi arzularile 
fasılasız çalışabilmeleri kabil olabilecektir. 

Memleket ihtiyacı için hariçten idhali zarurî 
olan maddelerin tahdidi hakkındaki yirminci 
maddenin hükümleri kısmen gerçi 1499 numaralı 
kanunda mevcud ise de bu salâhiyetin lâyihamız 
metninde tam ola'rak ifadesi lüzumlu görülmüş
tür. 

Stok yapmağa mecbur tutulanların göreceği 
' zararların faizleri nisbeti hakkında kayid vazı 

tekıif olunmuş ise de faiz tabiri mutlak olarak 
zikredilince bunun kanunî faize mahmul olacağı 

mütaleasile ilâveye lüzum görülmemiştir. 
Memleket mahsullerinden birinin ihracı Hü

kümetçe tahdid veya menedilmesinden dolayı da
hilî satış fiatma düşüklük arız olursa müstahsilin 
bu yüzden maruz kalacağı zarardan vikayesi için 
Hükümetin bunları mubayaa edebilmesi veyahud 
bunların terhini mukabilinde müstahsil
lere para ikraz edilmesi hakkındaki 26 ncı mad
desinin müzakeresinde müstahsillere Hükümetçe 
asgarî faiz mukabilinde para ikrazı hususunun 
temin edebilmesi tezekkür edilmiştir. 

28 nei maddenin son f-krasmdaki transit mal
ların isîisnasına dair olan hükmün dahilde istih
lâke arzedilecek benzin ve petrol gibi rüsumunu hi
ni idlıalde tediye ve evvelce transit depolarında 
idhal edilen mevada müteallik olmadığının 

mazbatada zikri muvafık görülmüştür. 
37 nci maddedeki ziraî mükellefiyetin verim

li olmasını teminen ziraate elverişli vatandaşların 
beş kilometreden fazla mesafelere imkân dahilin
de nakliye vesaiti ile sevkedilmesi temenniye şa
yan görülmüştür. 

Adlî kısma gelince: Bu kısımda Hükümetin 
iktisadî tedbirlerine muhalefet edenlerle, ihtikâr
da bulunanların müessir surette tecziyesini göz 
önünde bulunduran Encümenimiz, lâzımgelen ta
dilleri icra ederek kanunun maksadına uygun 
ve ceza esaslarımıza mutabık bir ahenk vücude 
getirmeğe çalışmıştır. Lâyihadaki ceza hüküm
lerinin maksadı temine kifayet edeceği itmina
nında bulunan encümenimiz, tatbikatta bazı ek
siklikler müşahede olunursa bunların iktisadî hü
kümler için görülebilecek noksanlar hakkında ol
duğu gibi ve kanun yolile yeni ilâveler yapılmak 
suretilo ikmali kabil olabileceği mütaleasmdadır. 

Halk ve millî müdafaanın bu günkü şartlar 
içinde iktısaden teçhizi için Hükümetçe alınma
sı zarurî görülen vazife ve salâhiyetleri natık 
kanun lâyihasının aldığı son şekil Yüksek Ri
yasete arz ve müstaceliyetle müzakeresi husu
sunda Yüksek Meclisçe karar altına alınması 
teklif olunur. 
Millî korunma 
kanunu Muvak
kat En. Reisi M. M. Kâtib 

Tunceli Bingöl Kayseri 
M. Yenel Feridun Fikri S. H. ÜrgüUü 
Afyon K. Afyon K. Bursa 

Haydar Çer çel İzzet Akosman A. N. Ayaş 
Eskişehir Giresun Gümüşane 

Emin Sazak Fikret Atlı Ziya Zarbun 
Kastamonu Konya Konya 

Abidin Binkaya Galib Gültekin A. H. Dikmen 
Malatya Malatya Manisa 

Gl. O. Koptagel NasuJıi Bay dar Faik Kurdoğlu 
Manisa Mardin Mardin 

K. Karaosman H. Mcnemencioğlu A. R. Erten 
Muş Rize Seyhan 

Ş. Ataman K. Kamu Sinan Tekelioğlu 
Siird Siird Urfa 

A. R. Esen Naki Bekmen Gl. A. Tazgan 
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jaâKBMETİpr .TEKUEt 

Millî korunma kanunu lâyihas* 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Fevkalâde hallerde Devletin 
bünyesini iktisad ve Millî müdafaa bakımından 
takviye maksadile îcra Vekilleri Heyetin©, bu 
kanunda gösterilen şekil ve şartlar daires-nde 
vazife ve salâhiyetler verilmiştir. 

Fevkalâde haller şunlardır : 
A - Umumî veya kısmî seferberlik, 
B - Devletin bir harbe girmesi ihtimali, 
C - Türkiye Cumhuriyetini de alâkalandıran 

yabancı Devletler arasındaki harb hali 

MADDE 2 — İcra Vekilleri Heyeti, fevkalâ
de hallerin zuhuruna binaen, bu kanunla kendi
sine tevdi edilen vazife ve salâhiyetlerin ifa ve 
istimaline lüzum hâsıl olduğunu görünce derhal 
kanunun tatbikin a başlayarak keyfiyeti ilân ve 
Türkiye Büyük Millet Meilisine arzeder. 

MADDE 3 — Fevkalâde hallerin hitam bul
duğu ve bu kanun hükümlerinin tatbikına lüzum 
kalmadığı, Hükümetçe kararlaştırılarak ilân ve 
Büyük Millet Meclisine arzedilir. 

İkinci fasıl 

Teşkilât 

MADDE 4 — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilecek ka
rarları hazırlamak ve bu işle alâkalı vekâletler 
arasmda iş birliği temin etmek üzere bir Koor-
dinasiyon Heyeti teşkil olunur. 

Bu Heyet, Başvekilin teklifi üzerine alâkalı 
vekillerden terekküb etmek üzere İcra Vekilleri 
arasından ayrılır. 

Heyete, Başvekil veya tevkil edeceği vekil 
reislik eder. 

MADDE 5 — Bu kanun hükümlerinin tatbi-
kma müteallik işleri görmek üzere Başvekâ
lete bağlı bir büro tesis edilir. 

MADDE 6 — Bu kanun hükümlerine tevfi
kan İcra Vekilleri Heyeti tarafmdan ittihaz edi
len kararlar, alâkalı vekâletler tarafından ken-

MİLLÎ KORUNMA KANUNU MUVAKKAT 
ENCÜMENİNİN DEĞlŞTİEtŞÎ 
Milli korunma kanunu lâyihası 

Birinci fasıl 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Hükümetin birinci maddesi ay
nen 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — Hükümetin üçüncü maddesi 
aynen 

İkinci fasıl 

Te§kilât 

MADDE 4 — Hükümetin dördüncü maddesi 
aynen 

MADDE 5 — Hükümetin beşinci maddesi ay
nen 

MADDE 6 — Hükümetin altmcı maddesi ay
nen 
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di teşkilâtı ve bu kanunun teşekkülüne müsaade 
verdiği müesseseler tarafından infaz olunur. 

icabında İcra Vekilleri Heyeti kararile 3653 
numaralı teadül kanunundaki esaslara tevfikan 
muvakkat memurlar istihdam edilebilir. 

Üçüncü fasıl 

Iküsadî hükümler 

MADDE 7 — Hükümet, halk ve millî mü
dafaa ihtiyaçlarım karşılayabilecek şekil ve ha
cimde istihsalde bulunmaları için lâzrmgelen faa
liyete sevketmek ve tesisatta iktiza eden tevsia-
tı yaptırmak ve imal ve işleme bakımından tadi
lâta tâbi tutmak maksadlarile sanayi ve maadin 
müesseselerini kontrol eder. 

MADDE 8 — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinden istihsal programlan istemek 
veyahud bu müesseselere doğrudan doğruya bu 
yolda program vermek salâhiyetini haizdir. 

Bu maksadla sanayi ve maadin müessesele
rinin istihsallerini ve bunların hacmini, mikda-
rmı, çeşidlerini, cinslerini ve nevilerini fevka

lâde hallerin icablarma ve müesseselerin ta
hammülü derecesine göre tayin edebilir. 

MADDE 9 — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin istihsallerini ve diğer iş yerle
rindeki mesaiyi, bu kanunun derpiş ettiği ihti
yacı akrşılayabilecek hadde çıkarmak için lü
zumu olan işçi kadrosunu ve ihtisas elemanları
nı temin eder. 

Bu maksadla vatandaşlara ücretli iş mükel
lefiyeti tahmil edilebilir. 

MADDE 10 — Sanayi ve maadin müessesele
rinde ve diğer iş yerlerinde çalışan işçiler, tek
nisyenler, mühendisler, ihtisas sahibleri ve sair 
müstahdemler, çalıştıklan müesseseyi veya iş 
yerlerini kabule şayan bir mazeret olmaksızın 
ve haber vermeksizin terkedemezler. 

Bu madde hükmüne tevfikan çalışmaya mec
bur tutulanlara sâylerine mukabil emsaline göre 
normal bir ücret verilir. 

MADDE 11 — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin mamûlâtım ve müstahsalâtım 
normal maliyetine yüzde muayyen bir kâr ilâve 
ederek satm alabilir. 

MADDE 7 
aynen 

Üçüncü mü 
İktisadî hükümler 

Hükümetin yedinei maddesi 

MADDE 8 — Hükümetin sekizinci maddesi 
aynen 

MADDE 9 — Hükümetin dokuzuncu madde
si 

MADDİ 10 — Hükümetin onuncu maddesi 
aynen 

MADDE 11 — Hükümet, sanayi ve maadin 
müesseselerinin mamullerini ve istihsallerini 
normal maliyetine yüzde muayyen bir kâr ilâve 
ederek satm alabilir. Bu mallarm Hükümete tes
limi mecburidir. 
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MADDE 12 — Hükümet, bu kanunun der

piş ettiği hizmetleri ifa maksadile salâhiyetleri
ni kullanırken icab eden müesseselere ve küçük 
sanat erbabına ve iş sahiblerine lüzumu olan 
krediyi temin eder. 

Bu kredi; nakid, ham madde, veya yardımcı 
malzeme vermek veyahud bir banka tavsit edil
mek suretile yapılabilir. 

MADDE 13 — Hükümet, halk ve millî mü
dafaa ihtiyacını karşılamak için muktazi olan 
maddeler veya yardımcı malzemeler stoklan vü-
cude getirebilir. 

MADDE 14 — Maddelerin veya yardımcı 
malzemelerin bir elde toplanarak halk ve millî 
müdafaa ihtiyacmm tazyika düşürülmesine mey
dan vermemek için Hükümet, değer fiyatı mu
kabilinde bunlara el koyarak ihtiyacı olan mü
esseselere kârsız tevzi edebilir. — 

MADDE 15 — Her hangi bir sebeb odalayı-
sile metruk veya muattal veya natamam bir hal
de kalmış olan sanayi ve maadin müesseselerini 
ve diğer iş yerlerini Hükümet, bulundukları hal 
ve vaziyete göre tayin edilecek bir taviz muka
bilinde işler hale getirebilir. 

MADDE 16 — Hükmî ve hakikî şahıslar elin
de bulunan madenlerden azamî cevher alabilmek 
ve istihsalleri bir elde toplamak maksadile Hü
kümet, bunları birleştirerek işletebilir. 

Bu maddenin tatbiki dolayısile işletmeden 
mahrum kalan maden sahiblerine, mahrumiyet 
devam ettiği müddetçe, zararlarile mütenasib 
bir tazminat verilir. 

MADDE 17 — Hükümet, sahiblerine katği 
lüzumu olmayan makine, alât, edevat ve tesi
satı ve sair her nevi istihsal vasıtalarını sahihle
rinin işlerini sekteye uğratmamak şartile ihti
yacı olan müesseselere vermek üzere değer pa
hası mukabilinde satm alabilir. 

MADDE 18 — Hükümet, tebliğ ettiği ted
birleri tatbik etmiyen ve istenilen derecede is
tihsalde bulunmakta taallül gösteren sanayi ve 
maadin müesseselerine el koyarak kendisi işle
tebilir. Bu işletmenin devamı müddetince mües
sese sahiblerine münasib tazminat verilir. 

MADDE 19 — Bu kanunun meriyette bu
lunduğu zamanlarda sanayi ve maadin müessese-

MADDE 12 — Hükümetin on ikinci madde
si aynen 

MADDE 13 — Hükümetin on üçüncü madde
si aynen 

MADDE 14 — Hükümetin on dördüncü mad
desi aynen 

MADDE 15 — Hükümetin on beşinci mad
desi aynen 

MADDE 16 — Hükmî ve hakikî şahıslar elin
de bulunan madenlerden azamî cevher alabilmek 
ve istihsalleri bir elde toplamak maksadile Hü
kümet, bunları birleştirerek işletebilir. Bu mad
denin tatbiki dolayısile işletmeden mahrum ka
lan maden sahihlerinin devam eden mahrumiyet 
müddetlerine aid zararları ödenir. 

MADDE 17 — Hükümetin on yedinci madde
si aynen 

MADDE 18 — Hükümetin on sekizinci mad
desi aynen 

MADDE 19 — Hükümetin on dokuzuncu 
maddesi aynen 
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lerile diğer iş yerlerinde fazla çalışmaya lüzum 
görülen hallerde işlerin mahiyetine ve ihtiyacın 
derecesine göre günlük iş saati her gün için üç 
saate kadar arttırılabilir. 

îş kanununun 50 nci maddesinin küçüklerle 
kadınlara aid daimî hükümleri sanayi müessese
leri ile diğer iş yerlerinde tatbik olunmryabilir. 
Hafta tatili kanunu bu kanunun istihdaf ettiği 
hususlarda tatbik edilmez. 

Şu kadar ki bu hüküm işçinin haftada bir 
gün tatil hakkını ihlâl etmez. 

MADDE 20 — Hükümet, memleket ihtiyacı 
için hariçten idhali zarurî olan maddelerin mik-
dar, cins ve nevilerini lüzumu halinde tayin ve 
tesbit eder. 

Memleket ihtiyacı için zarurî olmayan mad
delerin idhalini de Hükümet tahdid veya mene-
debilir. 

MADDE 21 — Halkm ve millî müdafaamı 
katği ihtiyacı olan zarurî maddelerin istihlâk 
mikdarmı lüzum halinde Hükümet, tayin ve 
tahdid edebilir. 

MADDE 22 — Halkm ve Millî Mdafaanm 
katği ihtiyacı olan zarurî maddeleri memleket 
haricinden celbetmek maksadile icabmda Hükü
met, tensib ettiği ticaret müesseselerini ve tica
ret birliklerini kredi, döviz ve akreditif ile teç
hiz eder ve bu müessese ve birliklerden lüzum 
görülenleri memlektte stok yapmağa mecbur 
kılar. 

Bu maddede yazılı müesseseler Hükümetin 
murakabesine tâbidir. 

MADDE 23 — 22 nci maddeye müsteniden 
stok yapmağa mecbur tutulanların bu mecburi
yetle yaptıkları stoklarda sunu taksirlerinden 
mütevellid zarar, ar müstesna olmak üzere fiat 
sukutundan doğacak hakikî zararlar, satış mü
saadesi tarihine kadar geçecek zamana aid fa-
izüe birlikte Devletçe tazmin olunur. 

MADDE 24 — Hükümet, dahilde imal ve 
istihsal edfen maddelerin memleket ihtiyacın
dan fazla olan mikdarmı harice çıkarmak mak
sadile yapılacak satışların şekil ve şartlarını 
âmil ve müstahsıllarm hak ve menfaatlerine za
rar vermiyecek surette tanzim edebilir. 

MADDE 20 — Hükümetin yirminci maddesi 
aynen 

MADDE 21 — Hükümetin yirmi birinci mad
desi aynen 

MADDE 22 
desi aynen 

Hükümetin yirmi ikinci mad-

MADDE 23 
maddesi aynen 

Hükümetin yirmi üçüncü 

MADDE 24 
maddesi aynen 

— Hükümetin yirmi dördüncü 

(S . Sayış;: 64) 
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MADDE 25 — Memleket ihtiyacı bakımından 

Hükümetin lüzumlu gördüğü maddeleri, Hükü
metçe tayin edilecek mikdar fevkinde ve şartlar 
haricinde sanat ve ticaret erbabmm stok yapma
larını ve tacir olmryanlar ile başka maddeler 
ticaretile meşgul olanların da şahsî ihtiyaçları 
fevkinde o nevi mallan biriktirmelerini Hükü
met menedebilir. 

MADDE 26 — Hükümet, halk ve millî mü
dafaa ihtiyacını karşılamak ve ihracatı tanzim 
etmek veya müstahsili korumak maksadile mem
leket laahsüllerini mubayaa edebileceği gibi 
memleket ihtiyacını temin ve idhalâtı tanzim 
etmek maksadile dahi hariçten mal mubayaa 
edebilir. 

Memleket mahsûllerinden birinin ihracı Hü
kümetçe tahdit veya menedilmesinden dolayı 
dahilî satış fiatma düşkünlük arız olursa muş
ta W İ bu yüzden maruz kalacağı zarardan vi
kaye için Hükümet, bu mahsûlleri ya değer pa* 
hasile satm alır ve yahud bunların terhini mu
kabilinde müstahsillere para ikraz edilmesini 
temin eder. 

