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1 — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Posta, telgraf ve telefon idaresinin Biriktirme ve 
yardım sandığına, 

Ecnebi Devletlerden temin edilen ve edilecek olan 
kredilere mahsuben celbolunan harp teçhizat ve leva
zımının gümrük resmile sair vergi ve resimlerden 
istisnası hakkındaki kanuna iki madde eklenmesine 

2 — HAVALE 
Lâyihalar 

1 — Alelûmum seyyar küçük Sıhhat memurları
na hayvan yem bedeli verilmesi hakkında kanun lâ
yihası (1/727) (Bütçe ve Sıhhat ve içtimaî muavenet 
encümenlerine) 

2 — Türkiye - Romanya arasında mevcut 26 ey
lül 1940 tarihli Ticaret ve Tediye Anlaşmalarının 
bir ay uzatılması hakkında teati edilen notaların 
tasdıkma dair kanun lâyihası (1/728) (Hariciye ve 
İktisat encümenlerine) 

Mazbatalar 
3 •— Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 1938 

malî yılı hesabı katisine ait mutabakat beyanname
sinin sunulduğuna dair Divanı muhasebat riyaseti 
lezkeresik Beden terbiyesi genel direktörlüğünün 

1 — Buğdayı horuma karşılığı vergisinin 
kaldırılması hakkında kanun lâyihası ve Muvak
kat encümen mazbatası (1/725) [1] 

REİS — Encümen mazbatasında, lâyihanın 
müstacelen ve takdimen müzakeresini teklif edi
yor. Evvelâ müstaceliyet teklifini reyi âlinize 
arzediyorum. Müstacelen müzakeresini kabul 
edenler... Etmiyenler... Müstacelen müzakeresi 
kabul edilmiştir. 

'Takdimen müzakeresini kabul edenler... Ka
bul etmiyenler... Takdimen müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

[1] 44 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

dair kanun lâyihaları kabul edildi. 
Çarşamba günü toplanılmak üzere inikada niha

yet verildi. 
Reis vekili Kâtip Kâtip -

Aydın Bingöl Niğde 
Dr. Mazhar Germen Necmeddin Sahir Cavid Oral 

1938 malî yılı katî hesabı hakkında kanun lâyihası 
ve Divanı muhasebat encümeni mazbatası (3/420, 
1/597) (Ruznamcye) 

4 — Büyük Millet Meclisi, Riyaseticümhur ve Di
vanı muhasebat 1940 malî yılı hesabı katileri nak
şında Meclis hesaplarının tetkiki encümeni mazba
tası (5/45) (Ruznameye) 

f — Noter kanununun bazı maddelerinin değiş
tirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Adliye encümeni 
mazbatası (1/701) (Ruznameye) 

6 — Orman umum nrüdürlüğü 1938 malî yılı he
sabı katisine ait mutabakat beyannamesinin sunul
duğuna dair Divanı muhasebat riyaseti tezkeresile 
Orman umum müdürlüğü 1938 malî yılı hesabı ka
tisi hakkında kanun lâyihası ve Divanı muhasebat 
encümeni mazbatası (3/419, 1/401) (Ruznameye) 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bu verginin 
kaldırılmasmdaki hikmeti bendeniz kavrayama
dım. Nihayet 15 kuruşa yenecek ekmek 16 ya da 
yenebilir ve bunu hiç kimse çok görecek değildir. 
Bahusus ortada bir de açığımız var. Bugün buğ
day fiatları, arpa fiatları yükselmiştir. Ucuz 
fiatla mal veren insanlar vardır. Eğer Hükü
met ve Heyeti umumiye bunu muvafık görürse 
bu vergiyi ipka edelim. 40 para, 60 para, bunu 
fazla gören yoktur. Bu vergiyi ipka edelim, bu 
vergiden alınacak parayı da ucuz fiatla alın
mış arpaya, buğdaya verelim. Bendeniz müsaade 

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

REİS — Dr. Mazhar Germen 
KÂTİPLER : Necmeddin Sahir (Bingöl), Hamdi Selçuk (Hatay) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

İDILEN EVRAK 
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ederseniz bir de takrir vereceğim. Lütfen ka- ! 
bulünü rica ederim. 

HİKMET BAYUR (Manisa) — Hükümetin 
teklifinin lehinde söyliyeceğim. Yani bu ver
giyi kaldırmak lâzımdır ve faydalı olur. Niçin 
çünkü bu günkü günde bir çok köylüler dahi 
vardır ki, ekmeğini dışardan almaktadır. Bun
lar yalnız ekmek yemektedir. Bizim gibi günde 
bir kaç dilim ekmek yiyenler için fiat farkının 
tesiri yoktur. Fakat gıdasının hemen hepsi ek
mek olan ve bilhassa köylü olduğu halde ekme
ğini dışarıdan temine muhtaç olan - ki bu, Eğe 
mmtakasmda ve Karadeniz kıyılarında pek çok
tur - belki loir çok köylüler de bu vaziyettedir. 
Bunlara ağır gelmektedir. Bu söylediklerim yal
nız köylüler için değildir. Şehirlerde de ekme
ğini dışarıdan tedarik eden bir çok fukara halk 
da böyledir. Onlar da gıda olarak yalnız ekmek 
yerler. Bunlar için ekmek ne kadar ucuz olursa 
o kadar iyidir. Emin Sazak arkadaşımla bera
ber değilim. Onun için Hükümetin teklifinin 
kabulünü rica ederim. 