MADDE 27 — Hükümetçe akdolunan mu* 
kave'eler veya ittihaz edilen tedbirler dolayısile 
bir malm dahilî satış fiatile haricî satış fiatı 
arasmda fazla kâr hâsıl olduğu takdirde, mem
lekete olan idhalâtı daha müsaid şartlarca yap
mağı temin ve dahilî fiatları veya ihracatı tan
zim maksadile Hükümet; bu fazla kârdan Zi
raat Bankasında bir fon tesis edebilir. 

Şukadar ki, Hükümetin aldırı tedbirlerle 
arkalı olmayarak ve kendi sâyileri ile Hükü
metçe tayin edilmiş olan ihraç fîatlarmm fev
kinde satış yapmış olan tacirlerin elde ettikleri 
fazla kâr, münhasıran kendilerine aiddir. 

MADDE 28 — Konişmentoları bir bankanm 
veya bir tacirin ve yahud herhangi bir şahsın 
elinde bulunan ve fakat fiat yükselmesine inti-
zaren veya herhangi bir sebeble alakalılarca 
gürrükten çekilmiyen her türlü maTlar, icabın
da Hükümet tarafından o malm alâkalıları nam 
ve hesabma gümrükten çıkardır. 

Memleket haricine çıkmak üzere gelen tran
sit malları bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 29 — Hükümet; idhal ve ihraç mad
deleri için fiat tayin ve muayyen fiattan fazlaya 

CS. Saj 

MADDE 25 — Hükümetin yirmi beşinci mad
desi aynen 

MADDE 26 — Hükümetin yirmi altmcı mad
desi aynen 

MADDE 27 
desi aynen 

Hükümetin yirmi yedinci mad-

MADDE 28 — Konişmentoları bir bankanm 
veya bir tacirin veyahud her hangi bir şahsm 
elinde bulunan ve fakat fiat yükselmesine in-
tizaren veya her hangi bir sebeble alâkadarca 
ihbara rağmen bir hafta zarfmda gümrükten 
çekilmeyen her türlü malları, icabında Hükü
met tarafından o malın alâkalıları nam ve he
sabma gümrükten çıkarılır. 

Memleket haricine çıkmak üzere gelen tran
sit mallan bu hükümden müstesnadır. 

MADDE 29 
maddesi aynen 

i-, m 

Hükümetin yirmi dokuzuncu 
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idhal veya muayyen fiattan noksana ihraç yapıl
masını menedebilir. 

MADDE 30 — Bu kanunun tatbikte bulun
duğu müddet zarfında, şehir ve kasaba ve is
kele ve liman ve istasyonlarda gayrimenkul-
lerin kira bedelleri, 1939 senesinde muayyen 
olan kira bedellerinden fazla olamaz. 

Bu madde hükmünün tatbik edileceği yer
leri, Hükümet tayin ve ilân eder. 

MADDE 31 — Hükümet, dahilde lüzum gör
düğü maddelerin azamî fiatlerini, cinslerini ve 
nevilerini tesbit eder. 

Bunun icab ettirdiği her nevi malûmatın 
verilmesi ve vesikalarının gösterilmesi mecbu
ridir. 

MADDE 32 — Bir malı müstehlike arzetme-
den evvel muhtelif ticaret erbabı arasmda ya- | 
pılan zencirleme ticaret şekilleri ve bir malın 
müstehlike muayyen fiatla arzmdan sonra sunî 
kıymet yükseltilmesi gibi ihtikâr teşebbüs- | 
leri yasaktır. I 

Yeni mal gelmiyeceği veya gecikeceği veya ! 
daha pahalıya malolacağı gibi bahanelerle mev- j 
cud malın satıştan kaldırılması veya muvazaa I 
suretile elden çıkarılması veya her hangi bir su- I 
retle kaçırılması da ihtikârdan sayılır. I 

MADDE 33 — Halk ve millî müdafaa ihti
yacından madud olan her türlü eşyanm konul
ması için muktazi mahfuz mahalleri ve depo
ları Hükümet, 1939 senesindeki icar bedelleri
ne ve icar bedeli teayyün etmemiş bir yer ise 
gayrisafi irad mikdarmca tayin edilecek bir 
kira mukabilinde işgal ve istimal edebilir. 

I MADDE 30 —- Bu kanunun tatbikte bulun
duğu müddet zarfında, şehir ve kasaba ve is
kele ve liman ve istasyonlarda gayri menkulle-

j rin kira bedelleri, bu kanunun tatbik mevkiine 
| konmasına tekaddüm eden senenin muayyen olan 
I kira bedellerinden fazla olamaz. 
| Bu madde hükmünün tatbik edileceği yer-
i leri, Hükümet tayin ve ilân eder. 

I MADDE 31 — Hükümet, dahilde lüzum gör-
I düğü maddelerin azamî fiatlarmı, cinslerini, ne-
| vilerini ve vasıflarını tesbit eder. 
i Hükümete her nevi malûmatın verilmesi ve 

vesikalarının gösterilmesi mecburidir. 
I Toptan, yarı toptan ve perakende ticarette, 

tacir sıfatını haiz hakikî ve hükmî şahıslar ara
sında yapılan alrm ve satım muamelelerinde sa-

| tılan mal için satıcı tarafından fatura verilmesi 
I ve faturaların muayyen bir müddet zarfmda sa-
| tan ve satm alan tarafından muhafaza edilmesi 

Hükümetçe mecburî kılmabilir. 
Yüz kuruştan fazla yapılan alış verişlerde 

müşterinin talebi üzerine satıcı fatura vermeğe 
I mecburdur. 

MADDE 32 — Eşya fiatlarmm muhik bir se-
I beb olmaksızın yükseltilmesi, mevcud malm 

satışa arzedilmemesi, mevcudu kalmadığı beya-
nile malm saklanması, fazla fiata satmak kas-
dile malm her hangi bir surette kaçırılması, mu
vazaa yolu ile elden çıkarılması, makbul bir se-

| bebe müstenid olmıyarak gümrükten çekilme-
| mesi, lüzumundan fazla mal satm almması, bu 
I mallann idhar edilmesi, müstahsil yahud müs-
I tehlik aleyhine fiat birliği yapmak, yaptırmak, 
I bir malı müstehlike arzetmezden evvel muhtelif 

ticaret erbabı arasmda yapılan zincirleme mua
melesi, mevcud malm satıştan kaldırılması, bu 
maksadlarla propaganda yapılması sunî olarak 
fiat yükseltmesi yasaktır. 

I MADDE 33 — Halk ve millî müdafaa ihti
yacından madud olan her türlü eşyanm konul
ması için muktazi mahfuz mahalleri ve depolan 
Hükümet kanunun tatbik mevkiine konduğu se
neye tekaddüm eden senedeki icar bedellerine ve 

! icar bedeli taayyün etmemiş bir yer ise gayri safi 
I irad mikdarmca tayin edilecek bir kira muka-
I bilinde işgal ve istimal edebilir. 

X S. Sayısı: 64) 
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MADDE 34 — Hükümet, 3018 numaralı ka

nunun yedinci maddesi hükmünü idhalât tacir-
lerile toptancı ve yarı toptancı tacirlere ve sa
nayi erbabına dahi teşmil edebilir. 

MADDE 35 — Müstahsilden mal alanların 
veya müstehlike mal satanların aralarında fiat 
birliği yaparak veya yaptırarak anlaşma yolu 
ile halkm istismar edilmesi yasaktır. 

MADDE 36 — Hükümet; her türlü hususî 
nakil vasıtalarının seyrüseferini tanzim ve tah-
did edebileceği gibi bu vasıtaların malzemele
rini ve mutad ücretlerini vererek Devletçe lü
zum görülen yerlerde ve hizmetlerde çalıştıra
bilir, lüzum ve ihtiyaç gördüğü takdirde bu 
vasıtaları değer pahasmı vererek satm alabilir. 

MADDE 37 — Hükümet; çiftçiliğe elverişli 
olan kadın ve erkek her vatandaşı, kendi ziraat 
işi yüzüstü kalmamak sartile ikametgâhmm en 
çok 15 kilometre mesafesi dahilinde bulunan 
gerek Devlete ve gerek şahıslara aid ziraat iş
lerinde tahakkuk eden ihtiyaca göre ücretli ola
rak çalıştırabilir ve bu mmtakada eşhasa aid 
olub ta sahibine katği lüzumu olmryan her nevi 
ziraat vasıtalarından bir kira mukabilinde is
tifade edebilir. 

Kadınlar ancak kendi köy, kasaba ve şehir 
sınırlan içinde çalıştırılır. 

MADDE 38 — Hükümet, harb iktisadiyatı
nın icab ettirdiği mmtakalarda yapılacak zeri-
yatm nevi ve çeşidlerini tayin ve tesbit edebi
lir. 

MADDE 39 — Üzerinde zeriyat yaprhnryan 
bin hektardan fazla araziyi Hükümet, bir bedel 
mukabilinde kiralryarak işletebilir. 

MADDE 40 — Hükümet, ziraate elverişli 
sekiz hektar ve daha ziyade arazi sahibi olan 
her şahsı bu arazinin yarışma kadar hububat 
ekmeğe mecbur tutabilir. 

Bu mecburiyet, arazi sahibinin malik oldu
ğu çift hayvanı mikdarma ve her çift hayvan 
için dört hektar esasma göre hesab edilir. 

Her traktör hal ve vaziyetine göre 15 - 30 
çift mukabili addedilir. 

MADDE 41 — Ekilen her dört hektar arazi 
için bir çift öküz Millî Müdafaa mükellefiye
tinden istisna edilir, 

MADDE 34 — Hükümet, 3018 numaralı ka
nunun birlikler hakkındaki yedinci maddesi hük
münü idhalât tacirlerile toptancı ve yarı top
tancı tacirlere ve sanayi erbabına dahi teşmil 
edebilir. 

MADDE 35 — Hükümetin 3İ5 nci maddesi 
aynen 

MADDE 36 — Hükmetin 36 nci maddesi 
aynen 

MADDE 37 — Hükümet; ziraatta çalışabilir 
her vatandaşı, kendi ziraat işi yüzüstü kalma
mak sartile ikametgâhının en çok 15 kilometre 
mesafesi dahilinde bulunan gerek Devlete ve 
gerek şahıslara aid ziraat işletmelerinde tahak
kuk eden ihtiyaca göre münasib ücretle çalış
tırılabilir ve bu mmtakada eşhasa aid olub da sa
hibine katği lüzumu olmayan her nevi ziraat va
sıtalarından münasib bir kira mukabilinde isti
fade edebilir. 

Kadmlar ancak kendi köy, kasaba ve şehir 
sınırları içinde çalıştırılır. 

MADDE 38 — Hükümet, lüzum gördüğü 
mmtakalarda yapılacak zeriyatm nevi ve çeşid
lerini tayin ve tedkik edebilir. 

MADDE 39 — Üzerinde zeriyat yapılmayan 
beş yüz hektardan fazla araziyi Hükümet, bir 
bedel mukabilinde işletebilir. 

MADDE 40 — Hükümetin 40 nci maddesi 
aynen kabul 

MADDE 41 — Hükümetin 41 nci maddesi 
aynen kabul 
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MADDE 42 — Hükümet, her türlü ziraat 
âletlerini ve vasıtalarını, ziraî ilâçları ve tohum
lan lüzumuna göre parasız veya ariyet veya 
ödünç veyahud bir kira mukabili olarak ihtiyacı 
bulunanlara tevzi edebilir ve çiftçiyi kuvvetlen
dirmek için lüzumu halinde ödünç para verebilir. 

Dördüncü fasıl 
Malî hükümler 

MADDE 43 — Bu kanunun derpiş ettiği işle
rin icab ettireceği tediyeler için Hükümet emri
ne Hazinece 25 milyon liraya kadar bir serma
ye temin olunur. Mütedavil sermaye ile sabit 
tesisat ve teşkilât masrafı karşılıkları icra Ve
killeri Heyeti kararile bu sermayeden tefrik 
edilir. 

MADDE 44 — Vekaletlerce bu kanuna müs
teniden yapılacak işlerin istilzam ettiği para, 
îcra Vekilleri Heyeti kararile alâkalı vekâlet 
emrine verilir. Senelik sarfiyatı 400 bin lirayı 
geçmemek üzere yapılacak teşkilât kadroları 
icra Vekilleri Heyeti kararile tesbit ve karşı
lığı bu sermayeden tefrik olunur. 

MADDE 45 — Bu sermaye: 
A - Bütçeye konulacak tahsisat ile 
B - Hazinece verilecek avanslarla 
G - Bankadan temin edilecek kredilerle 
Ç - icra Vekilleri Heyeti kararı üzerine Zi

raat bankasınca ihraç ve Hazinece kefalet edi
lecek bono veya tahvillerle temin edilir. 

MADDE 46 — Mütedavil sermaye ile yapılan 
bütün muamelelerde hususî hukuk hükümleri 
caridir. 

Ancak bu sermaye mahfuziyet ve masuniyet 
itibarile Devletin umumî mallarından sayılır. 

MADDE 47 — Bu sermaye hesablan ve evra
kı müsbitesi Türkiye Cumhuriyeti Ziraat ban
kasında temerküz ettirilir, veznedarlık işleri de 
bu banka tarafından yapılır. 

Kadro ve idare masrafları ayrı bir hesabda 
ve muamelâta müteallik her nevi tediyat ve 
tahsilat, taallûk ettiği vekâlet için açılan hususî 
hesablarda gösterilir. 

MADDE 48 — Her takvim senesine aid mua
melelerin sene gayesi itibarile bir bilançosu tan-

MADDE 42 -— Hükümet, her türlü ziraat 
âletlerini, makinelerini ve vasıtalarını, ziraî ilâç
ları ve tohumlan lüzumuna göre parasız veya 
ariyet veya ödünç veyahud bir kira mukabili 
olarak ihtiyacı bulunanlara îevzi edebilir ve 
çiftçiyi kuvvetlendirmek için lüzumu halinde 
ödünç para verebilir. 

Dördüncü fasıl 
Malî hükümler 

MADDE 43 — Bu kanunun derpiş ettiği iş
lerin icab ettireceği tediyeler için Hükümet em
rine Hazinece 25 milyon liraya kadar bir ser
maye temin olunur. Mütedavil sermaye ile sa
bit sermaye ve teşkilât masrafı karşılıkları icra 
Vekilleri Heyeti kararile bu sermayeden tefrik 
edilir. 

MADDE 44 
aynen 

Hükümetin 44 ncü maddesi 

MADDE 45 — Hükümetin 45 nci maddesi 
aynen 

MADDE 46 — Bu sermaye ile yapılan bü
tün muamelelerde hususî hukuk hükümleri ca
ridir. 

Bu sermaye üzerinde suç işleyenler hakkın
da Devlet malları aleyhinde suç işleyenler hak
kındaki hükümler tatbik edilir. 

MADDE 47 — Hükümetin 47 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 48 — Hükümetin 48 nci maddesi 
aynen. 
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zim edilir. Bu bilançoya kârü zarar hesabının 
ve teşkilât ve tesisat masraflarına aid hesabm 
fasıl ve madde itibarile müfredatını natık ced-
vellerle bilançonun aktif ve pasifine aid envan
terler raptolunur. 

MADDE 49 — Sermaye ve kârü zarar he-
sablarile üçüncü şâhıslara ve işin mahiyeti ica-
bmca her nevi kıymet hareketlerine müteallik 
hesablar, Ziraat bankasınca tanzim ve Maliye 
vekâletince tasdik olunacak bir muhasebe usu
lüne bağlanır. 

Defterler, ticaret kanunu hükümleri daire
sinde Ziraat bankasınca tutulur. 

Bu hususta bankaca ihtiyar edilecek maaş ve 
masraflar yukarıki maddede teşkilât için tefrik 
edilmiş olan paradan tesviye olunur. 

MADDE 50 — Bu sermayeden sarfedilecek 
paralar muhasebei umumiye ve arttırma, eksilt
me ve ihale kanunları hükümlerine ve Divanı 
muhasebatın murakabesine tâbi değildir. 

MADDE 51 — Bu kanun mucibince yapıla
cak işlere müteallik hesablar 3460 numaralı ka
nun ile teşekkül eden umumî murakabe heyetin
ce tedkik ve murakabe edilir. 

Şu kadar ki, her takvim senesine aid bilan
ço ve buna müteallik umumî murakabe heyeti ra
poru, işlerin taalluk ettiği vekillerin mütaleala-
rile birlikte hesabm taallûk ettiği senenin hita
mından itibaren en geç altı ay içinde Başvekâ
letçe Büyük Millet Meclisine gönderilir. Bu bi
lançonun Büyük Millet Meclisince tasdiki alâ
kadarların ibrasını tazammun eder. 

MADDE 52 — Bu kanunun tatbikine ihtiyaç 
kalmadığına üçüncü madde mucibince karar ve-
rilib ilân edilmesini müteakib Ziraat bankasınca 
bu sermaye ile yapılan muamelelerin tasfiyesine 
başlanır. Tasfiye neticeleri Hazineye devredilir. 
Vukuu tesbit edilecek zararlar Maliye vekâleti 
bütçesine konacak tahsisattan mahsub edilir. 
Tasfiye bilançoları 45 nci madde hükmüne tevfi
kan Büyük Millet Meclisine takdim olunur. 