BAŞVEKİL Dr. REFİK SAYDAM (İstan
bul) — Arkadaşlar, Hükümetçe teklif edilmiş 
olan lâyihai kanuniyenin kabulü muvafık olur. 
Eskiden bu senenin mahsulünü ofise satmış olan
lar hakkında kendilerinin tatmini için Hükü
met düşünmektedir. Bu hususta bazı kararlar 
almaktayız. Bunu Heyeti Celilenize arzederim. 
(Bravo sesleri). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Takririmi ge
ri alıyorum. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ar
kadaşlar, bendeniz buğdayı koruma vergisinin 
kaldırılmasına taraftarım. Çünkü kırk yılda bir 
muhterem Maliye vekili büyük bir fedakârlıkla 
vergiyi indiriyorlar. Çünkü ekmek fiatmı in
dirmek istiyorlar. Biz ona teşekkür etmeliyiz. 
Yalnız bu fedakârlıktan dolayı ekmek fiatı yal
nız bir kuruş iniyormuş. Halbuki, dört kuruş 
zammedilmişti. Üç kuruşu daha indirmek için 
bazı vergilerin indirilmesini muhterem Maliye 
vekilinden isteyecek miyiz? Sonra, vergi tenzil 
edilirse bütçede açık olur mu? Biz istiyoruz ki, 
denk bütçe getirsinler. Bu vergi altı milyon lira 
bir gelir temin ediyormuş. Bu vergi ve gelir 
inerse, bize bütçe zamanı yeni vergi mi getire
cekler? Kendilerinden rica ediyorum, bizi ten
vir buyursunlar. 

Buğday buhranı vardır. Bu buhran da iki 
senedenberi başlamıştır. Çünkü o vakit elimizde 
pek çok buğday istokları vardı, bunu harice 
sattık. Niçin satıyorsunuz diye sordum, İngi
liz lirası döviz alacağız dediler. Dövizi saklamış-
sak bu dövizler halkı doyurmuyor, bunlarla ha
riçten buğday getirelim. Eğer bu dövizler sar-
fedimişse müttefikimiz olan İngilizlerden ödünç 
buğday alalım. İngilizlerden buğdayı ödünç al
mak isteresek her halde bize vereceklerdir, ve 
bu suretle 6 ay buğday buhranı kalmıyacaktır. 

Vakıa bizim bu hususta aldığımız mühim tedbir-
ler vardır. Bütün arkadaşlar toplandılar, ted
birler alıyorlar. Gayet güzel tedbirler, fakat 
bunlar muvakkat tedbirlerdir. Meselâ el koyma 
kanunu. Bu kanun ne dereceye kadar buğdayı, 
unu saklayanlardan almağa yarayacak? Zaten 
valiler ve kaymakamlar bu El koyma kanunu-
nunu tatbik ederken bu işi Ahmede, Mehmede 
tevdi edeceklerdir. Acaba Ahmet ve Mehmet bu 
işi ne kadar görebileceklerdir? Bizim âlim ve 
mütehassıs arkadaşlarımız toplandılar. Bunlar
dan bir kısmı fedailik yapsınlar, valilerin yanı
na gitsinler ve baksınlar ki bu son çıkardığımız 
kanun nasıl" tatbik ediliyor? Adamakıllı adilâ
ne tatbik ediliyor mu, edilmiyor mu? Encümen 
arkadaşları içinden gençlerden bir kaçı gitsin
ler, valilerle, kaymakamlarla temas etsinler, bu 
iş yürüyor mu, yürümüyor mu? tetkik et
sinler Bir de buğday istihsalinden bahsediyo
ruz. Yaptığımız propogandalarda bütün halka 
buğday istihsal ediniz diyoruz, konferanslar 
veriyoruz. Fakat öteden beri işitiyorum ki, köy
lü şikâyet ediyor, bana tohum vermiyorlar ve
ya pek az veriyorlar diyor. Arkadaşlarımız da 
köylü ile temas edince bu şikâyetleri dinlemiş
lerdir. Manisada da, Trakyada da, şurada bu
rada da vaziyet hep aynidir. Zira.at vekilinden 
rica ediyorum, bize bunu izah buyursunlar. 

Sonra, asıl iş muhterem Ziraat vekiline düşü
yor; Vekilimiz çizmesini ayağma çekmeli, ata 
binmeli ve bütün erkânile bütün köyleri gezme-
lidir (Gülüşmeler). Başka türlü, bürokratik 
bir surette bu iş bitmez. Tohum mu istiyorsu
nuz? alın, âlât mı istiyorsunuz alın demelidir. 
Bendeniz bu mütaleaları samimî surette söylü
yorum. Allah millete ve Devlete zeval vermesin. 
Ve sizlere de hayırlı bayramlar temenni ederim. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Efndim; takdim olunan lâyihanın esbabı muci-
besinde Berç Türker arkadaşımızın söylediği 
noktaların, zannederim hemen % 90 nının ce
vabı münderiçtir. (Okumamıştır sesleri) Vergi 
niç'ıı ilga ediliyor? Esbabı mucibede sarih su
rette Hükümet söylüyor ki; sebebi vazı tamami-
le zail olmuş ve hatta aksine bir vaziyet hadis 
olmasından dolayıdır. Bu vergi, buğday mah
sulü ucuz olarak satılmakta iken müstahsili hi
maye etmek üzere konulmuş olan bir vergi idi. 
Bu gün ise emir berakis olmuştur. Binaenaleyh 
verginin devam etmesi için ortada bir sebep 
kalmamıştır. Bu itibarla hükümet bunun kal
dırılmasını teklif ediyor. Bunun neticesi olmak 
üzere, ekmek fiatlarında biraz tenezzül lâzım 
geliyorsa o tenezzülü dahi yapacaktır. Bu, de
mek değildir ki; ekmek fiatma ne kadar zam-
molunsa, Hükümet bunu vergi ilgası ile karşı
layacak. Böyle bir şey söylemiyorum. 

Diğer nokta da; bunun bütçede hâsıl etmiş 
olduğu açığı Maliye vekâleti ne suretle kapa-
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tacaktrt Esbabı mucibemizde bertafsil arzedil-
miştir. Verginin mahasah altı milyon liradır. 
Altı aylık ve hatta yedi aylık bir kısmı tama
men tahsil edilmiştir. Geriye kalan 2 800 000 
liradır, bunun bütçeye olan tesiri, bu gün elde 
edilen fazlai hasılat ile belâğanmabelâğ kapatı
lacaktır, mazbatamızda da bunu arzetmişizdir 
(Bravo sesleri). 

Gelecek sene için yeni bir vergi koymak is
temediğimiz dahi mazbatamızda bildirilmiştir. 
(Bravo sesleri). 

HASAN FEHMİ ATAÇ (Gümüşane) — Ne
den şimdiden taahhüde giriyorsun? 

MALÎYE V. FUAD AĞRALI (Devamla) — 
Başka sebeplerle, başka vergiler ihdası lâzım 
geliyorsa tabiî bütçede düşünülecektir. Yoksa 
Hükümet bunu ilgadan dolayı yeni bir vergi va
zedecek değildir (Bravo sesleri). Mazbatamız
da bunların hepsi etraflı bir surette izah edil
miştir. Fakat bu münasebetle söz söyleyen ar
kadaşlarım belki benim ağzımdan da aynı şey
leri işitmek arzu etmişlerdir. Bunun için ben de 
burada tekrar etmiş oldum. Ziraat vekâletine 
ait diğer kısımlar hakkında da Ziraat vekili ar
kadaşım izahatta bulunurlar. 

ZİYA GEVHER ETlLÎ (Çanakkale) — Ar
kadaşlarım; burada bir vazife ifa etmek için 
kürsüye çıktım. Tabiatiledir ki bu koruma ver
gisinin kalkması kadar doğru ve muhik bir şey 
yoktur. Bilhassa Maliye vekilimizi tebrik ede
rim. Vekilimiz diyor ki; mevzubahs olan vergi
nin hikmeti ortadan kalkmıştır. Bu, bizim ma
liyemiz için en şayanı şükran bir şeydir. O 
mevzuun kalktığı dakikadan itibaren biz o ver
giyi kaldırırız demek istiyorlar. Bundan dola
yı Büyük Millet Meclisi mütehassisdir ve bütün 
Türkiye de mütehassisdir. Vergiler ancak mev
zu olduğu zaman alınır. 

İkincisi; Başvekilime hakikaten candan te
şekkür etmek mecburiyetindeyim. Çünkü ar
kadaşlar, memleketin en mühim ananesine en 
büyük hürmet gösteriliyor. Yani doğruluğun 
ve iyi kalpliliğin bu memlekette daima yaşa
yacağını ve daima mükâfatlandırılacağım Dev
let ağzından bu suretle bir defa daha dinlemiş 
oluyoruz. Zaten Devlet istediği zaman bu va
tandaşlar ellerindeki mallarını, mülklerini ge
tiriyorlar, dakikasında teslim ediyorlar ve onu 
küçük bir fiatla, yedi kuruşa, satıyorlar. Sonra 
bir takım avamil çıkıyor, mahsul 12 -15 kuruşa 
satılıyor. Bundan şunlar bunlar istifade ediyor
lar. Devlet arzu ettiği takdirde, ihtiyacı olduğu 
şeyi getiren bu doğru insanlara malının farkı 
fiatmı ödemek suretile bu doğruluğa karşı gös
terilen hassasiyetten dolayı bilhassa Başvekili
me teşekkür ederim. 

ABDURRAHMAN NACt DEMÎRAĞ (Sivas) 
— Efendim, söyleyeceğim üç noktadan ikisini 
Ziya Gevher arkadaşım benim fikrime tercüman 

olarak ifade ettiler. Onu tekrar etmiyecegim. 
Bu koruma kanununun kalkması hakikaten 
musiptir ve muhterem Başvekilimizin, Hükü
metin emrine itaatle elindeki buğdayı az fiatla 
teslim etmiş olan insanların hukukunu nazarı 
dikkate alacakları hakkındaki vaitlerine ben de 
teşekkür ederim. Çünkü hakikî Devlet ada
mından ve hakikî Devlet icraatından bu bekle
nir. 

Üçüncü noktam şudur; bu sene köylünün, 
yahut müstahsilin kendi yiyeceğinden ve hay
vanının yeminden ve tohumluk ihtiyacından faz
lasına el koyduk; hepsini aldık. Bu, aşağı yukar 
rı istihsalâtı takyit edici bir hareket olur. îs-
tihsalât üzerine bir takım takayyüdat koymak 
maalesef istihsalâtı indirir. Onun için daha har
bin ne kadar süreceğini ve ne zaman biteceğini 
kesdirmek bu günden imkân dahilinde değil
dir. İstihsalâtı arttırmak ve bu sahada lâzım-
gelen kolaylıkları göstermek, bizim en büyük 
vazifemizdir. Onun için Meclisi âlinin şimdi
den gelecek sene ve bundan sonraki seneler için 
bu istihsalât hakkındaki düşüncelerini efkârı 
umumiyeye izah etmek ve bir karar altına al
mak lâzımdır kanaatmdayım. Aldığım rakam
lara ve istatistiklere göre, gerek ordu
muzun ve gerek muayyen şehirlerin ihti
yaçları, istihsalâtımızm % 10 - 15 ine teka
bül ediyor. O halde şimdiden müstahsile ilân 
etmek lâzımdır ki, gelecek sene ve bundan son
raki senelerde istihsalin % 10 - 15 nisbetindeki 
kısmı, muayyen bir fiatla ve kendilerini tatmin 
edici bir fiatla, cebrî satışa tâbi tutulacak ve 
bunun dışında kalan miktar serbest bırakılacak
ta-. Bunu tamamen memlekete izah ettikten 
sonra, müstahsil, istihsalâtını arttırır. Bunu 
yalnız ifade etmek kâfi gelmez. Ticaret ve Zi
raat vekillerimiz istihsalâtı artırmak kudretin
de olan çiftçiye ekim zamanları, mevsimleri geç
meden kendilerine lâzım olan tohumlukları vak
tinde vermeleri lâzımgelir. Bazı yerlerde bu 
sene tohum tevziatı, bazı arkadaşlarımın da, ifa
de ettiği veçhile, asıl ekim zamanından sonra 
verildiği için, bu seneki randımanın azalmasına 
sebebiyet vermektedir. Binaenaleyh, Hükümet
ten temenni ediyorum, ilk bahar ekimine mâni 
olmıyacak şekilde tohum tevzi işini, bilhassa tar
lası, ekim vasıtası, öküzü ve atı olan ve vasıtası 
bulunan köylülere tohum vermek suretile bir an 
evvel yapmalı ve onlara istedikleri kadar tohum 
vermeği ehemmiyetle nazarı dikkate alarak önü
müzdeki seneler istihsalâtmm arttırılması hu
susunda lâzımgelen imkânları köyülüye verme
lidir. 