Beşinci fasıl 

Ceza hükümleri 

MADDE 53 — Stok yapmak mecburiyetine 
mütedair (22) nci, satış şekil ve şartlarına ria
yet hakkındaki (24) ncü ve Hükümetin fazla 

MADDE 49 
aynen. 

Hükümetin 49 ncu maddesi 

MADDE 50 
aynen. 

Hükümetin 50 nci maddesi 

MADDE 51 — Hükümetin 51 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 52 — Hükümetin 52 nci maddesi 
aynen. 

Beşinci fasıl 

Ceza hükümleri 

MADDE 53 — Bu kanunun 8 nci maddesi
nin birinci fıkrasile 24, 29, 31, 38 nci maddele
ri hükümlerine riayet etmeyenlerden yirmi beş 
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stok yapmamağa dair olan tebligatına muhalefet 
etmek hakkındaki (25) nci ve Hükümetçe tes-
bit olunan fiyata müteferri (31) nci, masnuat 
ve mamulatta tayin olunacak mikdar, çesidler 
ve saireye aid olan (38) nci ve hububat zerinden 
imtina keyfiyeti yazılı olan (40) nci maddeler
deki mecburiyet veya memnuiyetlere riayet et
meyenler beş bin liraya kadar para cezasile ce
zalandırılır. 

Hükmolunan ceza mahkûmun bu mecburiye
ti ifa etmemek veya memnuiyete riayet eyleme
mek yüzünden temin eylediği veya edeceği men
faat mikdarmclan aşağı olamaz. 

İşlenen suçun ağırlığına göre aynca üç se
neye kadar hapis cezasına da hükmolunabilir. 

MADDE 54 — Eşya fiyatlarının muhik bir 
sebeb olmaksızın yükseltilmesi veya mevcud ma-
lm satışa arzedilmemesi veya mevcudu kalmadı
ğı beyanile malm saklanması veya fazla fiya
ta satmak kasdile malm her hangi bir surette 
kaçırılması veya muvazaa yolile elden çıkarıl
ması veya makbul bir sebebe müstenid olmaya
rak gümrükten çekilmemesi veyahud lüzumun
dan fazla mal satın alınması veyahud bu mal
ların iddihar edilmesi veya müstahsil yahud müs
tehlik aleyhine fiyat birliği-yapmak veya yaptır
mak veya bir malı müstehlike arzetmezden ev
vel muhtelif ticaret erbabı arasmda yapılan zen-
cirleme muamelesi veya mevcud malın satıştan 
kaldırılması veya bu maksadlarla propaganda 
yapılması hallerinde üç bin liraya kadar ağır pa
ra cezası ile cezalandırılmakla beraber başkaca 
cürmün alâkadar olduğu malların müsaderesine 
de hükmolunabilir. 

İşlenilen suçun ağırlığına göre aynca iki se
neye kadar hapis cezası da verilebilir. 

MADDE 55 — 51 ve 52 nci maddelerde ya
zılı suçlardan dolayı her türlü teşebbüs, mü
essese, şirket veya birlikleri doğrudan doğru
ya şahsen veya her hangi nam ve sıfatla olur
sa olsun dolayısile filen idare edenler, ceza gö
rürler. 

Şu kadar ki teşebbüs, müessese, şirket ve
ya birlikler, para cezası tediyesi hususunda 
idare edenlerle müteselsilen mesuldürler. 

MADDE 56 — Bu kanunun dokuzuncu 
maddesile otuz yedinci maddesinin ilk fıkra
sında yazılı iş mükellefiyetine riayet etmeyen-

liradan iki yüz elli liraya kadar ağır para 6â-
zası almır, tekerrürü halinde yüz liradan beş 
yüz liraya kadar ağır para cezasile birlikte 
yedi günden bir aya kadar hapis cezası hükmo-
lunur. 

MADDE 54 — Bu kanunun 9 ncu madde
sinde yazılı olan iş mükellefiyetine, 10 ve 11 
nci maddelerde yazılı olan mecburiyetlere ve 
15, 17, 36 nci maddeler hükümlerine ve 40 nci 
maddenin birinci fıkrasında yazılı olan mü
kellefiyete riayet etmeyenlerden elli liradan 
beş yüz liraya'kadar ağır para cezası ve te
kerrürü halinde yüz liradan bin liraya kadar 
ağır para cezasile birlikte on beş günden iki 
aya kadar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 55 — Bu kanunun 21 ve 37 nci 
maddesi hükmüne riayet etmeyenlerden on 
liradan yüz liraya kadar hafif para cezası alı
nır. 

MADDE 56 — Bu kanunun 22 ve 25 nci 
maddelerinde yazılı olan mecburiyetlere riayet 
etmeyenlere iki yüz elli liradan iki bin liraya ka-
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İerîe dördüncü maddede yazılı işi mazeretsiz 
ve habersiz terkedenlere üç aya kadar hapis 
cezası hükmolunur. 

MADDE 57 — Bu kanunun on yedinci mad-
desile otuz yedinci maddenin son fıkrasında 
yazılı alât, edevat ve saireyi vermemek için 
kaçıran veya saklayanlara üç aya kadar hapis 
veya beş liradan yüz liraya kadar ağır para 
cezası hükmolunur ve bu mallar kimin yedinde 
bulunursa bulunsun zorla alınır. 

MADDE 58 — Bu kanunun (8) nci madde
sinin birinci fıkrasında yazılı program verme 
tebliğine uymıyanlara 500 liraya kadar para 
cezası hükmolunur. 

Mahkemece takdir edilecek vaziyette ayrı
ca bir aya kadar hapis cezası da verilebilir. 

MADDE 59 — Ücretle çalışmak mükellefi
yetine tâbi tutulupta çalışmakta iken verilen 
işleri ankasdin lâyikile yapmıyanlara on beş 
güne kadar hafif hapis cezası verilir. Bu mad
deye göre mahkûm oldukları cezayı çektik
ten sonra da çalışma mükellefiyetine riayet 
etmeyenler hakkında altı aydan bir seneye ka
dar sürgün cezası hükmolunur. 

Yukarıda yazılı işleri kasden sekteye uğ
ratanlara da altı aya kadar hapis cezası verilir. 

Mezkûr işleri kasden bozanlar hakkmda üç 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

MADDE 60 — Bu kanunun tatbik mevkiin
de bulunduğu zamanlarda 100 kuruştan fazla 
yapılan alış verişlerde müşterinin talebi üze
rine satıcı bir fatura vermeğe mecburdur. Fa
turayı vermeyen satıcı 500 liraya kadar ağır pa
ra cezasına ve üç ay hapse mahkûm edilir. 

MADDE 61 — Bu kanunda yazılı suçlar için 
Türk ceza kanunu ile diğer kanunlarda daha 
ağır ceza hükümleri bulunduğu takdirde o ceza
lar hükmolunur. 

MADDE 62 — Bu kanuna göre verilen hü
kümler kesbi katiyet ettikleri takdirde masari
fi mahkûma aid olmak üzere tamamen veya 

dar ağn* para cezası ve tekerrürü halinde bin li
radan aşağı olmamak üzere ağrr para cezasile 
birlikte iki seneden beş seneye kadar muvakkat 
sürgün cezası hükmolunur. 

MADDE 57 — Bu kanunun 28 nci maddesin
de yazılı olduğu veçhile muhik bir sebebe müs-
tenid olmayarak vaki olan ihbara rağmen muay
yen müddet içinde malmı gümrükten çekmeyen
lere yedi günden bir aya kadar hapis ve elli li
radan iki yüz elli liraya kadar ağrr para cezası 
hükmolunur. 

MADDE 58 — Bu kanunun 30 ncu maddesi 
hükmüne muhalefet edenlerden elli liradan iki 
yüz elli liraya kadar ağır para cezası alınır. Bu 
para cezası bir senelik kira tutarından aşağı ola
maz. 

MADDE 59 — Bu kanunun 32 ve 35 nci mad
delerinde yazılı ihtikâr ve istismar hareketlerin
de bulunanlara işledikleri filin ağırlığına göre 
beş yüz liradan beş bin liraya kadar ağır para 
cezasile beraber iki seneden beş seneye kadar 
muvakkat sürgün cezası hükmolunur ve malları 
da müsadere edilir. Şu kadar ki 32 nci maddede
ki gümrükten malı çekmemek suçu hakkmda 
yalnız 57 nci madde hükmü tatbik olunur. 

MADDE 60 — Bu kanuna göre hükmedilen 
cezalar tecil edilemez. 

MADDE 61 — Bu kanunda yazılı suçlar için 
Türk ceza kanunile diğer kanunlarda daha ağır 
ceza hükümleri bulunduğu takdirde o cezalar 
hükmolunur. 

MADDE 62 — 56 ve 59 ncu maddelerde ya
zılı sııclarm failleri hakkmda hükmolunacak pa
ra cezalarından dolayı bunlarm çalıştıkları ti
caret veya smaî müessese veya sair hükmî şa
hıslar malen ve müteselsilen mesuldürler. 

MADDE 63 — Bu kanuna göre verilen hü
kümlerin katğileştikleri takdirde masraf mahkû
ma aid olmak üzere tamamen veya hulâsa ola-
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hulâsa olarak neşrine mahkemece karar verile
bilir. 

MADDE 63 — Bu kanunla kendine verilen 
vazife ve salâhiyeti sui istimal edenler hakkın
da ceza kanununun vazife ve salâhiyetin sui 
istimaline müteallik maddelerinde yazılı ceza
lar İM kat olarak hükmolunur. 

Bu kanuna göre tavzif edilen memur ve 
müstahdemlerin ihmal ve terahi ve vazifeyi sui 
istimal ve cezayı müstelzim sair suçlarından 
dolayı haklarında yapılacak cezaî takiblerde 
1609 sayılı kanun hükmü tatbik olunur. 

Şu kadar ki yalnız para cezası veya hâkimin 
hapisle para cezasından birini tayinde muhtar 

olduğu suçlarda mezkûr kanunun üçüncü mad
desi tatbik olunmaz. 

MADDE 64 — Bu kanunun tatbikini temin 
maksadile gerek alâkadarlara ve gerek üçüncü 
şahıslara aid ticarethane, imalâthane, depo, 
mağaza, antrepo vesair her türlü iddihar yerle
rinde arama ve sair tahkik muamelelerinin ic
rasında bu kanunun tatbiMle tavzif kılmmış 
olan memurlar zabitadan bu hususta lâzımge-
len tahkik muamelesinin beraberce ifasmı taleb 
edebilirler. Zabita bunlarm talebini derhal ka
bule mecburdur. 

Zabitanm yapacağı bu aramalarda hâkimin 
izni alınmak şarttır. 

Bu maksadla meskenlerde yapılacak arama
larda münhasıran ceza muhakemeleri usulü ka
nununun 97 nci maddesi hükmü cari olur. 

MADDE 65 — Bu kanunun şümulüne giren 
suçlar, ceza muhakemeleri usulü kanununun 
423 ncü maddesi mucibince asliye ceza mahke
meleri ve Temyiz mahkemesinde tatil zamanmda 
görülen acele işler zümresindendir. 

MADDE 66 — Bu kanunda yazdı suçlarm 
takib ve muhakemelerinde, meşhud suçlar mu
hakeme usulü hakkındaki 3005, 3498 ve 3749 
sayılı kanunlarda yazılı şartların mevcudiyeti 
halinde mezkûr kanunlar hükmü tatbik olunur. 

rak neşrine mahkemece karar verilebilir. 
Şu kadar ki 56 ve 59 ncu maddeye tevfikan 

verilen hükmün bedeli mahkûma aid olmak ve 
fakat 25 lirayı geçmemek şartile neşri mecburi
dir. 

MADDE 64 — Bu kanunla kendilerine veri
len vazife ve salâhiyetleri suiistimal etmek su-
retile suç işleyenler hakkmda Türk ceza kanu-
nile diğer kanunlarda muayyen olan cezalar iki 
kat olarak hükmolunur. 

Bu kanuna göre tavzif olunan memur ve müs
tahdemlerin bu kanunun tatbiki dolayısile işle
dikleri suçlardan dolayı haklarında yapılacak 
cezaî takiblerde memurin muhakematma dair 
kanun hükümleri tatbik olunmaz. 

MADDE 65 — Bu kanunun tatbikile tavzif 
edilenler kanunun tatbikini temin maksadile ge
rek alâkadarlara ve gerek üçüncü şahıslara aid 
ticarethane, imalâthane, depo, mağaza, antrepo 
ve sair her türlü idhar yerlerinde ara talebinde 
bulunabilecekleri gibi yapılacak aramalarda 
kendileri de hazır bulunabilirler. 

Arama ve zabıt muameleleri umum hüküm
ler dairesinde icra olunur. 

MADDE 66 — 56 ve 59 ncu maddede yazılı 
suçlardan dolayı yapılacak olan son tahkikat 
mevkufen icra edilir. 

MADDE 67 — Bu kanunun şümulüne giren 
suçlar ceza muhakemeleri usulü kanununun 423 
ncü maddesi mucibince tatil zamanmda görülen 
acele işlerden sayılır. 

MADDE 68 — Bu kanunda yazılı suçlarm ta
kib ve muhakemelerinde meşhud suçlarm muha
keme usulü hakkındaki 3005, 3498, ve 3749 sa
yılı kanunlarda yazılı şartların mevcudiyeti ha
linde mezkûr kanunlar hükmü tatbik olunur. 
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YukariM fıkranın şümulü dışmda kalan hal
lerde ceza muhakemeleri usulü kanunu tatbik 
edilir. 

Altmcı fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 67 — Bu kanun hükümleri dairesin
de ittihaz edilecek karar ve muameleler hakkın
da kazaî mercilerden tehiri icra karan verile
mez. 

MADDE 68 — Askerlik ve millî müdafaa 
mükellefiyeti kanunlarmm, bu kanunun (41) nci 
maddesinde yazılı muafiyet müstesna olmak üze
re diğer hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 69 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 70 — Bu kanun hükümlerini tat-
bika îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
Dr. R. Saydam Fethi Okyar N. Tınaz 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
Fayik Öztrak Ş. Saraçoğlu F. Ağrah 

Mf. V. Na. V. İk. V. 
Yücel • A. F. Cebesoy İT. Çakır 

s. t. M.V. a.tv. MÜ. v. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz A. (Jetin kay a 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 
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Altmcı fasıl 

Müteferrik hükümler 

MADDE 69 — Bu kanun hükümleri daire
sinde ittihaz edilecek karar ve muameleler hak
kında kazaî mercilerden tehiri icra ve tedbiri 
ihtiyatî kararları verilemez. 

MADDE 70 — Askerlik ve Millî Müdafaa 
mükellefiyeti kanunlarmm, bu kanunun (41) 
nci maddesinde yazılı muafiyet müstesna olmak 
üzere diğer hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 71 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 72 — Bu kanuu hükümlerini tat* 
bika îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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S. Sayısı: 65 
İdare Heyetinin Divanı muhasebat 1939 malî yılı bütçesinde 
münakale yapılması hakkındaki 2/11 sayılı kanun teklifi ile 
1939 malî yılı muvazene! umumiye kanununa bağlı bütçe 
ve cedvellerin bazılarında değişiklik yapılması hakkında 
1/295 sayılı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İdare, Amirliği 20 - XII -1939 

Muhasebe müdürlüğü 
No. 2039/21139 

Yüksek Reisliğe 

20 - IX -1939 tarihinde ölen Divanı muhasebat murakıblerinden Ali Nuri Kabadayının filî hizmet 
müddeti 34 seneye baliğ olduğu cihetle 6 - IV - 1936tarih ve 2936 sayılı kanun hükmüne tevfikan va
rislerine itası icab eden tekaüd ikramiyesi için 1939 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 42 nci te
kaüd ikramiyesi f aslındaki tahsisat kamilen sarf edildiği cihetle mevzubahs istihkakın tediyesine im
kân görülemediğinden 48 nci faslın 2 nci evrakı matbua tertibinden (2 040) liranm tenzili ile 42 nci 
tekaüd ikramiyesi faslma ilâvesi için aşağıda yazılı kanun maddelerinin kabulünü arz ve teklif ey
leriz. 

idare Âmiri İdare Âmiri İdare Âmiri 
H. Bayrak t. F. Alpaya Dr. 8. Vzel 

ÎDAKE HEYETİNİN TEKLlFl 

MÂDDİE 1 —• 1939 malî yılı Divanı muhasebat bütçesinin 48 nei faslının 2 nci evrakı matbua 
tertibinden (2 040) liranın tenzili ile ayni yıl bütçesinin 42 nci tekaüd ikramiyesi faslına zam ve 
ilâve edilmiştir. 

M Â D D E 2 — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3 — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

T.C. 
Başvekalet • 10 - I - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/111 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa bağlı bütçe ve cedvellerin bazılarında değişiklik 
yapılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince 2 - I - 1940 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R, Saydam 
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Esbabı mucibe lâyihası 

200 
206 
211 
210 

211 

213 

2 

3 

2 

1,3 

261 

272 

Birinci madde 
F. 

102 
104 
121 

130 
132 
134 
135 
136 
137 
140 
144 
145 
147 
150 

183 

191 

193 

M. 

1,2 

1 

1 

3 

Lira 

8 600 

500 
500 

1 000 
500 
500 

1 000 
2 000 
2 500 
3 200 
1 500 
200 

5 500 

2 000 

8 000 

İstatistik umum müdürlüğü 
3700 sayılı kanun mucibince 1940 senesinde yapılacak umumî nüfus sayımına 
hazırlık olmak üzere bu sene zarfında bir kaç yerde yapılması lüzumlu görü
len tecrübe sayımlarına aid masraflar karşılığıdır. 

Devlet meteoroloji işleri umum müdürlüğü 

Tertiblerindeki tahsisat bakiyelerinin malî yıl sonuna kadar vuku bulacak 
ihtiyaçlara kâfi gelmeyeceği anlaşılmıştır. 

Maliye vekâleti 
3686 sayılı kanunla kiymetleri iptal edilen evlenme kâğıdlarından 12 nevinin 
tabettirilmesine lüzum hâsıl olmuştur. 
Balık müfettişlerinin de harcırahları bu tertibden tediye edilmekte olduğun
dan tertibindeki tahsisat kâfi gelmeyecektir. 
Sarfiyatı ücretli muhabere ve mükâleme tertibinden yapılmakta olan bazı 
telefonların Posta ve telgraf idaresine geçmiş olması yüzünden bu sarfiyatın 
resmî telefon tesisi ve mükâleme tertibinden karşılanması icabetmesinden ileri 
gelmiştir. 

I Teriblerindeki tahsisatın malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçları kar-
I ^layaraayacağ1 anlaşılmıştır. 

44 700 Kışın tesiratı dolayısile Millî emlâke aid bazı binalarda tamirat yaptırılmasına 
lüzum hâsıl olmuştur. 

2 500 Memleketin muhtelif yerlerinde Hazineye aid olup tesbiti icab eden gayrimen-
kullerin tesbit masrafları tediye edilecektir. 

15 000 Damga matbaası Ankaraya nakledileceğinden, mevcudu az olan damga ve sair 
pullarla diğer kıymetli evrak stokunun çoğaltılmasına lüzum hâsıl olmuş ve bu 
hususu temin için işletme ve mevaddı ibtidaiye tahsisatının tamamına yakın bir 
kısmı sarfedilmiş olduğundan malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçlar 
karşılanacaktır. 

Düyunu umumiye 
2 813 Tertibindeki tahsisat 1715 sayılı Cumhuriyet Merkez bankası kanununun 5 

nci maddesi mucibince tevdi edilen Hazine bonolarının tahakkuk eden faizleri
ne kâfi gelmemiştir. 

22 500 Elde meveud ve kesbi katiyet tmiş olan ilâmlar bütçenin tanziminde tahmin 
edilen mikdarın çok fevkine çıkmıştır. 
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Lira 

1 000 
2 000 

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 
6 000 Bilfiil 30 sene hizmet edenlerden tekaüdlüklerini taleb edenlerle 65 yaşmı ik

mal etmeleri dolayısile tekaüde sevkolunanlarm adedi bütçenin tanzimi sıra
sında tahmin edilen mikdarın çok fevkinde bulunması dolayısile tekaüd ikra
miyesi olarak bütçeye konulan tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

6 000 Hatay ve Eskişehir vilâyetlerinde yeniden ihdas edilen kadastro müdürlükleri
ne tayin edilen memurların harcırahları verilecektir. 

Gümrük ve inhisarlar vekâleti 
4 904 Tekaüdlükleri icra edilmiş olan memurlardan 30 sene bilfiil hizmet edenlerin 

ikramiyeleri tediye edilecektir. 
1 000 Tertibindeki tahsisatın malî yıl sonuna kadar olan ihtiyacı karşılayamryacağı an

laşılmıştır. 
Hava taarruzlarına karşı passif korunma tedbirlerinin tamamlanması için bu 
tertiblerdeki tahsisat sarfedilmiş olduğundan malî yıl sonuna kadar tahak
kuk edecek ihtiyaçlar karşılanacaktır. 

3 000 Hastalanan memurların tedavilerine sarfedilecek^ir. 
4 000 Şark ve cenub hududlarında birikmiş olan ve mahallerinde satılması mah

zurlu görülen kaçak eşya d ğer mahallere nakledilecektir. 

Dahiliye vekâleti 
44 500 1939 malî yılı bütçesine nahiye müdürlerinin devir ve teftiş masrafları için 

ayda altı lira hesabile tahsisat konulduğu halde' 3635 sayılı kanunla aylık mik-
dar 10 lira olanak kabul edil niş olduğundan mevcud tahsisat ihtiyatea kâfi gel
memiştir. 

Matbuat umum müdürlüğü 
250 Yeni barem kanunu mucibince 1 - IX - 1939 tarihinden itibaren ücretli me

murlara verilecek muvakkat tazminat karşılığıdır. 
300 Gazete kolleksiyonlarının teşkilât kanunu mucibince tasnif ve bir arada mu

hafazalarını temin için raf ve dolab yaptırılacaktır. 
6 000 Umum müdürlük tarafnıdan neşredilmekte olan bültenler için îstanbuldan 

telefon ile rapor alınmakta olduğu cihetle mevcud tahsisat kâfi gelmemiştir. 

Emniyet işleri umum müdürlüğü 
3 486 İstekleri üzerine tekaüdlükleri icra edilen memurlardan 30 sene bilfiil hizmet 

etmiş olanlara 1683 sayılı kanun mucibince ikramiye verilecektir. 

Jandaîma genel K. 
9 260 İstekleri üzerine tekaüdlükleri icra edilenlerden 30 sene bilfiil hizmet eden

lerin tahakkuk eden ikramiyeleri verilecektir. 
8 000 Yeni teşkilât icabı olrak mevkilerinin tebdiline zaruret hâsıl olan subayla

rın harcırahları karşılanacaktır. 

Hariciye vekâleti 
20 500 30.sene bilfiil hizmet eden birinci derece 2 ve 7 nci dereceden 3 memurun 

tekaüdlükleri icra edilmiş olması dolayisile tertibindeki tahsisat ihtiyaca kâfi 
gelmemiştir. 

3 000 Cin Hükümeti nezdinde yeniden ihdas edilen elçilik için otomobil satın alı
nacaktır. 
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515 25 000 Yeniden ihdas edilen elçilikler teşkilâtına tayin olunan memurlarla bazı el
çiliklerde bu sene yapılan tebeddülat dolayisile yerleri değiştirilen memur
ların harcırahları karşılanacaktır. 

524 1 45 000 ingiltere ve Fransa ile aramızda akdedilen anlaşma üzerine Londra ve Parise 
gönderilen heyetlerin tahakkuk edecek istihkakları tediye edilecektir. 

Adliye vekâleti 
593 25 000 65 yaşrnı ikmal etmiş olmaları dolayisile tekaüde sevkedilenlerle 30 sene bilfiil 

hizmet edenlerden tekaüdlüklerini' taleb edenlere ikramiye verilecektir. 
594 1 1 980 Yeni inşa edilen vekâlet binasına nakledileceğinden bu binada çalıştırılması za

rurî olan kaloriferci, kaloriferci muavini, telefoncu ve elektriçinin altışar aylık 
ücretleridir. 

599 1 020 Yeni inşa edilen binaya vekâletin nakli dolayisile yapılacak müteferrik masraf
lar karşılığıdır. 

603 1 6 000 Odun fiatlarının yükselmesi bazı mıntakalarda mahrukat kanunu mucibince 
maden kömürü yakılması mecburiyeti konulmuş bulunması ve maden kömürünün 
oduna nazaran daha pahalı ve Adliye teşkilâtının genişlemiş olması dolayisile 
bazı vilâyetlerde elektrik tesisatı yapılması mezkûr tertibe tahsisat ilâvesini 
icabettirmiştir. 

603 2 6 000 Adliye teşkilâtının bazı mühim vilâyetlerde genişlemesi ve kırtasiye fiatlarının 
eski senelere nazaran yükselmiş olması itibarile tertibindeki tahsisat ihtiyaca 
kâfi gelmemiştir. 

611 3 000 Posta Telefon şebekesi tesis edilmiş olan bir çok vilâyetlerdeki Adliye dairelerine 
telefon tesisatı yaptırılmıştır.' 

623 1 10 000 Bu sene kampa çıkan neharî talebenin iaşeleri de mektebce temin edilmiş ve 
2 jpassif korunma tedbirleri alınması ve dershanelere mikrofon tertibatı yaptırıl-
3 ması mecburiyeti karşısında kalınmış olduğu cihetle mevcud tahsisat ihtiyaca 

kâfi gelmemiştir. 

Maarif vekâleti 
636 10 000 Ankarada yeniden açılan okul ve şubelere tayin olunan memurlara muvak 

kat tazminat verilecektir. 
637 2 200 000 Sınıf ve şube adedleri arttı rılan orta okul ve liselere tayin olunan muallim

lerin ücretleri tediye edilecektir. 
641 1 200 Passif korunma tedbirleri alınmak üzere ihtiyaç olan malzemeler satın alı

nacaktır. 
646 2 1 500 Sicil işlerinde kullanılmak üzere defter tabettirilecektir. 
648 5 000 Maarif şûrasının toplanması dolayisile bu tertibdeki tahsisat ihtiyaca kâfi 

gelmemiştir. 
650 3 000 Tertibindeki tahsisatın malî yıl sonuna kadar tahakkuk edecek ihtiyaçları 

karşılayamıyacağı anlaşılmı ştır. 
661 22 000 Güzel sanatlar akademisine angaje edilen ecnebi mütehassısların ücretlerine 

yerilecektir, 
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40 330 
Gazi terbiye enstitüsündeki orta okul muallimliği kursu bu seneden itiba
ren kaldırılmış ve buna mukabil Enstitü talebe kadrosu 250- den 375 e çı
karılmıştır. îlâve edilen bu talebelerin muhtelif ihtiyaçları karşılanacaktır. 

5 000 Tertibindeki tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 
18 600 Orta mekteblere yabancı dil öğretmeni yetiştirmek üzere ecnebi memleket

lere gönderilmesi mukarrer talebeler vaziyeti hazıra dolayısile Üniversitede 
açılan kursa devam ettirileceklerinden bunlara ayda 40 lira harçlık verile
cektir. 

8 000 Yeniden açılan kız enstitülerinin iaşe, mahrukat, tenvirat, temrin ve müte
ferrik masrafları karşılanacaktır. 

15 000 Yeniden açılan akşam kız sanat okullarının mübrem ihtiyaçları temin edile
cektir. 

44 280 3694 sayılı kanunla tadil edilen Üniversite tedris heyeti kadrosunun tatbiki 
için 

31 400 Ihı tertibe mevzu tahsisat malî sene sonuna kadarki ihtiyaçları karşılayama
yacaktır. 

10 600 
Millî Müdafaa.vekâleti (Kara kısmı) 

Tertiblerindeki tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
9 400 t 

6 651 Hastanelerin noksanları ikmal edilecektir. 

Millî Müdafaa vekâleti (Hava kısmı) 
10 000 Fotorametri usulile memleket haritasının yapılmasında kullanılan tayyarele

rin masrafları karşılığı olmak üzere Harita umum müdürlüğü bütçesinden ve
rilmektedir. 

Yukarıda yazılı tertiblere ilâvesi icabeden tahsisat ilişik bir numaralı eedvelin tenzil sütunun
da yazılı tertiblerden malî yıl sonuna kadar tasarruf edileceği anlaşılan mebaliğ ile karşılanacaktır. 

îkinci madde : 

Maliye vekâleti 
29 - III - 1336 tarihinde azledilmiş olan Geyve tahsil memurunun maaşlarının tediyesi için Maliye 

bütçesinde (mazuliyet maaşı) adile açılacak 251 nci fasla 100 liranın; 

Mlatbuat umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçesinde icar tertibi bulunmadığından kiralanmasına lüzum hâsıl olan binanın 

icarının tediye edilebilmesi için bütçenin sonunda (icar bedeli) adile açılacak 424 A faslına 280 lira
nın ; 

Maarif vekâleti 
Gazi terbiye enstitüsündeki orta pkul öğretmenliği kursu bu seneden itibaren lâğvedilmiş ve buna 

mukabil talebe adedi 250 den 375 e çıkarılmıştır. Talebe adedinin arttınlmasr dolayısile muallim 
adedinin de çoğaltılması ieabettiğinden ilâve edilecek muallimlerin ücretlerini karşılamak üzere 670 
Hiçi fasılda (Muallim ders ücretleri) adile açılacak'10 ncu maddeye 4 000 liranın 
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Fevkalâde tahsisat olarak ilâvesine lüzum hâsıl olmuş ve karşılıkları 2 numaralı cedvelde yazılı 
tertiblerden tenzil edilmiştir. 

Üçüncü madde : 
Ücretleri; Emniyet işleri umum müdürlüğü bütçesinin 454 ncü fasimin 1 nci (ecnebi mütehassıslar 

ve masrafları ve konferans için celbedilecek mütehassıslar ücret ve masrafları) ve Maarif vekâleti büt
çesinin 670 nci faslında yeniden açılan 10 ncu (Muallim ders ücretleri) maddelerindeki tahsisat
tan tediye edilmek üzere icra Vekilleri Heyeti kararile tasdik olunacak kadrolara istinaden memur 
ve mütehassıs istihdamına zaruret hâsıl olması dolayısile teklif edilmiştir, 

Dördüncü madde : 
Adliye vekâleti 

Vekâlet yeni binaya nakledeceğinden bu binada ki telefonla elektrik ve kalorifer tesisatının işletil
mesi için 5 numaralı eedvelin Adliye vekâleti başlığı altında yazılı müstahdemlerin D cedvelinin mer
kez kısmına ilâvesi lâzungelmektedir. 

Maarif vekâleti 
Gazi terbiye enstitüsündeki orta okul muallimliği kursunun lâğvedilerek talebe adedinin arttı

rılması dolayısile 5 numaralı eedvelin Maarif vekâleti başlığı altında yazılı müstahdemlerin D ced
velinin Gazi öğretmen okulu ve Eğitim enstitüsükısmına ilâvesi icabetınektedir. 

Beşinci madde : 
2354 sayılı kanun mucibince tediyesi tahakkuk edecek istihkakların, Düyunu umumiye bütçesi

nin 260 nci faslından tediyesini temin etmek içindir. 
Yukarıda yazılı hususların temini için ilişik kanun lâyihası tanzim edilerek takdim kılınmıştır. 

Bütçe encümeni mazbaıası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 17 -1 - 1940 
Mazbata No. 40 

Esas No. 1/295, 2/11 
Yüksek Reisliğe 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cedvellerden bazılarında değişik
lik yapılması hakkında Başvekâletin 10 - 1 - 1940 
tarih ve 6/111 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise 
sunulan kanun lâyihası ile Divanı muhasebatın 
1939 malî yılı bütçesinde münakale yapılması hak
kında İdare Heyetinin kanun teklifi Encümeni
mize havale edilmekle her iki lâyiha birleştirile
rek Adliye, Hariciye, Maliye, Maarif ve Güm
rük ve inhisarlar vekillerile diğer vekâlet ve da
irelerin alâkalı memur ve müdürleri hazır olduk
ları halde okundu ve konuşuldu. 

Lâyihalar ile 1939 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı bütçelerle diğer cedveller-
de yapılması teklif edilen değişikliklere aid mu
cit) sebebler tedkik edilmiş ve her fasıl üzerinde 
ayrı ayrı durularak yapılan zam ve tenzillerin 
sebebleri araştırılmış ve bir kısım tertiblerden 
cihan vaziyeti dolayısile sarfı kabil olmayan tah

sisattan tasarruflar yapılabileceği ve bu tasar
ruflardan ekserisinin ayni vaziyet ilcasile ihtiya
rı zarurî masrafları karşılayacağı anlaşılmış .ve 
bu suretle müsaid olmayan diğer tertiblere nak
linin hakikî ihtiyaca müstenid olduğu görülerek 
lâyiha esas itibarile kabul edilmiş ve aşağıda se
bebleri arzedilen bazı değişiklikler yapılmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar vekâletine aid münaka
lenin müzakeresi sırasında 334 ncü faslın dördün
cü maddesine ilâvesi istenen 4 000 liranın 1 000 
lira olarak bırakılması ve buradan elde edilen 
3 000 liranın 1 000 lirasının yeniden tekaüd 

talebinde bulunmuş olan bir memurun ikramiyesi 
olarak 312 nci tekaüd ikramiyesi faslına ilâvesi ve 
geriye kalan 2 000 liraya 338 nci inşaat ve tami 
rat faslından yeniden 4 000 lira daha eklenerek 
hâsıl olan 6 000 liranın îslâhiyede su altında ka
larak hasara uğramış bulunan memur evlerinin 
esaslı tamiratına sarfedilmek üzere Nafia vekâle-
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ti bütçesinin 735 nci faslının 3 ncü maddesine 
ilâvesi Gümrük ve inhisarlar vekili tarafından 
teklif edilmiş ve Encümenimizce de lüzumlu ve 
zarurî görülen bu hareket cedvellerde yapılmış
tır, 

Mîlletler arası vaziyetin son şekline göre siya
si münasebetlerin çoğalması neticesi olarak Hari
ciye vekâleti bütçesinin, ecnebi elçiler ile 
misafirler için ihtiyarı zarurî olan masraflarına 
aid 520 nci fasla bir mikdar tahsisat ilâvesi ev
velce mezkûr vekâlet tarafından istenmiş ise 
de bu lâyihanın tanzimi sırasında karşılık bu
lunamadığından dolayı cedvele idhal edilemediği 
ve bu paranın Maliye vekâleti bütçesinin 212 
nci istimlâk bedeli faslından karşılanmasının 
halen kabil olduğu Maliye vekili tarafından 
izah edilerek cedvele idhali teklif edilmiş ve 
encümence yerinde görülerek bu teklife göre 
cedvelde icab eden değişiklik yaplımıştır. 