BERÇ TÜRKER (Afyon Karahisar) — Ma
liye vekili Beyefendi zannederim sözlerimi yan
lış anladılar. Ben kendilerine, millet için yap
tıkları fedakârlıktan dolayı en evvel arzı şük
ran eyledim. Bu sene iki milyon fedâkârlık edi
liyor. Çünkü bu 7 milyon liralık gelirin 5 mü-

— 130 — 



t : 20 24-lâ-İ&İ d : 1 
yön lirası tahsil edilmiş, geriye 2 milyon lira 
kalmıştır. Bendenizin söylemek istediğim baş
ka idi. Acaba bu vergi muvakkaten mi ilga 
ediliyor, yoksa rahmeti rahmana mı kavuştu? 
Eğer tamamen kaldırıldı ise, gelecek sene 7 mil
yon açık var demektir. Eğer böyle ise, Maliye 
vekili baklayı ağzından çıkarsın ve yeni vergi 
teklifinde bulunacaksa söylesin dedim, rica et
tim. 

DAMAR ARIKOĞLU (Seyhan) — Arkadaş
lar, hakikaten buğdayı koruma vergisi kanunu
nun lâğvi çok faydalı olmuştur ve çok yerin
dedir. îcabettiği zaman bunu tatbik ettik ve 
lüzum kalmadığı zaman da lâğvediyoruz. Ben
deniz bu itibarla Hükümete teşekkür etmeği bir 
borç biliyorum. 

Fakat asıl ikinci bir noktayı da bu vesile 
ile Muhterem Maliye vekili ve Hükümetin na
zarı dikkatine arzetmek istiyorum. Bu gün fev
kalâde zamanlar yaşıyoruz. Arkadaşlar, bu 
harbin ne kadar devam edeceğini bilmiyoruz, 
görüyoruz ki hava hücumlarına maruz kalma
yan hiç bir saha yoktur. Bunun için düşündü
ğüm bir nokta var ki söylemekte belki fayda 
olur diye kürsüye çıktım. Yalnız un fabrikala
rına itimat doğru değildir. Bu fabrikalar her
hangi bir taarruza maruz kalabilir. Halbuki un 
meselesi hayatî bir meseledir. Bunun için Hü
kümet köy değirmenlerine karşı çok teşvik 
edici vaziyet almalıdır. Halbuki bizim elimiz
deki kanuna nazaran vaziyet müsait değildir. 
Bir de un üzerinde muamele vergisi vardır, bel
ki bütçeye bunun faydası vardır, fakat mane
viyat ve istikbal üzerinde bu undaki vergiyi 
kaldırmağa Hükümet çalışsın ve bir şekil bul
sun. Sonra bu köy değirmenlerine mâni olan 
herhangi bir sebep varsa onların izalesine ça
lışsın. Ben bunu çok faydalı görüyorum, ümit 
ederim ki Hükümetimiz de bu düşüncelerime 
iştirak eder. 

TİCARET V. MÜMTAZ ÖKMEN (Ankara) 
— Arkadaşlar; buğdayı koruma vergisi namı 
altında fabrikalardan alman ve bugün ekmek 
gibi, vatandaşın ana gıdasını teşkil eden bir 
maddenin ucuzlatılmasını temin yolunda vergi
yi kaldırmak maksadila huzuru âlinize sevkedi-
len kanun lâyihasının müzakeresi münasebetile 
bazı arkadaşların, mevzuu fazla şümullendire-
rek temas etmiş oldukları hususları cevapsız bı
rakmak zannederim Meclisi âlinizce ve Hükü
met için yerinde görülmiyecek bir hareket 
olur. Bu itibarla Başvekilimden aldığım direk
tifle bazı noktaları tenvir etmek zaruretinde 
kaldım. 

Kanunun yüksek tasdikmıza arzmdaki faide 
ve vatandaşa yapacağı yardım bir çok arkadaş
lar tarafından teyit edildi, tevsik edildi. An
cak bu münasebetle memlekette istihsalin art
tırılması için çalışılmak yolundaki temenni ye

rinde olmakla ve esasen Büyük Mecîis vâ 
Parti Hükümetle beraber uzun müddet bu 
iş üzerinde çalışmış bulunmakla beraber, tohum 
tevziatı hakkında muhterem Berç Türker ve 
Abdurrahman Naci arkadaşlarımız tarafından 
söylenmiş1 olan sözlerin ve mütalealann efkârı 
umumiyeye daha vazıh anlatılması lâzımdır. 

Arkadaşlar Hükümet, Ordunun ve büyük 
şehirlerdeki müstehlik halkın ihtiyacını temin 
yolunda hububata el koyarken îcra Vekilleri He
yetince alınmış kararnamelerle müstahsilin ve 
müstahsilin hayvanatının muhtaç olduğu gıdayı 
en geniş şekilde kendisine bıraktığı gibi bilhas
sa tohumluk hususunda da hiç bir tahdit va-
zetmiyerek her müstahsilin kendi malından di
lediği kadar hububatı kendisine bırakabileceği 
hususunu da kabul ve ilân etti. Arzetmek isti
yorum ki müstahsil hububat mevzuunda tohum
luk için ne tahdide ve ne de kanunî bir tazyika 
asla maruz kalmadı, istediği kadar kendisine 
tohumluk ayırdı, herhangi bir arıza veya âfet 
yüzünden istihsalinden tohumluk dahi tedarik 
edemiyecek kadar fena bir vaziyete düşmüş 
olan mmtakalann da tohumluk ihtiyacını karşı
lamak için Hükümet, Ziraat vekili arkadaşımın 
da muhtelif celselerde Heyeti celileye arzetmiş 
olduğu gibi şimdiye kadar 14 milyon kilo tohum
luğu muhtaç olan yerlerde zürram emrine tahsis 
etti ve tahminî olarak ifade edebilirim ki, rakam 
aklımda değil, bunun üçte ikisinden fazlası da 
çiftçiye teslim edildi. Bu işin bu sene geç kal
dığı hakkındaki arkadaşımızın iddiası bu mev
zuda meslekî salâhiyetine hepimizin hürmet et
tiğimiz Rahmi Köken arkadaşımızın geçen gün 
işaret ettiği gibi, 1941 senesinde tohumluk tevzi 
işinde diğer senelere nazaran geç kalınmadı, 
belki daha evvel verildi. Bu sebeple tohumluk 
işinin Hükümetçe daha hareket noktasında iken 

mühim bir mesele olarak ele alındığını ve müstah
sili tohumundan mahrum etmemek için, toprak 
mahsulleri ofisinin aleyhinde dahi olsa müstah
silin istenildiği gibi serbest bırakıldığını ve bu 
hareketin istihsalâtı teşvik için mühim bir un
sur olarak telâkki edildiğini kabul etmek lâzım
dır. 

Arkadaşım Berç Türker, iki senedenberi de
vam eden buğday buhranından bahsettiler. Buğ
day veya iaşe buhranı, dünya için bir emri va-
kidir. Bu muhakkaktır. Bunun memleketimize 
de az çok tesiri olması tabiidir. Yalnız bir nok
tayı, bir hakikati da açıkça söylemek ve duyur
mak o kadar tabiidir. 

Arkadaşlar; geçen gün Millî korunma kanu
nunun müzakeresi münasebetile muhtelif arka
daşlarımız tarafından ve Hükümet tarafından 
ifade edildiği gibi buğday mevzuunun ciddî ve 
ehemmiyetli tedbirlere mevzu teşkil edecek ma
hiyette olmasına rağmen bu güne kadar halkın 
ekmek ve gıda bakımından herhangi bir buhra
na maruz bulunduğu mütaleasını asla varit ve 
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yerinde göremeyiz. İstanbulda nadiren fırınla
ra tehacüm olduğunu görüyoruz. İstanbulun 
umumî nüfusuna göre bu güne kadar toprak 
mahsulleri ofisinin oraya tahsis ettiği miktar, 
normal zamanlara nazaran bir vasat! alıraak 
şimdi daha geniştir. İki, üç ay evvel Hükümet, 
vesika mevzuunu ele alınca vilâyetlerden bazı 
malûmat ve tetkikat ve bu işle ilgili bazı vesi
kaların toplanmasını istedi, işte bunların dışa
rıdaki inikası neticesidir ki, bazı vatandaşlar 
fırınlara hücum ederek ihtiyaçlarından fazla 
10 - 15 günlük ekmek aldılar ve sonra bun
ları dilim haline getirip kurutmak için fırınlara 
gönderdiler. 10 - 15 gün devam eden bu buhra
nı, biz, ambarlarımızı açıp geniş şekilde fırınla
ra teslimat yapmak suretile herkesin yalnız 
karnını değil, bazılarının gözünü de doyurmaK 
suretile ortadan kaldırdık. Bu maruzatımla ef
kârı umumiyeye şunu arzetmek istiyorum ki ; 
Istanbulda veya herhangi bir şehirde haîkm 
ihtiyacına kâfi miktarda ekmek verilmektedir 
ve bunun aksi bu güne kadar vaki olmamışta 
ve bundan sonrada sizin muzaheretiniz ve Hü
kümetin aldığı tedbirlerle hiç bir gün böyle bir 
hal olmıyacaktır. Bu hususu tavzihe mecbur 
kaldığımdan dolayı söz almış bulunuyorum (Al
kışlar). 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Efendim ben
deniz bir yeri izah mecburiyetinde kaldım. 

Çiftçiye, senin kaldıracağın mahsulün % 15 
inden fazlasına ben bakmıyacağım dediğin va
kit onu durdururuz. Hükümet, çiftçiye tohumu
nu ve yiyeceğini bırakmak mecburiyetindedir. 
Zaten bunu yapmazsa köylü saklar. Bunda ya
pılacak iş senin buğdayının alıcsı benim de
mektir. Parası da yerindedir. Tabiî o da vere
cektir. Bunun tavzihini zarurî gördüm. Şimdi 
alınacak tedbirler vardır. Buğday, arpa ekile
cek yerler ben zannetmem ki, tohumsuz ve boş 
kalsın. Bunları bir çok zamanlarda gördük. Hü
kümet şu müşkülât içinde de tohum yetiştirme
ğe çalıştı. Bazı yerlerde, meselâ Manisada Ana
dolu buğdayının o mmtakaya elverişli olmama
sından, oraya yarıyan buğday bulunmamasın
dan ve biraz da çiftlik sahiplerinin ataleti yü
zünden ve lâzım gelen takibat da yapılmadığın
dan bazı noksanlıklar olmuştur. Yalnız tedbir 
alacağımız ve benim korktuğum yerler de var
dır. Diğer yerlerde ekiliş muhakkak iyidir. Ben 
ancak iki, üç vilâyeti gezdim gördüm, Ankara, 
Eskişehir ve Konya. Bu yayla vilâyetlerinde 
ekiliş muhakkak iyidir. Geçen seneden noksan 
değildir. 