2354 sayılı kanun mucibince tahvil verilmesi 
1932 senesi muvazenei -umumiye kanununun 11 
nci maddesi hükmüne göre olabileceğinden ve 
muvazene kanununun bir sene meri olmasından 
bu gün hükümden düşmüş olan kanuna istinad 
mümkün olamamasından dolayı mezkûr kanun 
mucibince tahakkuk edecek borçlara bono ve-
rilemiyeceği tabiî bulunduğundan adı geçen 2354 
sayılı kanuna tevfikan tahakkuk edecek istih
kakların ödenmesi için yeni bir hüküm konması 
icab etmekle bu maksadı temin için lâyihanın 
beşinci maddesi Hükümetle mutabık kalman şe
kilde Encümence kaleme alınmıştır. 

Hariciye vekâletince 1937, 1938 yıllarında 
mecmuu 55 100 lira tutan bazı tahsisat harici 
masrafların yapıldığı ve bunların da ecnebi 
misafirler için tutulan hususî tren ücretlerile 
misafirlere verilen ziyafet masraflarından, Ha

tay müzakereleri sırasında yapılan fazla mükâ-
leme bedelinden, tekaüd ikramiyesinden ve An
kara belediyesine su bedelinden ve bir de Tah
ran sefaretinin inşaatı bakiyesinden doğmak 
suretile bazı resmî dairelere ve müesseselere ve 
eşhasa aid borçlar olduğu beyan edilmiş ve bu 
kabîl hak sahiblerinin alacaklarını alamamaları 
tecviz edilir bir hal olamıyacağından işin esası 
hakkında 2518 sayılı kanun hükmüne göre mu
amele yapılmakla beraber karşılığı temin edilen 
bu paranın ödenmesi için bir maddenin lâyihaya 
konması teklifinin Encümence kabulü tekarrür 
ederek altıncı madde tanzim ve buna bağlı altı 
sayılı bir cedvel de ilâve olunmuştur. 

Bu değişikliklere göre lâyihanın birinci mad
desi yekûnu düzeltilerek yeniden yazılmış ve di
ğer maddeleri aynen kabul edilmekle bu tadillerle 
tanzim edilen kanun lâyihası Umumî Heyetin tas
vibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunul
muştur. 

Reis R. V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 

B. Denker T. Çoşkan S. Yargı 
Bolu Bursa Elâzığ 

Dr. Z. Ülgen M. Ayaş M. F. Altay 
Giresun Gümüşane İsparta 

M. Akkaya D. Sakarya M. Unsal 
İsparta Kayseri Kayseri 

R. Ünlü F. Baysal S. Serim 
Konya Kütahya Malatya 

R. Türel M. Öker 
Maraş ıvıarüm Muğla 

M. Bozdoğan R. Erten II. Kitabçt 
Muş Seyhan Urfa 

Ş. Ataman N. Eldeniz S. İşbay 
Yozgad 

A.Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cedvellerm bazılarında değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yüı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin, ilişik 
(1) numaralı cedvelde yazılı tertibleri arasında 
(819 674) liralık münakale yapılmıştır. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

1939 malî yılı muvazenei umumiye kanununa 
bağlı bütçe ve cedvellerm bazılarında değişiklik 

yapılması hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1939 malî yılı muvazenei umu-
miyesine dahil bazı daire bütçelerinin, ilişik (1) 
numaralı cedvelde yazılı tertibleri arasında 
873 714 liralık münakale yapılmıştır. 
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MADDE 2 — 1939 malî yılı Maliye vekâleti, 

Matbuat umum müdürlüğü ve Maarif vekâleti 
bütçelerinin, ilişik (2) numaralı cedvelde yazılı 
tertiblerinden (4 380) lira tenzil edilerek mez
kûr bütçelerde yeniden açdan, (3) numaralı ced
velde yazılı tertiblere fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

MADDE 3 — 1939 malî yılı Emniyet işleri 
umum müdürlüğü ve Maarif vekâleti bütçeleri
nin, ilişik (4) numaralı cedvelde yazılı tertible-
ri, muvazenei umumiye kanununun 5 nci madde
sine bağlı (E) cedveline alınmıştır. 

MADDE 4 — 1939 malî yılı muvazenei umu
miye kanununa bağlı (D) cedvelinin, Adliye ve 
Maarif vekâletleri kısımlarına (5) numaralı ced
velde gösterilen kadrolar ilâve edilmiş ve Gazi 
öğretmen okulu ve Eğitim enstitüsü leylî talebe 
adedi (375) e çıkarılmıştır. 

MADDE 5 — 2354 sayılı kanun mucibince, 
verilmiş ve verilecek olan tahvillerin vadeleri 
hulul eden kuponları, 1939 malî yılı Düyunu' 
umumiye bütçesinin 260 nci faslından tediye 
edilir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye vekili memurdur. 

2 
Bş. V. 

Dr. R. Saydam 
Da. V. 

Fayik Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
A. Çetinkaya 

Ad. V. 
Fethi Okyar 

Ha. V. 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. I. V. 
it. Karadeniz 

Ti. V. 
N. Topcoğlu 

-1940 
M. M. V. 
İV. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağraîı 
îk. V. 

H. Çakır 
Zr. V. 

M. Erkmen 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

MADDE 5 — 2354 sayılı kanun mucibince 
tahakkuk etmiş ve edecek istihkaklar 1939 malî 
yılı Düyunu umumiye bütçesinin 260 nci fas
lından nakden tediye edilir. 

MADDE 6 — 1939 malî yılı Hariciye vekâ
leti bütçesinin ilişik (6) numaralı cedvelde ya
zılı tertiblerinden 55 100 lira tenzil edilerek 
mezkûr vekâlet bütçesinin sonunda (1937 ve 
1938 yılları karşılıksız borçları) adı ile yeniden 
açılan 530 ncu fasla fevkalâde tahsisat olarak 
konulmuştur. 

MADDE 7 — 6 nci madde aynen 

MADDE 8 — 7 nci madde aynen 
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[1] NUMARALI GEDVEL 

Muhassasatın nevi Tenzil 

42 

DÎVANI MUHABERAT 

1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 

48 2 Defatir ve evrak tabı ve teciid masrafı 

îmATİBTtK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

100 1 Memurlar maaşı 

102 Merkez müstahdemleri ücreti 

103 Vilâyetler müstahdemi ücreti , 

104 Muvakkat tazminat 

106 4 Makine fişi mubayaa bedeli 
121 Umumî nüfus sayımı masrafı 

1 Ücret 
2 Mütenevvi masraflar 

Fasıl yekûnu 

2 040 

2 400 

Zam 

2 040 

2 200 

4 000 

2 900 

1 700 

500 
3 500 

4 000 

130 

DEVLET METEOROLOJİ İŞLERİ U. M. 

Merkez mefruşat ve demirbaşı 

132 Merkez müteferrikası 

134 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

135 1 Tenvir ve teshin 

136 Vilâyetler müteferrikası 

137 1 Defatir ve evrakı matbua 

140 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

141 Ücretli "muhabere ve mükâleme bedeli 

144 Tesisat ve tamirat 

1 000 

500 

500 

1000 

500 

500 

1 000 

2 000 

2 500 
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Muhassasatın nevi Tenzil 

145 

146 

Neşriyat, tabı, risale ve abone masrafları 

147 

148 

150 

188 

191 

192 

193 

İ94 

199 

200 

206 

210 

211 

212 

Beynelmilel meteoroloji masrafları 
1 Beynelmilel meteoroloji kongre, toplantı ve sergilerine gön

derileceklerin harcırah ve masrafları 

2 Beynelmilel meteoroloji teşekküllerine verilecek aidat ve iştirak 
masrafları ve beynelmilel meteoroloji 'neşriyatının abone ve mü
badele posta masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kurs masrafı .1 ., 

Staj ve ihtisas ve meslekî tedkikler 

Geçen yıl borçları 

MALÎYK VEKÂLETİ 

3 Defatir ve evrakı matbua' 

Müfettişler harcırahı 

1 Merkez kontrolörleri harcırahı 

Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 

1 Kıymetli evrak ve levazım bedeli ile tabı masrafı 

2 Para nakliye ve bendiyesi 

Kavanin ve nizamat ve mukarreratı maliye 

îrad getirmeyen millî emlâk masrafı 

2 Tahmin, satış ve tesbit komisyonları azası hakkı huzuru ve ma
sarifi zaruriyeleri 

3 Ferağ masrafları 

istimlâk bedeli 

1 500 

1 000 

2 500 

9 900 

Zam 

3 200 

1 500 

200 

5 500 

i rafı 

file ve tertib masrafı 

a huzuru ve ma-

Fasıl yekûnu 

2 000 

8 000 

5 500 

• 

79 325 

2 000 

8 000 

4 000 

1 500 

44 700 

2 500 
1 000 

3 500 
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P. M. Muhassasatın nevi " Tenzil 2am 

213 1 işletme masrafı ve amele ücreti i •. , 12 500 
3 Mevaddı ibtidaiye .-..' 2 500 

Fasıl yekûnu 15 000 

245 Istanbulda toplanacak olan beynelmilel antrepoloji ve preisto-
rik arkeoloji kongresinin her türlü masrafı ve nesriyatile bu 
kongre mensublarının memleket içinde yapacakları tedkik se
yahatlerinin her türlü masraf ve harcırahları 55 000 

DÜYUNU UMUMÎYE 

254 3322 numaralı kanun mucibince çıkardan 1938 ikramiyeli da
hilî istikrazın faiz ve itfa bedellerile komisyon, sigorta ve 
sair bilûmum masrafları karşılığı 500 

255 2094 numaralı kanun mucibince çıkardan ikramiyeli dahilî is
tikrazın faiz ve itfa bedellerile komisyon, sigorta ve sair bil
ûmum masrafları karşılığı 6 500 

256 2463 numaralı kanun mucibince çıkarılan tahvillerin faiz ve 
itfa bedellerile komisyon, sigorta ve sair bilûmum masrafları 
karşılığı 500 

257 İkramiyeli donanma piyongosu r"'"" " 
1 ikramiye ve amorti bedeli *•!' >, 3 0 0 0 0 
2 Komisyon 75 

Fasıl yekûnu 30 075 

259 Mahsubu umumî kanunu mucibince verilecek tasfiyei düyun 
tahvillerini 1932 - 1939 seneleri faiz ve amortismanlarile nak
den verilecek tahvil kesirleri, komisyon, sigorta ve sair mas
rafları karşılığı 15 000 

261 2 Evrakı nakdiye mukabili verilmiş olan bonoların faizi 2 813 

267 2434 numaralı kanun mucibince temin olunan kredi taksiti 37 813 

272 Mahkûmünbih borçlar 22 500 

TAPU VE KADASTRO U. M. 

280 1 Memurlar maaşı 6 000 

( S . Sayısı : 65 ^ 
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281 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te-
kaüd ikramiyesi 6 000 

Daimî memuriyet haafeırahı 6 000 

294 Müfettişler harespafaı < 

331 3335 sayılı kanun mucibince yapılacak tedavi, yol ve saire 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLETİ 

312 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek 

tekaüd ikramiyesi 5 904 

316 Merkez mefruşat ve demirbaşı 1 000 

318 Merkez müteferrikası 1 000 

323 Vilâyetler müteferrikası 2 000 

325 Daimî memuriyet harcırahı 3 000 
327/a Staj için yabancı memleketlere gönderilecek müfettiş ve mu

avinlerinin haresraâılapı 5 000 

327/b Yüksek tahsilini bitirmiş, ecnebi diline sahib olan ve gümrük 
muamelelerini bilenlerden, yabancı memleket gümrüklerine 
staj için gönderileceklerin harcırahı 2 904 

3 000 

334 4 Nakliye, bendiye, iaşe, bakım ve koruma masrafı 1 000 

337 Tartı âletleri mubayaa ve tamir masrafları 2 000 

338 İnşaat ve tamirat 4 000 

339 2 Merkez kursuna getirilecek memurlara 1615 sayılı kanunun 
4 ncü maddesi mucibince verilecek yevmiye 2 000 

360 2 3303 sayılı kanun mucibince verilecek yem bedeli 1 000 

- '--- DAHİLİYE VEKÂLETİ , 

399 3 Hususî kanun mucibince nahiye müdürlerine verilecek hayvan 
yem bedeli 44 500 

( S. Sayısı : 65 ) 
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MATBUAT U.M. 

412 Ücret 2 5 0 

414 Mefruşat ve demirbaş 300 

417 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 6 000 

424 1 Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, film, kâğıd, klişe tabı üc- , 
ret ve masrafları 6 550 

EMNİYET İŞLERİ U.M. 

426 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek teka-
üd ikramiyesi 3 486 

456 3201 numaralı kanunun 34 neü maddesi mucibince staja ye bey
nelmilel zabıta kongre ve konferanslarına iştirak ve zabıta işleri 
ilmî tedkikler için ecnebi memleketlere gönderilecek memurların 
harcırah, yevmiye ve tahsil masrafları 3 486 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

462 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te-

kaüd ikramiyesi 9 260 

463 Müstahdemler ücreti 9 260 

473 Daimî memuriyet harcırahı 8 000 
' ————— 

474 Muvakkat memuriyet harcırahı 8 000 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

503 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te-

kaüd ikramiyesi 20 500 

504 1 Merkez müstahdemleri ücreti 4 200 

505 Elçilik ve konsolosluklar müstahdemleri ücreti ve akça farkı 2 000 

512 1 İcar, arsa ve bina satın alma ve inşa bedeli 6 300 

513 Elçilikler için mubayaa ve tebdil olunacak otomobil bedeli 3 000 

515 Daimî memuriyet harcırahı 25 000 

( S . Sayısı ; 65) 
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516 Muvakkat memuriyet ve kurye harcırahı 5 000 

519 Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti Akvam iştirak lıissesile 
murahhaslık masarifi ve Cemiyeti Akvama müzaheret cemi
yetine yardım 23 000 

520 Ecnebi elçiler ile misafirlerin ibate, izaz, ziyafet ve bahçe ve 
tamir masrafları ile mihmandarlarının harcırah ve masrafları 48 000 

524 1 Hükümetlerle muahede ve mukavele akdine memur edilecek
lere verilecek harcırah ve kongrenin sair masrafları 45 000 

526 Evrak ve dosya işlerinin tanzimi için kullanılacak mütehassıs
lar ücreti 4 800 

SİHHAT VE İÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

545 Ecnebi müstahdemler ücreti 5 000 

ADLİYE VEKÂLETİ 

593 1683 numaralı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te-

kaüd ikramiyesi 25 000 

594 1 Daimî müstahdemler 

599 Merkez müteferrikası 

601 2 işletme ve tamir 

602 - Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

603 Vilâyetler levazımı 
1 Tenvir ve teshin 

2 Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 12 000 

607 Muvakkat memuriyet harcırahı 4 000 

f 

•İr 

4 000 

32 000 

1 980 

1 020 

6 000 
6 000 

611 Eesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı ;
 (: • 3 000 

621 Ceza ve tevkif evlerinin inşaat ve esaslı tamiratı 3 000 

( S. Sayısı : 65 ) 
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Muhassasatm nevi 

623 Ankara leylî hukuk fakültesi masrafı 
1 îaşe masrafı * • , 
2 îdare masrafı 
3 Geliri müsaid olmayan niharî talebenin iaşe masrafları 

Fasıl yekûnu 

Tenzil Zam 

1 000 
8 000 
1 000 

10 000 

MAARÎF VEKÂLETİ 

632 1 Memurlar maaşı 

636 Muvakkat tazminat 

637 2 Muallim ders ücretleri 

641 Merkez müteferrikası 

646 2 Matbu evrak ve defatir 

648 Muvakkat memuriyet harcırahı 

650 Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı 

661 Ecnebi mütehassıs ve öğretmenler ücret ve harcırahları 

663 îlk ve orta öğretim öğretmenlerile ilk öğretim ispekterleri 
kursları masraf ve harcırah ve ücretleri 

664 10 Ecnebi memleketlere gönderilecek yabancı dil öğretmenliği 
kursu mezunlarının tahsil, yol ve sair masrafları 

667 1 Köy okulları ve eğitmenleri için vilâyetlere yardım 

670 1 Mekûlât, tatil aylarında yemek ücreti, mahrukat, tenvirat, tat-
hirat, muacelât, makine yağı, benzin, lâstik bedeli ve sair 
masrafları 

2 idare masrafı, laboratuar ve atelye masrafı, parasız yatılı ta
lebenin kitab, defter ve sair ders levazımı ve canlı modeller 
masrafı ve neşriyat 