Şimdi Hükümetin Ziraat kombinaları diye bir 
teşekkülü var. Onlarca bu sıralarda alınacak 
tedbirler, ilk baharda yapılacak yazlık sünter 
ekimi, mısır vesaireye hazırlık olmalıdır. Bu se
ne memlekette feyzü bereket olmadı. Adana 
kendini eylülden besletmeğe başladı. Garbı vi
lâyetler iyidir dedik. Nihayet onlar da teşrini 

evvelde ihtiyaçlarından bahsetmiye başladılar. 
Hakikaten bu işte bir sarsıntı oldu. Fakat bu 
yılda kuraklık olursa, bu Türkiyeyi besliyecek, 
sulak yerlerde ekilecek yazlık, sünter ve mı
sır gibi, darı gibi şeylerdir. Bu gün bu tedbiri 
Ziraat vekâleti şimdiden almalıdır, elindeki ve
saitle ilkbaharda sünter, mısır ve darı ektirme-
lidir. Sünter en geç kalan yerlerde bile hıdırel-
leze kadar ekilir. Mısır, malûmu âliniz, gün 
dönümünden yirmi gün evveline kadar, darı on 
gün sonraya kadar ekilebilir. Bu tedbirleri al
dıktan sonra maazallah bir kuraklık olsa bile 
hiç korkumuz yoktur. İki senedir gördük yayla 
vilâyetleridir ki bütün Türkiyeyi besleyen bun
lardır. Bilmiyorum, noksan mı söyledim? Şayet 
ek^ik söyledim ise Ziraat vekili arkadaşım izah 
ederler. Burada bir nokta üzerinde ısrarla du
racağım ki; her ihtimale karşı sulu köylerde bu 
tedbirler, açlıktan öldürmiyecek. tedbirler 
bu günden alınmalıdır, bu zaruridir. Yoksa ar
pa, buğday ekilecek. Olsa olsa yüzde beş ek
sik olur. Korku budur. 

MALİYE V. FUAD AĞRALI (Elâzığ) — 
Efendim; Bere Türker arkadaşım yeniden söz 
aldığı zaman, Maliye vekili benim söyledikleri
mi anlıyamadı dediler. Ayni suretle bendeniz 
de mukabelede bulunarak bendenizin maruzatı
mı arkadaşımın iyi anlamadığını arzetmek iste
rim. 

Orta yerde dava şudur: kaldırılan vergi 
yedi milyon liradır. Bunun bu seneye tesiri 
2 800 000 lira olsa bile bir senede yedi milyon 
lira tutan bu vergiyi Maliye vekâleti gelecek 
sene büteesnide nasıl karşılayacaktır? 

Arzettiğim gibi, bu gün 17 milyon lira fazla 
tahsilatımız vardır. Bu faz'lai tahsilat, mevcut 
olan vergilerin inkişafından ileri gelmektedir. 
Malûmu âliniz mevcut olan vergilerimizde ta
biî olarak bir inkişaf hâsıl olursa, bir vergiden 
üç milyon lira beklerken dört milyon lira elde 
: iii'rse, ertesi sene bir milyon fazlasile bütçe 
yapabilmek dairei imkâna girmiş olur. Binaen
aleyh Devletçe lüzum görülürse ve şeraiti ikti
sadiye de müsait giderse, pek tabiî olarak, şu 
eldeki farkı tahsilat kadar bütçenin tezyidi im
kân dahiline girer. Binaenaleyh demin de ar
zettiğim gibi, bu vaziyette bütçeyi 17 milyon 
lira tezyit etmek bile imkân dahilindedir. Bu 
r liretle bu yedi milyonluk tenakus dolayısile 
bütçede bir açık hâsıl olmıyacaktır. Arzettiğim 
onndan ibarettir. 

Damca Arıkoğlu arkadaşımız muamele ver
gisine temas ettiler. Muamele vergisi, buğdayı 
koruma vergisi gibi fevkalâde bir sebebe müs
teniden konulmuş bir vergi değildir. Ana, esas 
vergilerimiz gibi bu vergi üzerinde herhangi bir 
suretle bir tebeddül, bir tekallüp yapabilmek 
için bunun üzerinde epeyce bir tetkika ihtiyaç 
messeder. Buyurdukları nokta, yani köy de-
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girmenlerinin muamele vergisinden ıstırap çek
mekte oldukları yolundaki nokta, evvelce dahi 
mevzubahs olmuştur; vekâletçe de buna temas 
edilmiştir, tetkik edilmekte bulunan bir mevzu
dur. Binaenaleyh, imkân hâsıl olduğu takdirde 
bunun da ıslâh mı, tadil mi, ne yapmak lâzım-
gelirse çalışacağız. Şu dakikada bu hususta 
izahatta bulunacak mevkide değilim, arzettim, 
vekâlet nazarı dikkate almıştır. Gerek müfet
tişlerle, gerek mebus arkadaşlarla temas halin
dedir, tetkik etmektedir. Onun üzerinde her 
halde mümkün olan iyi bir netice elde edilece
ğini zannederim. 

ZİRAAT V. MUHLİS ERKMEN (Kütahya) 
— Emin Sazak arkadaşım yazlık zeriyata temas 
ettiler. Hakikaten yazlık zeriyat, normal za
manlarda dahi, herhangi bir kuraklığı önle
mek için lâzım, mühim ve üzerinde durduğumuz 
bir mevzudur. Kendileri de bilir ki, ilk baha-
rm kurak gitmek ihtimaline karşı mısır gibi, 
darı ve buna mümasil zeriyat için gecen sene ve 
bu sene tedbirler alnjm;ştrr. 

Bu sene istihsalâtı arttırmak bakımından 
bu mevzuu Hükümet ele almıştır. Arkadaşları
ma şunu ifade edeyim ki, Ziraat vekâleti, Muh
terem Başvekilimizden de aldığı emir üzerine, 
patates, mısır, darı gibi ilkbahar zeriyatı için 
bütün kuvvet ve mesaisini teksif ederek çalış
mak yolundadır. Bunu arz ve tavzih için kür
süye geldim. 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalea var mı? 

Maddelere geçilmesini reyinize arzediyorıım. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçil
mesi kabul edilmiştir. 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırılma
sına dair kanun 

MADDE 1 — Buğdayı koruma karşılığı ver
gisi hakkındaki 2466, 2643, 2820 ve 3767 nu

maralı kanunlar kaldırılmıştır. 
REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2 — 3888 numaralı ve 26 - VI -1940 

tarihli kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin Ma
liye vekâleti kısmından bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelde yazılı olan buğdayı koruma 
kadroları ve 1941 yılı Muvassnei umumiye ka
nununa bağlı (D) cetvelinin Maliye vekâleti 
kısmından da bu kanuna bağlı (B) işaretli cet
velde yazılı buğdayı koruma kadroları kaldı
rılmıştır. 