3 Melbusat 
4 Hamam, traş, talebe harçlığı yol masrafı, telefon tesisatı ve 

mükâleme bedeli ve talebe tedkik masrafı 
5 Dershane, yatakhane, mutfak, hastane ve saire tesisat, mefru

şat, demirbaş ve ders aletleri bedelleri 
6 Elektrik, havagazı ve su tesisatı 
8 Kitab, mecmua bedeli ve bunlara aid teclid ve sair masrafı 

251 000 

34 810 

50 000 

10 000 

10 000 

200 000 

1 200 

1 500 

5 000 

3 000 

22 000 

21 430 

2 500 
5 200 

1 000 

7 000 
1 000 
1 000 
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9 Tamir masrafı 1 200 

Fasıl yekûnu 40 330 

673 9 Mimarî tatbikat bölümü umum masrafları 5 000 

674 10 Ankara konservatuarın ve koro ile baletin bütün ücret ve mas
rafları ve bunların yaz temrinleri, kampı öğretmen ücretleri ve 
yol parası 5 000 

676 Cumhur Başkanlığı filârmonik orkestrası ve müzik öğretmen 
okulu konservatuar, tiyatro ve opera bölümleri yabancı uz
manları ile muvakkaten davet edilecek yabancı orkestra şefi 
ve virtiozlara verilecek ücret ve yol paraları 22 000 

678 Kamp masrafı 9 500 

679 3 Okullara yabancı dil öğretmeni yetiştirmek için alınacak tale
beye yapılacak yardım 18 600 

681 1 Mahrukat, tenvirat, tathirat, mııalecat, mekûlât, hayvan yemi, 
benzin ve makine yağı, lâstik bedeli, tatil aylarında yemek üc
reti 4 000 

2 îdare ve laboratuar, atelye, ve temrin masrafları, matbu evrak 
ve defatir, meslekî kitab, mecmua ve gazeteler mubayaa ve 
abone bedeli, bina kira bedeli, talebenin kitab, kırtasiye, resim ve 
ozalit kâğıdlarr, pergel ve saire ders levazımı 4 000 

Fasıl yekûnu 8 000 

683 2 Bu kurs ve okulların bilûmum masrafları 15 000 

684 Meslek mektebleri ecnebi uzman ve uzman muavinleri ve tercü
manları ile ecnebi öğretmen ve usta ücüratr ve bunların memle
ket dahiline gidiş, geliş ve seyahat harcırah yevmiyeleri 8 000 

685 Avrupaya staj için gönderileceklerin yol m as raf lar il e bunlara her 
ay maktuan verilecek ücret karşılığı 15 000 

693 3 Tedris heyeti maaşı . 44 280 

694 3 Üniversitenin merkez masraflarile fakültelerin ve bunlara bağlı 
müesseselerin masrafları 31 400 

NAFİA VEKÂLETİ 
735 3 G-ümrükve inhisarlar vekâleti 6 000 

( S . Sayar: 65.) 
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ZİRAAT VEKÂLETİ 

866 1 Memurlar maaşı 15 000 

MÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (KARA KISMI) 

941 Resmî telefon tesis ve mükâleme masraf i 10 600 

942 Ücretli muhabere ve mükâleme bedeli 9 400 

947 3 Askerî hastahane'si, sanatoryom, prevantoryom, nekahathane ve 
revir ve emsali müessesatı sıhhiyede yatan hastalarla buralar
da ve sıhhî laboratuarlarla sıhhiye depolarında çalışan hemşire, 
hastabakıcı ve ücretli hademelerin melbusatı ve bu mahallerde ça
lışan sıhhî subay ve sair memurların gömlek, önlük, ve benzerleri, 
sıhhî işlerde kullanılan eşyalar, sıhhiye deposu, hastane, sanator
yom, prevantoryom nekahathane ve revirlerde müstamel teç
hizat ve mefruşat ile alelûmum teçhiz ve tekfin masrafla
rı, sıhhî teçhizat nakline mahsus semer, koşum ve benzerleri 
maddelerile sıhhiye araba ve otomobilleri, cenaze arabaları, bruet 
ve emsali hasta ve yaralı nakline mahsu vasıtalar, imal, mubayaa 
tamir ve tamire aid yedek malzeme mubayaa masrafları ve bil
ûmum buna müteallik masrafları 6 651 

948 Beynelmilel askerî tababet ve eczacılık ve gazden korunma kon
grelerine iştirak edeceklerin yol ve sair masrafları 6 651 

957 1 Mubayaa 20 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ (HAVA KISMI) 

1001 Levazım ve teçhizatı harbiye ve fenniye 10 000 

HARİTA UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

1110 3 İşletme 10 000 

YEKÛN 873 714 873 714 

( S. Sayısı : 65 ) 



R M. 

— 18 — 
[2] KUMAR ALI CEDVEL 

Muhassatın nevi Tenzil. Zam 

MALİYE VEKÂLETİ 

212 İstimlâk bedeli 

MATBUAT UMU UM MÜDÜRLÜĞÜ 

424 1 Neşriyat, propaganda, telif, tercüme, film, kâğıd, klişe, tabı, üc
ret ve masrafları 

100 

280 

MAARİF VEKÂLETİ 

663 ilk ve orta öğretim öğretmeni erile ilk öğretim ispekterleri kurs
ları masraf ve harcırah ve ücretleri 4 000 

YEKÛN 4 380 

P.' M. 

[3] NUMARALI CEDVEL 

Muhassatın nevi 

251 Mazııliyet maaşı 

424 a İcar bedeli 

MALİYE VEKÂLETİ 

MATBUAT UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Tenzil Zam. 

MAÂTttF VEKÂLETİ 

670 10 Muallim ders ücretleri 

YEKÛN 

( S. Sayısı : 65 ) 
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[4] NUMARALI CEDVEL 

Muhassasatın nevi 

EMNÎYE İŞLERİ 77. JÇ.,.- , 

Ecnebi mütehassıslar ve masrafları ve konferans için celbedilecek mütehassıslar ücı ot 
ve masrafları 

MAARİF TEkÂLETf ':""'; v : " '_ ' - -^-" : 

Muallim ders ücretleri 

[5] NUMARALI CEDVEL 

Ücret 
Memuriyetin ne*vi - • •-- - Aded Lira 

ADLİYE VEKÂLETİ 

Merkez 
Elektrikçi ve tamirci 1 110 
Kaloriferci ve tamirci 1 110 
Kaloriferci muavini 1 35 
Telefoncu 1 75 

MAARİF VEKÂLETİ 

Gazi öğretmen okulu ve eğitim enstitüsü 
Daktilo 1 75 
Ahçı 1 50 
Hademe [1] 350 
Hastabakıcı 1 60 

[1] Azamî kırk lirayı geçmemek üzere, tahsisatı dahilinde aded ve behe
rinin şehrî ücretlerinin tayini vekâlete ve vekâletin göstereceği makama 
aiddir. 

( S. Sayısı : 65 ) 
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[6] NüMAEALI CEDVE& 

F. M. Muhassas fttın nevi Lira 

512 1 İcar, arsa ve bina satın alma ve inşa, bedeli 46 500 

516 Muvakkat memuriyet ve kuriye harcırahı 1 G0Q 

519 Beynelmilel müessesat ve Cemiyeti Akvama iştirak hissesile murahhaslık 

masarifi ve Cemiyeti Akvama Müzaheret cemiyetine yardım 5 000 

525 Hakem mahkeme ve heyetlerile uzlaş ma komisyonları 2 000 

YEKÛN 55 100 

( Ş. Stop ısı ;-;••• 65.) 



S. Sayısı:66 
İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde 

değişiklik yapılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/302) 

T. C. 
Başvekâlet 16 - l - 1940 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/237 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

İnhisarlar Umum Müdürlüğü 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapılması hakkında tadilen 
Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 9 - I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise 
arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mueibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Zammın mucib sebebleri 

F. M. 

2 1 Vaziyeti hazıra dolayısile yeniden isticarına mecburiyet hâsıl olan bazı transit ambarlarile 
tuz stoklarının fazlalığı hasebile bir çok yerlerde tutulmasına zaruret görülen depolar 
için verilmesi mecburiyetinde kalınan mebaliği bütçenin ikinci faslının birinci idarehane 
ve satış depoları kirası tertibindeki bakıyei muhassasat karşılayamamaktadır. Bunun 
için bu tertibe; tutulacak depolar için verilecek 30 000 liralık kira bedelinden bu sene
ye aid yedi aylık kira karşılığı olaraklT 000 liranın ilâvesi zarurî bulunmuştur. 

12 1 Yabancı memleketlerden vuku bulan şarab taleblerine göre ihracı tahmin edilen 250 000 
liralık mikdara mukabil verilecek prim için 1939 bütçesine konulan 5 000 liralık tahsi
sattan kalan 1 398 lira bakiye ahiren İ2mir üzüm kurumunca Almanyadan celbedilen nu
munelere uygun tiplerde ihzar ve ihraç edilen 828 123 litre şarab için verilmesi muktazi 
prime kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından bu tertibe 18 000 liranın ilâvesine mecburiyet 
hâsıl olmuştur. 

12 " 5 Ahiren ana vatana iltihak eden Hatayda eşhas elinde mevcud olup 790 sayılı kanunun 
9 ncu maddesine tevfikan idarece mubayaası muktazi inbiklerin bedeli için de bütçenin 
12 nci faslında 5 nci madde olarak (inbik alımı) namile açılacak tertibe de 2 000 liranrn 
vazı zarurî bulunmuştur. 

Tenzilin mucib sebebleri 
Yıl içinde yapılan masraflar göz önünde tutularak bütçenin 10 ncu faslının 3 ncü 

maddesinden (17 000) ve 16 nci fasıldan (10 000) ve 18 nci fasıldan da (10 000) lira ki 
ceman (37 000) liralık tasarrufun temini umularak ona göre kanun lâyihası tanzim kı
lınmıştır, 
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Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
çe encümeni 

Mazbata No. 42 
Esas No. 1/302 

^ -I -1940 

Yüksek Reisliğe 

İnhisarlar umum müdürlüğü 1939 malî yılı 
bütçesinde'değişiklik yapılması hakkında Baş
vekâletin 16 -1 -1940 tarih ve 6/237 sayılı tez-
keresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası encümenimize havale edilmekle Gümrük 
ve inhisarlar vekili Baif Karadeniz hazır ol
duğu halde okundu ve konuşuldu. 

Hükümetin mucib sebebleri tedkik edilerek 
yapılan zam ve tenziller üzerinde izahat alın
mış ve bu tedkik ve izahlara göre teklif edi
len münakalenin yapılması encümenimizce de 
musib görülerek lâyihanın aynen kabulüne ka
rar verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üze
re Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
/>. Denker T. Coşkan Salâh Yargı 

Kâtib 
İstanbul 

I) 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
Mükerrem Unsal 

Kayseri 
S. Serim 

Malatya 
1/. Öker 

Muğla 
11. Kitaba 

Urfa 
Sami îşbay 

Bolu 
r. Zihni tllgen 

Giresun 
M. Akkaya 

İsparta 
R. Ünlü 

Konya 
R. Türel 

M araş 
M. Bozdoğan 

Muş 
Ş. Ataman 

Bursa 
N. Ayaş 

Gümüşüne 
1). Sakarya 

Kayseri 
F. Baysal 

Kütahya 

Mardin 
R. Erten 

Seyhan 
Naci Eldeniz 

Yozgad 
A. Sungur 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

İnhisarlar umum. müdürlüğü 1939 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılmasına dair kanım 

lâyihası 

MADDE 1 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçesinin ilişik cedvelde yazılı 
tertibleri arasında (35 000) liralık münakale 
yapılmıştır. 

MADDE 2 — İnhisarlar umum müdürlüğü 
1939 malî yılı bütçesinin 16 nci (geçen yıl borç
ları) faslından 2 000 lira tenzil edilerek 12 nci 
muhtelif masraflar faslmda (inbik alımı) adile 
yeniden açılan 5 nci maddeye fevkalâde tahsi
sat olarak konulmuştur. 

MADDE 3 — Bu kanun 
muteberdir. 

nesri tarihinden 

MADDE 4 — 
raya Gümrük ve 

Bş. V. 
!>.'. R. Saydam 

Da. V. 
Fayik Öztrak 

Mi'. V. 
Yücel A. 

s: 1. M. v. 
Dr. H. Alataş R. 

Mü V. 
A. Çetinkaya 

Bu kanunun hükümlerini ic-
inhisarlar vekili memurdur. 

9 - I 
Ad. V. 

Fethi Okyar 
Ha. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Na. V. 

F. Cebe soy 
G. 1 V. 

Karadeniz 

1940 
M. M. V. 
N. Tınaz 
Ma. V. 

F. Ağralı 
İk. V. 

//. Çakır 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

.V. Topcoğlu 

( S. Sayısı : 66 ) 
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CKDVEL 

Muhassatm nevi Tenzil edilen Zammedilen 

İdarehane ve satış depoları kirası 17 000 
Fabrika, atölye, imalâthane ve bakım işletme evlerile tuzla
larda çalışan müstahdem ve işçilere ve çocuk yuvalarma yar
dım. 17 000 
Şarapçılara verilecek prim. 18 000 
Geçen yıl tborçlan 8 000 
Mukannen aidat (1936 yılında tahakkuk eden aidat borçlan 
da bu fasıldan ödenir). 10 000 

YEKÛN 35 000 35 000 

( S. Sayısı : (10 ) 
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fç$Ui, telgraf ve telefon uımım mudürföğünün 1939 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yap İmasına dair kanun lâyihası 

ve Bütçe encümeni mazbatas* (1/298) 

T..C. 
Beşvekâlet 10-1-1940 

KOi-mkLr üaki^ Müdürlüğü 

E ü y ^ Mület MeclM Yîtksek ReisEğiııe 
; : İ W % ^ p l w t?*M'oıı.mmmnse^BrürğüiBDİaa 2Ü$ mali jak hfrfcflfflinrie â#gibt tk yapttlruaaı 
Mfc i^ t e Mürtafealftfr Teküligiaee haıaşiim^m, w İfflm ¥efciE«ıi Heyeti»» ar»I~ll&tsEUfeM*Yjifcv 
sek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mııt§İHiwfcfr bmrftkfc» mamlaKiffegr. 

Başvekil 
Dr. E. S'opgâam 

.-«•,,»,* Jçffsd : ıi. - Mi^ sajıii kaıaHiEm. a8. nci maddesi so&oibi&ee ^«üüseek take&d, ikıajşi^eai 
Bütçeye me^z» tahsisatla yapâan fazlası sariedilttâş olduğa eilıetk muameleleri derdeati ik

mal bulunan memurlarla sene sonuna kadar tekaüdlükleri icra» , kjlmaeaklaEm ifcramiyeteEİne 
karşılık olmak üzere bu tertibe 20 000 liranın münakalesi icab etmiştir. 

Fasoi : & Madde.. ı-1 - MkrJ&eẑ  daimi mfistahdfiaalfidl 
1939 malî yılı bütçe kanununa ekli (D) cedveline dahil olup ta 3656 sayılı kanunun.- 9 nen 

maddesi mucibince tensika tâbi tutulan daimî ücretli hizmetlere aid kadroların derece intiba-
kindari MsıT olan farklar rîe mezkûr kanunun 1® neu maddesi mucibince verSeeek mesken be
delleri karfdiğı olmak üzere 5 780* Kramn ilavesi zarurî göriHmi^tiîr. 

Fasıl : 4?MaÂâ&. : 1 ~ Yıl âyet. daimî, müstahdemleri 
1939 malî yak teat&e? knmmım* ekli (D) ctclveüne dahil oln# ta 3656 sayılı kamınım- 9 mu. 

maddesi mucibince tensika tâbi tutulan daimî ücretli hizmetlere aid kadroların derece inti
bakından hâsıl olan farMar üe braılard'an Ankar&cüa istîftdam edHeceftlere- mezkûr kanunca 
10 ncu maddesi mucibime verilecek mesken be defterî karçıfegr olmak üzere 16 366 liranın ilâ
vesine ihtiyaç hâsıl oteuştur. 

Fasıl : 6, - Merkezi m eJimp.! ve demkbaşt 
Umumî müdürlük binası bodrum katının sığşıak hadina geticilmefâ» dölayısile diğer, mahalle 

naklolunan eski evrak ve dosyaların tasnif ve muhafazası için yaptırılmasına lüzum görüleri 
raf ve dbTaftîfer bedfefine aid? cînsak ftzere 1 ®Qfr lîra tahsfe»t» tözüm? gwp®teüf^fe 

Fasıl ı 7 Madde : 2 - Merkez, kırtasiyesi 
KSğjod fiati-erinin ^ttksaslmesi dolayısile mevcud tahsisatın ihtiyaca tekabül etmeyeceği anla* 

şılffiğpoaian 4 Û0& lisanın mümakalesi kah einp&tir. 

Fasıl : 9 - Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 
Pasif korunmanın icab ettirdiği e§y$ m l^y&zm j§in 13 000, yeniden tesis edilen 15 muha-
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sebeeiliğin kasa, masa, sandalya ve yazı makineleri, ihtiyacı için 7 000, lira ki ceman 20 000 li
ranın münakalesi icab etmiştir. 

Fasıl : 10 Madde : 2 - Vilâyetler kırtasiyesi 
Kâğıd fiatlerinin yükselmesi ve yeniden ayı lan (8) merkezin kırtasiye ihtiyacı dölaytsile bu 

tertibe 5 000 liranın ilâvesi' lâzımgelmiştir. ;,_ 

Fasıl : 11 -Vi l âye t l e r müteferrikası . 
Pasif korunma için tedarikine lüzum görülen bazı eşya ve levazımın mubayaası ve ahvali hazıra 

dolayısile münakaşaların mükerrer ilân olunması gibi sebeblerle fazla masraf yapılmak iztırarında 
kalınmış olduğundan sene sonuna kadar vukubulacak masraflar için bu fazla 7 500 liranın müna
kalesi icab etmiştir. 

Fasıl : 14 - Muvakkat memuriyet harcırahı 
Bu fasla konulan tahsisatın sene sonuna kadar vukubulacak masraflara kâfi gelmeyeceği an

laşıldığından fevkalâde ahval dolayısile iş hacminin artmasından, merkez adedinin fazla ve kad
rolarının dar olmasından hastalanan veya kanunî mezuniyetlerini istimal eyleyenlerle işten menedi-
len, talim ve manavra gibi sebeblerle askere gidenlerin vazifelerini temin için hariçten gönderilen 
vekillere verilmesi lâzımgelen harcırah ve yevmiyelere karşılık olmak üzere 20 000 liranın müna* 
kalesine lüzum ve zaruret hissedilmiştir. 

Fasıl : 16 - Bütçe kanununun 5 nci maddesi mucibince verilecek ücret, yevmiye 
ve primler 

Senenin altıncı ayında bulunduğumuz halde bu fasla konulan tahsisatın kısmı azamı sarf edilmiş 
olduğundan saat 22 den sonra gece vazifesi ile mükellef olmayıb da tiren, vapur ve posta sürü
cülüklerinden müraselât alıb veren ve telgraf merkezlerinin kapalı bulunduğu saatlerde rasad tel
grafı alıb yazanlar ile Genel Kurmay Başkanlığınca sabaha kadar açık bulundurulmalarına lüzum 
gösterilen kıyı ve sınırlardaki merkezlerde mesai saatleri haricinde çalıştırılan memurların sene sonu
na kadar tahakkuk edecek yevmiye ve ücretlerine karşılık olmak üzere bu tertibe 15 000 liranın 
münakalesi lüzumlu görülmüştür. . 

« 
Fasıl : 17 - Ücretli muhabere ve mükâleme masrafı 

Bu fasla konulan tahsisatın kifayet etmeyeceği anlaşıldığından 750 liranın münakalesi icab 
etmiştir. 

Fasıl :• 20 Madde ; 3 - Hurç, Çanta, ve çuval mubayaası bedellerile tamir masrafları 
Adlî tebligat işlerinin ifası maksadile idaremiz kadrosuna ilâve olunan süvari ve piyade müvez 

zilerine lüzum olan hurç ve çantalar için 3624 numaralı kanuna ek 3690 numaralı kanunla büt
çeye tahsisat vazedilmemiş ve 1939 malî yılı bütçesine konulan tahsisatla da bu ihtiyacın temini 
mümkün görülememiş olmasından bu fasla 36 671 liranın münakalesi lâzımgelmiştir. 

Fasıl : 27 - Mühendis/ makinist ve sair fen memurlarile mıntakalan haricinde çalıştırılacak hat 
1 bakıcıların muvakkat memuriyet harcırahları 

Bu fasla konulan tahsisatın yarıdan fazlası sarfedilmiş olduğundan telgraf ve telefon hat
larının inşa ve mevcudlarınm tamirinde istihdam olunacak mühendis ve fen memurlarile hat ba
kıcılarının sene sonuna kadar tahakkuk edecek zarurî masraf ve "•yevmiyelerine karşılık olmak 
üzere bu tertibe 10 000 liranın ilâvesi icab'etmiştir. 

' . . . ' • • . ' ' • • • • • • ' • • • ' : • • r . 

Fasıl : 30 madde : 2 Yüksek mühendis mektebinde okutturulacak talebe masrafı 
Yüksek mühendis mektebinin 5 nci sınıfını ikmal edip Fransaya gönderilmeleri takarrür etmiş 

iken ahvali hazıra dolayısile azimetleri tehir edilen dört talebe ile Avrupada tahsilde iken yurda 
dönen on talebenin Yüksek mühendis mektebinde tahsillerine devam etmeleri icab etmiş olduğun
dan bu talebelerin tedris, ibate ve iaşe masraflarına karşılık olmak üzere 4 200 liranın münakalesi 
lâzım gelmiştir. . 

'•'"""" ' "•-• l - - - ' ' ( S . Sayısı : 6 7 ) • - ' - • • - -•'• -••--•-•-::;.;.:•::.. ...:. 



1939 yılı bütçesinin 30 ncu faslın 2 nci maddesine konulânUl 000 liramın Hazineye tediye olun
ması ve bu paranm Nafia vekâleti bütçesinin Yüksek mühendis mektebi kısmında lüzum gösterile
cek tertiblere tahsisat olarak ilâvesi ile 1939 hesabı umumisinde gösterilmesi 3624 numaralı büt
çe kanununun 10 ncu maddesi ile kabul edilmiş olmasma binafcn mezkûr tertibe bu defailâvesi 
arzedilen 4 200 liranm da ayıii veçhile muameleye tâbi tutulması için kanunun 2 nci maddesi teklif 
olunmuştur. ' ' >.-.ı>..--\-.£ 

Fasıl : 33. Telgraf ve telefon fabrikası ile telsiz istasyonları ve P. T. T. servis salonları ' , 
için alınacak edviye bedeli '•> 

Pasif korunma için tedarikine lüzum gösterilen sıhhî malzeme ve tıbbî levazım bedellerine karşılık 
olmak üzere bu\fasla 8 00Ö liranm münakalesi lüzumlu görülmüştür, T -̂ - " - r 

Fasıl : 37. Geçen yıl borçları 
1939 malî yılı bütçesinin ihzar ve şevkinden sonra tahakkuk etmiş olan borçların, tediyesj. için 

25 000 liranın ilâvesi zarurî görülmüştür. 

Fasıl: 38. Madde: 4. 1934 yılı borçlan karşılığı 
1939 malî yılı bütçesinin kabul ve tasdikından sonra tahakkuk eden borçların tediyesi için bu 

tertibe 3 800 liranm ilâvesi lüzumlu görülmüştür. 

Fasıl: 47. Madde: 1 Kırtasiye ve matbu evrak J " 
Kâğıd-fiatlarının yükselmesLdolayısile bu tertîbdeki tahsisatın kifayet etmiye^eği anlaşıldığın

dan 1 000 liranm münakalesi icab etmiştir. - • 

Fasıl: 47. Madde: 4. Mahkeme, noter, tapu harç ve masrafları 
İhtiyaç dolayısile bu tertibe 100 liranın ilâvesi lâzım gelmiştir. 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. ' -'---••- — - -—----- " ;; :..:.: 
Bütçe encümeni V , •"••"-' ;':~ 17-.1-1940 
Mazbata No. 41 
Esas No. 1/296 ..V'"..:" " ' " " 

Yüksek Reisliğe 

Posta, telgraf ve telefon Umum Müdürlüğü
nün 1939 malî yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması hakkında Başvekâletin 10 - I - 1940 tarih 
ve 6/110 sayılı tezkeresile Yüksek Meclise sunulan 
kanun lâyihası encümenimize havale edilmiş ol
makla Maliye vekili Fuad Ağralı ve Posta, telgraf 
ve telefon Umum müdürü hazır olduğu halde 
okundu ve konuşuldu: 

Hükümetin mucib sebeblerinde tafsilen izah 
edildiği veçhile ücretli memurlara mesken zammı 
verilmek mecburiyetinden, sığmak yapılan mü
düriyet binasının alt katındaki evrakın başka ma
hallere nakli zaruretinden, kâğıd f iatlarmm yük
selmesinden, yeni tesis edilen bazı merkezlere alı
nacak kasa ve saire gibi lüzumlu eşyadan, pas-
sif korunma için icabeden bazı eşyanın muba

yaası mecburiyetinden ve adlî tebligat işlerinin 
istilzam ettiği masraflardan ve sair zarurî sebeh- • 
lerden doğmakta olduğu -anlaşılan tahsisat nok
sanlarının tahsisatları müsaid veya tasarrufu ,f 
mümkün'1 bulunan tertîblerden" îİshıali maksadile 
tanzim edildiği anlaşılan kanun lâyihası encüme-
nimizce yerinde görülerek esas ftiBarile kabul edil
miş ve birinci maddesine bağlı cetvelde tertibe^ ,r 
aid ve ikinci maddesinde hükme müessir olmıya-
cak şekilde bir değişiklik yapılmış ve diğer mad
deleri aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis R.V. M. M. 
Kırklareli Kastamonu Kocaeli 
B. Denker T. ÇoşJcan S, Yargı 

( S: Sayısı-: 67 ) 
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MÂkRağa 

ti. Ünlü 

Kûnfar 

S. Serim 

RLMrtm 

N. Eldeniz . #. fy&a?/ A. 

HÜKÜMETIN T E K Ö $ * 

ÜRosto, telgraf ve telefon umumî 

dair kanun lâyihası 

ÎVLADDE 1 — Posta, telgraf ve-tefefon mnumî 
Tûüdürlügiöi'im' 19S9 maiî ydı büfcşesiiriı* ilişife 
cedvelde gösterilen fasılları arasında 204 147 li
ralık münâkale yapılmıştır. 

MADDE fcr— 3$ ffictt fittim 3mrö maddesine 
zammedilen 4 200 lira Nafia vekâleti 1939 malî 
yılı bütçesinin Yüksdk mühendis, mfiktebi kıs
mında Nafia, vekâletince lüzum gösterilecek ter-
tiblere tahsisat olarak ilâve ve 1939 malî yılı he
sabı umumisinde irae olunur. 

MADDE 3 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 4 — Bu kanun hükmünü icraya Ma-
liyerv» MRöAteılât vekilleri memurdur. 

3 .1 -1940 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. B. Saydam Fethi Okyar 
W ' MmVi 

A Mi Gjebm&yi 

M.M.V. 
N. T^nm 

- 5taL V. 

M..Çaimt 

Posta, telgraf ve telefon umumî müdürlüğünün 
19&9 maU- yth bütçesinde değisikîîk yapdmam 

hakkmdar Ifatmm Wyikms 

MADDE 1 — Aynen 

MADDE 2 —30 ncu faslm ikinci maddesine 
zammedilen 4 000 lira hakkmdft 1939 malî yılı 
bütçe kanununun 10 nau maddesi hükmü tatbik 
olunur. 

MADDE 3 — Aynen 

MADDE 4 — Aynen 

{ $ ŞflgtfBT: ŞT) 



F. M. Muhassasatm nevi Tenzil 2ani 

' 1 1 Memurlar maaşı 

ı ' 2 1683 numaralı kanunun 58 nei maddesi mucibince verilecek 

tekaüd ikramiyesi 

3 1 Daimî müstahdemler 

• ı 4 1 Daimî müstahdemler 

6 Merkez mefruşat ve demirbaşı 

7 2 Kırtasiye ' 

9 Vilâyetler mefruşat ve demirbaşı 

10 2 Kırtasiye 

11 Vilâyetler müteferrikası 

12 7 Banka ile olan nakdî muamelelerin faiz, komisyon ve sair 
masrafları 

14 Muvakkat memuriyet harcırahı 

16 Bütçe kanununun 5 nci maddesi mucibince verilecek ücret ve 
yevmiye ve primler 

17 Ücretli muhabere ve mükâleme masrafları 

20 3 Hurç, çanta ve çuval mubayaası bedelile tamir masrafları 

23 1 Mubayaa 

24 2 Telgraf ve telefon tesisat, inşaat ve tamiratı her nevi ma
kine, alât, edevat ve malzeme bedellerile nakliye ve sair mas
rafları, radyo istasyonu ve sütüdyonun 1939 taksit bedelleri 

27 Mühendis, makinist ve sair fen memurlarile mmtakaları hari
cinde çalıştırılacak hat bakıcılarının muvakkat memuriyet 
harcırahları 

30 2 Yüksek mühendis mektebinde okutturulan talebeler masrafı 

33 Telgraf ve telefon fabrikası ile telsiz istasyonları ve P. T. T. 
servis salonları için alınacak edviye bedeli 

42 126 

8 000 

87 700 

65 221 

20 000 

5 760 

16 366 

1 ÖÖ0 

4 000 

20 000 

5 000 

7 500 

20 000 

15 000 

750 

36 671 

10 000 

4 200 

8 000 
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4 
Muhassasatm nevi 

37 Ge#a p l borçları 

38 4 1934 yık borçlam feâ*şıkğı *•• 

47 1 Kırtasiye ve matbu evrak 
1 ' 4 Mahkeme, noter, tapu harç ve masrafları 

• w 1 Mefruşat ve demirbaş eşya 

Tenzil ikııi 

' 

Fasıl yekûn» 

im 

25 000 

3 8Q0 

1 000 
100 

1 100 
= ~— 

YEKÛN 20*147 204 147 

m n 
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- S.-Sayısı: 68-
Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin 

tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/304) 

17-1- 1940 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının D bendinin tadili ha'kkında Ticaret vekilliğince ha
zırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 16 - I - 1940 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının d bendinin tadiline dair kanun lâyihası mucib se-
bebler mazbatası 

Motorin ile gazyağı gümrük resimleri arasında ehemmiyetli bir fark bulunması, ucuz gümrük 
resmine tâbi olan motorinden, gaz yağı elde edilmek suretile gümrük resmi kaçakçılığı yapılması 
Mikalarını verebileceği düşünülerek, gümrük tarifemizin 695/d fıkrasındaki tarif bu imkânı berta
raf etmek maksadına matuf bir şekilde tanzim edilmiştir. 

Mezkûr Fıkraya nazaran 100 kiloda 1 lira resme tâbi olan motorin ve emsali mayi mahrukatın, 
270 dereceden evvel takattur eden hafif kısmı % 10 u tecavüz etmiyeeektir. 

Takattur eden hafif kısım motorinde veya mazutta dahi bulunan gazyağı emsinden hafif yağ
lardır. Şu halde, tarifemiz, yukarıda bahsedilen kaçakçılığa mâni olmak maksadile, motorin ve 
emsali mayi mahrukatın hafif kısmını yani ihtiva ettiği petrolü en küçük bir mikdara indir
miştir. Binnetice, memleketimiz ancak hafif kısmı cüzî olan motorinler idhal edilebilmektedir. 

Tarifemizdeki bu kayid mubayaada bulunduğumuz piyasalardaki istihsal şartlarına ve tea
müllere uygun değildir. Zira, bu piyasalarda satışa arzedilen motorinler bizim aldığımız moto
rinlerden daha hafiftir. Filhakika, bunların ihtiva ettiği hafif kısım vasatı % 40 - 45 raddesin-
dedir. 

Mayi mahrukat idhalâtçı bir memleket olmak itibarile, memleketimizin de, bu nevi malları 
mubayaa ettiği piyasalarda gaz, motorin ve mazot gibi maddeler hangi tiblere ayrılmış ve 
hangi evsaf ile tarif edilmiş ise o evsaf ve tiplere uyması asıl olmak lâzım geldiği halde, tarifemiz
deki % 10 kaydi dolayısile bu piyasalardan memleketimize has bir motorin taleb etmek mecburiye
tinde kalmaktayız. 

Gümrük tarifemizin motorin tarifi ile istihsal piyasalarındaki tarif arasında görülen bu fark 
müteaddid mahzurlar tevlid etmektedir ki, aşağıda arzolunmuştur: 

Gayet cüzî mikdarda hafif kısım ihtiva eden motorin mubayaada bulunduğumuz piyasalarda 
tanınmış ve mevcud bir mal olmadığından sureti mahsusada bizim için ihzar edilmektedir. Bu husu
siyet o derece barizdir ki, bu gün Romanyadan alelıtlak satın alınacak her hangi bir motorin, mo
torin tarifesile memleketimize idhal edilemez. Mezkûr memleketten idhal ettiğimiz motorin, bizim 
tarifemize uyulmak için hususî surette ihzar edilen ve bu hususiyeti dolayısile «Türk tipi» adı verilen 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı : 6/446 
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bir nevi motorindir. Bu mal, cari kalitedeki motorinler daha ziyade taktir edilmek gibi muamelelere 
tâbi tutularak hafif kısımları azaltmak suretile elde edilmektedir. 

Bu hususiyetin bedelini ödemekteyiz. Zira, bahsi geçen muameleler masrafı satış fiatlarına zam 
edilmektedir. 

Diğer taraftan bizim aldığımız motorinler, bu hususiyeti dolayısile kalitece daha yüksek değil, 
bilâkis daha aşağıdır. Çünkü, cari kaliteler daha ince ve hafif kısmı daha çok motorinler olduğu 
halde, biz, bu malı, hafif kısımlarını çıkarttırarak yani, daha kalın bir mal haline ifrağ ettirerek, 
alıyoruz. 