3888 numaralı kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelin Maliye vekâleti kısmına işbu kanuna 
bağlı (C) işaretli cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — ikinci madde mucibince kal
dırılan kadrolarda bu kanunim neşri tarihinde 
filen müstahdem bulunanlardan buğdayı koru
ma teşkilatındaki hizmetleri üç seneden fazla 
olanlara üç aylık, hizmet müddetleri bir sene
den üç seneye kadar olanlara iki aylık, hizmet 
müddetleri bir seneden az olanlara bir aylık 
ücretleri verilerek alâkaları kesilir. 

Bu ücretler defaten verilmeyip hizmet müd
detlerine göre ücrete müstahak olacakları ay
ların sonlarında ve birer aylık olarak ödenir. 
Bu suretle alâkaları kesilenlerden 3656 ve 3659 
numaralı kanunların şümulüne giren daire ve 
müesseselerde maaşlı veya ücretli bir vazifeye 
tayin olunanlara tayinlerinin tebliği tarihine 
kadar olan ücretleri vardır. 

SUAD HAYRÎ ÜRGÜBLÜ (Kayseri) — 
Efendim, bu verginin tahsil, kontrol ve muha
fazası işlerinde istihdam edilen vatandaşların 
adedi, esbabı mucibede gördüğümüze göre 606 
kişidir. Yine esbabı mucibede Hükümetimiz bu 
vatandaşların ailelerile beraber 2400 kişi kadar 
tutacağını hesaplamaktadır ve hakikaten bir 
hissi şefkatle de bunları himaye etmektedir. 
Yalnız okuduğumuz madde de bunlara kanunun 
bahşettiği imkân dairesinde bir tazminat veril
dikten -sonra vazifelerine nihayet verilmesi va
ziyeti vardır. Acaba bu vatandaşların, bu alâ
kadar olduğumuz son mevzular üzerinde, yetiş
miş olmalarına nazaran kendilerinden, koruma 
kanununun son tadilâtının icabettireceği teşki
lât, iaşe teşkilâtı ve bu teşkilâtın bu gün ve ya
rın alacağı inkişaflar karşısında istifade etmek 
imkânı yok mudur? Muhterem Ticaret vekili
mizden bu vatandaşların bu teşkilâtlar kurulur
ken tercihan himayelerini rica edeceğim. 

MUVAKKAT E. M. M. FAÎK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Efendim, maddede yazılı 
olduğu veçhile, ilga edilen bu kadrolarda istih
dam edilen memurlardan açıkta kalanlara, hiz
met müddetlerine göre, bir miktar para veril
mektedir. Suad Hayri arkadaşımızın temas et
tiği nokta üzerinde encümenimiz durmuştur. 
Maliye vekili arkadaşımız bu hususta tevcih edi
len suallere verdikleri cevapta, gerek Ticaret 
ve gerekse Ziraat vekâletince yapılmakta olan 
teşkilâtlarda bu memurların tercihan istihdam 
edileceğini beyan etmiştir. Biz de mazbatamız
da bu ciheti tasrih etmişizdir. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihe kadar geçen zamana ait olarak tahakkuk 
etmiş olup da henüz tahsil edilmemiş bulunan 
vergilerin tahsiline devam olunacağı gibi henüz 
tarh veya tahakkuk ettirilmemiş olan vergiler de 
tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil olunur. 

Buğdayı koruma vergileri maktuiyete bağ
lanmış olan mükelleflerin 1941 malî yılına ait 
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maktu vergilerinden işbu kanunun meriyete gir
diği tarihe kadar olan zamana isabet eden mik
tarı tahsil ve o tarihten malî yıl sonuna kadar 
olan zamana isabet eden kısmı terkin edilir. 

îşbu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar 
vergisi yatırılarak nakliye tezkeresi alınmış 
olan unlar için ödenen vergiler geri verilmez. 

REİS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — 3843 numaralı ve 28 - V -1940 
tarihli muamele vergisi kanununun 82 nci mad
desinin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları kaldırılmıştır. 

REİS — Mütalea var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmeyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmeyenler ... Kabul edilmiştir. 

Kanunun heyeti umumiyesini açık reye arze
diyorum. 

2 — Lüleburgaz'ın Kayabeyli köyünden 8ü-
leymanoğlu Hüsmen Haylazın ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/385) [1] 

(Mazbata okundu) 
REÎS — Mütalea var mı? Mazbatayı reyini

ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 
Mazbata kabul edilmiştir. 

3 — Bankalar ve Devlet müesseseleri memur
ları aylıklarının tevhit ve teadülü hakkındaki 
3659 sayılı kanunun 13 ncü maddesinin (B) fık
rasının tadiline dair 1/446 ve Maa§ kanununun 
bazı maddelerinin tadili hakkında 1/519 sayılı 
kanun lâyihaları ve Millî Müdafaa, Bütçe ve Ma
liye encümenleri mazbataları [2] 

REÎS — İkinci müzakeresidir. 

Maaş kanununa ek kanun 
MADDE 1 — Hazarda, muvazzaflık hizmeti 

haricinde talim ve manevra münasebetile silâh 
altına alınanlardan 3656 ve 3659 saydı kanunlar 
hükümlerine tâbi daire ve müesseselerden veya 
imtiyazlı şirket ve müesseselerden maaa veya ay
lık ücret alanlar silâh altında bulundukları müd
detçe mezun sayılarak aylıkları mensup olduk
ları daire ve müesseselerce tam olarak verilir. 

[1] 42 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] Biı^inci müzakeresi (17) nci inikat zap-

tındadır. 

Ancak 3656 sayılı kanunun 19 ve 3659 sayılı ka
nunun 10 ncu maddesinde yazılı müteferrik 
müstahdemlerle bu vaziyette bulunanlara silâh 
altına alındıkları tarihten itibaren 45 gün için 
tam ve fazlası için üçte bir ücret verilir ve ay
lıklarının üçte ikisi yerlerine muvakkaten is
tihdam edileceklerin ücretlerine karşılık tutu
lur. 