Bu suretle, alacağımız bir malı hem de masrafını ödeyerek adileştirmek gibi bir vaziyete düş
mekteyiz. 

Şimdiye kadar idhalâtımız bu suretle devam etmiştir. Fakat bu gün daha esaslı bir mahzur kar
şısındayız M; o da şudur : 

Halen mayi mahrukat temini hususunda Romanya ile münasebetlerimiz artmıştır. Bu memlekette 
ise petrol kumpanyaları bir çok memleketlerin o derece geniş ve âcil talebleri karşısındadırlar ki, 
bunlara, artık, yekûna nisbetle küçük bir mîkdar olan mübayaatımız için (Türk tipi) ihzarı kül
feti kabul ettirilememektedir. Nitekim şu sıralarda Romanya ile vukubulan temaslarımızda bu 
vaziyet hadis olmuştur. 

Binaenaleyh, bu vaziyeti tevlid eden tarifemizdeki kaydin tadili suretile petrol piyasalarına 
uymak ve mubayaa imkânlarımızı emniyet altına almak zarureti karşısında bulunmaktayız. 

îlişik kanun lâyihası bu zaruretin mahsulüdür. Bu lâyihada 695/d fıkrasının ihtiva ettiği tarif 
iki bakımdan tadil edilmektedir. 

Evvelen; takattur eden hafif kısım % 40 a kadar arttırılmıştır ki, lâyihanın asıl hedefi budur. 
Saniyen; renk hakkında hükümler de konmuştur ki, bu, sadece, yukarıda bahsi geçen gümrük res
mi kaçakçılığına karşı bir tedbirden ibarettir. 

Bu suretle, takdim kılman lâyihada, bir taraftan, ticarî zaruretler karşılanırken, diğer taraf
tan da, kaçakçılık endişesine cevab verilmiştir. 

Her iki maddenin de gümrük resmi ayni olaydı o zaman, mevcud tarifemizdeki % 10 kaydine, 
ne de takdim kılman lâyihadaki renk kaydine mahal kalırdı. Bu günkü halde, motorin tarifesini 
arttırmadan veya gazden mütehassil gümrük resimleri varidatından bir fedakârlık kabul edil
meden bu tevhidin icrasına imkân bulunamadığı cihetle, idhal edilecek motorinlerin rengini değiş
tirmek yolundaki hükmün! vazma zaruret hâsıl olmuştur. 

Gelecek motorinlerin rengini siyahlatmak, bu mala bir mikdar mazot karıştırmak suretile elde 
edileceğinden, lâyihada kabul edilen-bu usulden dolayı evvelce olduğu gibi masraflı bir muamele 
bahis mevzuu değildir. Tahmil esnasında, mazot ve motorin tanklarından ayar edilecek bir nisbet 
dahilinde ayni zamanda mal alınması matlub neticeyi istihsale kâfi gelecektir. 

Binaenaleyh bu suretle gelecek motorinlerin rengi siyah olacağından gazyağı ile karıştırılmak 
suretile gümrük resmi farkından istifade teşebbülerinin önüne geçilmiş olacaktır. Motorinin tas
fiyesi suretile gazyağı elde edilmesine gelince, bu iş için yapılacak tasfiye muamelesi masrafını 
korumayacağından bu endişeye de mahal yoktur. 

Bununla beraber her ihtimale karşı, bu fiilleri ceza tehdidi altmda bulundurmak maksadile, 
lâyihanın 2 nci maddesine cezaî hükümler konmuştur. 

Lâyihanın muvakkat maddesi, kanunun neşri tarihinde Türkiyeye müteveccihen yola çıkarıl
mış veya gümrüklere gelmiş bulunan malları istihdaf etmektedir. Eski tarifeye nazaran getirilmiş 
mallar olduğu cihetle renk şartını tatmin edemiyeceklerinden, eski hükümlere tâbi tutulmaları 
tabiidir. ' . 
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Murakkat encümen mazbatası: 

T.B.M.M. 
Muvakkat encümen 
Esas No. İ/304 

Karar No. 2 

17-1-1940 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 17 - I - 1940 tarih ve 6/446 nu
maralı tezkeresile gönderilen ve Umumî Heyetçe 
ayni tarihte ittihaz buyurulan karara tevfikan 
teşkil edilen muvakkat encümenimize havale bu
yurulan ve gümrük tarifesinin 695 nci numara
sının (D) bendinin tadiline müteallik olan ka
nun lâyihası Gümrük ve inhisarlar vekili ile Ti
caret vekili hazır oldukları halde okundu ve gö
rüşüldü. 

1499 numaralı gümrük tarife kanununun 695 
nci tarife numarasında gösterilen madenî mayi 
mahrukatın muhtelif şekil ve vasıfları ile tâbi ola
cakları resim mikdarlarr mezkûr kanunda tasrih 
edilmiş ve bu meyanda petrol lâmpanın beher 
yüz kilosu 12 lira 60 kuruş ve mazotun beher yüz 
kilosu da bir lira gümrük resmine tâbi tutulmuş
tu. Mezkûr kanunu değiştiren 2255 numaralı 
kanunda ayni gümrük resmi nisbetleri muhafaza 
edilmiş ve şu kadar ki, mazot ve motorinin va
sıflarını tesbit eden tarifenin 695 numarasının 
(D) pozisyonu (ağır maden yağları ve tortu
ları makine yağları, mazot, motorin gibi mah
rukat ve tortular katranlar : 270 dereceden ev
vel takattur eden hafif kısmı yüzde onu tecavüz 
etmeyecektir) şeklinde tadil edilmiş ve bununla 
270 dereceden evvel takattur eden hafif yağ kıs
mı yüzde onu geçen yağlar (C) pozisyonundaki 
gazyağı tarifesine tâbi tutulmuştu. 

3264 sayılı kanunla mezkûr (C) pozisyonun
daki gazyağı tarifesi 12 lira 60 kuruştan 6 liraya 
indirilmiştir. Mezkûr kanunun neşrinden sonra 
dahi mazota aid olan tarife hükümleri aynen de
vam etmiştir. Gazyağı resminin yüksek olduğu 
zamanlarda vukuu muhtemel kaçakçılığı önleme-. 
yo matuf olan motorin ve mazotun tesbit edilen 
vasıflan beynelmilel müteamil vasıflarına uygun 
olmayıb sureti mahsusada Türkiye için ihzar 
edilen bir tip halini aldığı ve gazyağı resminin 
tâbi olduğu yeni tarife bu kaçakçılığı teşvik 
etmiyeceği gibi bu formülün aynen muhafazası 

aşağı vasıfta motorinin normal mtıtorin fiatiTe 
memlekete mal edilmesine sebeb oiduğuha bi
naen motorin vasıflarının tarife kanununda ta
dili maksadile bu lâyihanın hazırlandığı anlaşıl
mış ve esası muvafık görülmüştür. 

Lâyihanın maddelerine gelince; birinci mad
de şekle aid bir tadil ve tavzihle müttefikan ka
bul edilmiştir. 

Cezaya aid olan ikinci madde üzerinde cere
yan eclen müzakerede mazotla karıştırılmak su-
retile rengi değiştirilen motorinin gazy ağına .az 
nisbette karıştırılması halinde dahi gazin rengi 
az çok değişeceği ve bu suretle saf gazyağmdan 
tefrik edilebileceği gibi karışık gazyağmm "ha
kikî gazyağmdan fiatçe mühim bir farkı olmı-
yacağı cihetle saf gazyağı müstehliklerinin tut 
istihlâkini azaltabilecek mühim bir rolü 0İmı-
yacağı ve müstehliklerin gaz ve motorini karış
tırması serbest olacağına göre bunları satir 
erların karıştırmasının meninde amelî bir f aide 
olamryacağı noktasında Encümende hazır bu
lunan vekillerle Encümenimiz arasında muta
bakat hâsıl olduğundan böyle bir memnuiyet 
ihdasma lüzum görülmemiş ve yalnız , tasfiye. 
suretile motorinden gazyağı istihsalinin mene-
dilmesi - bu ameliyenin müteşebbisine mühim bir 
faide temin etmiyeceği halinde dahi - muyafıJk 
olacağı ve bunun bu kanunda yazılı hususî ce
za müeyyidelerine tâbi tutulması ekseriyetle ka
rarlaştırılmıştır. 

İDiğer maddeler teklif veçhile kabul edilmiş
tir. Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Eeisliğe sunulmuştur. 

Muvakkat E. Reisi 
Trabzon 
Sırrı Day 

Bingöl 

M. M. 
Muş 

Ş.Ataman 

Konya 

Kâtib 
Kırşehir 

hztâ Üztem 

İzmir 
Feridun Fikri GMib Gültekin Kâmil Dursun 
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Rize Rize 
2 nci maddedeki alât ve Tasfiyenin müsaadeye 

edevatın müsaderesi hak- tâbi ve mümkün o1 m çı
kındaki hükmün esasen sı fikrindeyim. Yalnrz 
ceza, 'kanununun 36 neı gümrük mülâhazalar; 
maddesi ile temin edilmiş le menine taraftar de-
olmasma göre lüzumsuz ğilim. 
olduğu -kanaatindayım. 

Fuad 8irmen Kemalettin Kamu 

HÜKÜMETIN TEKLIFI 

Gümrük tarifesinin 695 numarasının d bendinin, 
tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 sayılı kanuna ekli güm
rük umumî tarifesinin 695 numarasmm d ben
di aşağıda yazılı olduğu üzere değiştirilmiştir: 

d) Ağır maden yağları ve tortuları (maltı
na yağları, mazot, motorin gibi mahrukat, tor
tular ve katranlar) : 

1 - Mazot ve motorin (180 dereceden.evvel 
biç takattur etmiyecek, 180 derece ile 270 de
rece arasmda takattur eden hafif kısmı % 40 i 
tecavüz etmiyecek ve aynı zamanda rengi de 
«Union» renk mesaha cedvelinin asgarî 5 numa
rasına tekabül eden siyahlıkta olacaktır. 

2 - Sairleri (270 dereceden evvel takattur 
eden hafif kısmı % 10 u geçmiyecektir). 

MADDE 2 — Gazyağı gibi satılmak maksa-
dile mazut veya motorinin gazyağma karıştırıl
ması veya bu suretle elde edilen metam satıl
ması, keza aynı maksadlar dahilinde mazot ve
ya motorinin tasfiyesi gibi ameliyelerle gaz
yağı istihsali veya bu ameliyeler neticesinde el
de edilen metam satılması, kaçakçılığın men ve 
takibine dair 1918 numaralı kanunun 1 nci 
maddesinde yazılı gümrük kaçakçılığı suçların
dan sayılarak suçlular aynı kanun ile buna mü-
zeyyel kanunlar hükümleri dahilinde cezalan
dırılırlar. 

4 — 
Erzurum Çorum Çorum 

M. Ilüsrev Göle 8. Köstekçioğlu Ş. Baran 
Afyon K. Diyarbakır 

izzet Akoiıman V. Necdet 8ünkitay 
Konya 

Tasfiyenin meni hakkındaki 
hükme icabında Umumî He
yet huzurunda arzedeceğim. 
Sebeblerden dolayı muhalifim. 

Ali Rıza Türel 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEÖÎŞTÎRÎŞİ 

Gümrük tarifesinin 695 numarasının (D) pozis
yonunun tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 sayılı kanuna ekli güm
rük umumî tarifesinin 695 numarasmm (D) po
zisyonu aşağıda yazılı olduğu üzere değiştiril
miştir : 

D) Ağır maden yağları ve tortuları (makine 
yağlan, mazot, motorin gibi mahrukat, tortular 
vo katranlar) : 

100 kilo grammda bir lira. 
1 - Mazot ve motorin (180 dereceden evvel 

hiç takattur etmiyecek, 180 derece ile 270 derece 
arasmda takattur eden hafif kısmı % 40 i teca
vüz etmiyecek ve ayni zamanda rengi de «ünion» 
renk mesaha cedvelinin asgarî 5 numarasma te
kabül eden siyahlıkta olacaktır. 

2 - Sairleri (270 dereceden evvel takattur 
eden hafif kısmı % 10 u geçmiyecektir.) 

MADDE 2 — Birinci madde hükmüne göre 
idhal edilen mazot ve motorinden tasfiye sure-
tile gazyağı istihsal etmek memnudur. 

Bu memnuiyete muhalif hareket edenler hak
kında bir aydan bir seneye kadar hapis cezasile 
birlikte tasfiye suretile istihsal edilen maddeler 
ve tasfiye için kullanılan alât ve edevatta mü
sadere olunur. 
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Rize Rize 
2 nci maddedeki alât ve Tasfiyenin müsaadeye 

edevatın müsaderesi hak- tâbi ve mümkün olma-
kındaki hükmün esasen sı fikrindeyim. Yalnrz 
ceza kanununun 36 nci gümrük mülâhazaları •• 
maddesi ile temin edilmiş le menine taraftar de-
olmasına göre lüzumsuz ğilim. 
olduğu kanaatındayım. 

Fuad Sirmen Kemalettin Kamu 

HÜKÜMETİN TEKLÎFÎ 

Gümrük tarifesinin 695 numarasının d bendinin, 
tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 sayılı kanuna ekli güm
rük umumî tarifesinin 695 numarasının d ben
di aşağıda yazılı olduğu üzere, değiştirilmiştir: 

d) Ağır maden yağları ve tortuları (maltı
na yağlan, mazot, motorin gibi mahrukat, tor- * 
tular ve katranlar): 

1 - Mazot ve motorin (180 dereceden evvel 
hiç takattur etmiyecek, 180 derece ile 270 de
rece arasında takattur eden hafif krsmı % 40 i 
tecavüz etmiyecek ve aynı zamanda rengi de 
«Union» renk mesaha cedvelinin asgarî 5 numa
rasına tekabül eden siyahlıkta olacaktır. 

2 - Sairleri (270 dereceden evvel takattur 
eden hafif kısmı % 10 u geçmiyecektir). 

MADDE 2 — Gazyağı gibi satılmak maksa-
dile mazut veya motorinin gazyağma karıştırıl
ması veya bu suretle elde edilen metarn satıl
ması, keza aynı maksadlar dahilinde mazot ve
ya motorinin tasfiyesi gibi ameliyelerle gaz
yağı istihsali veya bu ameliyeler neticesinde el
de edilen metam satılması, kaçakçılığın men ve 
takibine dair 1918 numaralı kanunun 1 nci 
maddesinde yazdı gümrük kaçakçılığı suçların
dan sayılarak suçlular aynı kanun ile buna mü-
zeyyel kanunlar hükümleri dahilinde cezalan
dırılırlar. 

(S. Sa 

Erzurum Çorum Çorum 
M. Hüsrev Göle 8. Köstekçioğlu Ş. Baran 

Afyon K. Diyarbakır 
İzzet Akomnan V. Necdet Sünkitay 

Konya 
Tasfiyenin meni hakkındaki 
hükme icabında Umumî He
yet huzurunda arzedeeeğim. 
Sebeblerden dolayı muhalifim, 

Ali Rıza Türel 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞIŞTÎRİŞÎ 

Gümrük tarifesinin 695 numarasının (D) pozis
yonunun tadiline dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — 1499 sayılı kanuna ekli güm
rük umumî tarifesinin 695 numarasrnrn (D) po
zisyonu aşağıda yazılı olduğu üzere değiştiril
miştir: 

D) Ağır maden yağları ve tortuları (makine 
yağlan, mazot, motorin gibi mahrukat, tortular 
ve katranlar): 

100 kilo grammda bir lira. 
1 - Mazot ve motorin (180 dereceden evvel 

hiç takattur etmiyecek, 180 derece ile 270 derece 
arasmda takattur eden hafif kısmı % 40 i teca
vüz etmiyecek ve ayni zamanda rengi de «ünion» 
renk mesaha cedvelinin asgarî 5 numarasma te
kabül eden siyahlıkta olacaktır. 

2 - Sairleri (270 dereceden evvel takattur 
eden hafif kısmı % 10 u geçmiyecektir.) 

MADDE 2 — Birinci madde hükmüne göre 
idhal edilen mazot ve motorinden tasfiye sure-
tile gazyağı istihsal etmek memnudur. 

Bu memnuiyete muhalif hareket edenler hak
kında bir aydan bir seneye kadar hapis cezasile 
birlikte tasfiye suretile istihsal edilen maddeler 
ve tasfiye için kullanılan alât ve edevatta mü
sadere olunur. 
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İVEUVAKKAT MADDE — Bu kanunun neş

ri tarihinde gümrüklerde bulunan veya Türki-
yeye getirilmek üzere yola çıkarılmış olan 
mallar hakkmda eski hükümler tatbik olunur. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

MADDE 4 —Bu kanunu icraya İcra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

16-1-1940 
Bş. V. Ad. V. 

Dr. R. Saydam Fethi Okyar 
Da. V. Ha. V. 

Fayik öztrak Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. 
Yücel A. F. Cebesoy 

S. î. M. V. G. İ. V. 
Dr. II. Alataş R. Karadeniz 

Mü V. 
A. Çetinkaya N. 

Ti. 

M. M. V. 

Ma. V. 
F. Ağrah 

îk. V. 
H. Çakır 

Zr. V. 

V. 
Topcoylu 

MUVAKKAT MADDE — Hükümetin mu
vakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

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

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

)>m<t 
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