Yukarıda gösterilen memur ve müstahdem
lerden askerî rütbeyi haiz olanların rütbe maaş 
tutarları mensup oldukları daire ve müessese
lerden aldıkları aylık tuarından fazla olanlara 
aradaki farklar ve böyle bir maaş veya ücreti 
olmıyanlarm rütbeleri maaş ve muhassasatı si
lâh altında bulundukları müddetçe kıtaya ilti
haklarından itibaren tamamen Millî Müdafaa 
vekâleti tarafından verilir. 

Belediye reislerile vilâyet encümeni azaları 
silâh altına alındıkları tarihten itibaren 45 gün 
mezun sayılır ve kendilerine bu müddete ait 
aylıkları tam olarak verilir. 

REİS — Efendim; bu maddenin tadili hak
kında Hr takrir vardır. Onu okuyacağız: 

Yüksek Reisliğe 
Birinci maddenin birinci fıkrası sonuna şu 

cümlenin ilâvesini teklif ederim. 
İsparta mebusu 

Kemal Turan 
«Belediye reislerile encümen azalarının inti

hapla kazanmış oldukları haklar mahfuzdur.» 
KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim; 

ikinci müzakeresi yapılmakta olan bu kanunun 
birinci maddesi, Devlet kadrolarında, mahallî 
idarelerde, bankalarda, imtiyazlı şirketlerde 
çalışanlar, gerek seferberlikte, gerek seferber
lik dışında talim maksadile silâh altına alındık
ları zaman haklarında maaş ve ücret bakımın
dan tatbik edilecek hükümleri ihtiva etmekte
dir. Ben, bunda, memurların maaş ve ücretleri 
üzerinde duracak değilim. Yalnız burada ben
denizin takririmi alâkadar eden mevzu, belediye 
reislerile, encümen azalarının vaziyetidir. Hü
kümetin bu kanunla beraber yaptığı teklifte 
encümen azaları, gerek belediye ve gerek mec
lisi umumî azaları, talim maksadile silâh altına 
alındıkları zaman avdet edinceye kadar maaş 
ve ücretlerini alacaklar. Yani bu günkü almak
ta oldukları belediye reisliği ve encümen aza-
lığj ücretlerini alacaklardır. 

Millî Müdafaa encümeni de maddeyi pek az 
bir tadille değiştiriyor ki o da bu hükmü aynen 
ipka etmiştir. Binaenaleyh bu da Meclisi umu
mî ve belediye azalarile belediye reislerinin ma
aşlarını vermeyi kabul etmiştir. Belediye reis
lerinin de talim müddetinde hizmetinden uzak 
kaldığı müddetçe maaşlarının verilmesi esasını 
kabul etmiştir. Bütçe encümeni, Millî Müdafaa 
encümeni ile Hükümetin teklifinden ayrılmış, 
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diyor ki; encümen azaları ile belediye reisleri 
maişetlerini yalnız buradan temin eden kimseler 
değildir, intihapla bu vazifeye gelmişlerdir. Bi
naenaleyh, onlar için esasen bu gün mevzu olan 
bir iş te vardır, 45 günlük talim müddetidir. 
Bunları birer hizmet erbabı sayarak 45 gün için 
maaşlarını verelim, sonra keselim diyor. Maliye 
encümeni de az çok bu hükmü ifade ediyor. O 
da 45 günden sonra encümen azası ile belediye 
reislerinin maaşlarının kesilmesini istiyor. 
Yalnız burada ufak bir fark hâsıl oluyor. En
cümenin yazışma göre adeta 45 gün sonra ge
rek encümen azalığı ve gerekse belediye reis
liği sakıt olmaktadır. İntihapla kazandıkları 
bir hakkı kaybetmektedirler. Yani talim mak-
sadile silâh altma çağırılan belediye reisleri, 
encümen azalan 45 gün zarfında maaşlarını ala
caklar, vardfedar olacaklar. Bu müddet, talim 
müddeti fazla sürerse intihapla kazanmış olduk
ları bir hakkı kaybetmiş olacaklardır. Zannet
miyorum ki encümen tamamen bu fikirde olsun. 

Çünkü bu sarih değildir. Bütçe encümeni şu 
ibareyi kullanıyor. « Belediye reislerile vilâyet 
encümeni azaları silâh altına alındıkları tarih
ten itibaren 45 gün mezun sayılır ve kendilerine 
bu müddete ait aylıkları tam olarak verilir ». 
Şu ahide bu 45 günden sonra mezuniyet bitiyor. 
Fakat belediye reisliğile encümen azalığı sakıt 
oluyor mu, olmuyor mu? Bu anlaşılmadı. O müd
det içerisinde dönerse vazifesine başlar, dönmez
se belediye reisliği ve encümen azalığı sakıt 
olur mu? Maliye encümeninin son okunan ve bi
rinci müzakerede kabulünüze iktiran,eden mad
de şu ibareyi kullanıyor. « Belediye reislerile 
vilâyet encümeni azalarına silâh altına alındık
ları tarihten itibaren azamî 45 gün için vazife
leri uhdelerinde ipka ve ücretleri tam olarak 
verilir». O halde dönmezse, 45 gün içinde avdet 
mediği için vazifesi kalkıyor. 

Halbuki belediye reisliği gibi, vilâyet ve be
lediye encümeni azalığı gibi intihapla kazanıl
mış bir hak, talim maksadile hizmete çağırılır
ken katedilirse bu çağırma bir nevi ceza mahi
yetini alacaktır. Zannetmem ki encümen bu 
fikirde olsun. Hükümette bu fikirde değildir 
ve bu maaşların tam olarak verilmesini istemek
tedir. Bendeniz de hizmete çağırılma halinde 
45 günü geçerse intihap haklarının mahfuziyeti-
nin bir fıkra ile teminini istiyorum. Doğru bu
lursanız bu fıkrayı buraya ekleriz (Doğru doğ
ru sesleri). 

REİS — Açık reye konulan lâyiha için rey 
vermiyen zevat lütfen reylerini versinler... 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
MALİYE E. R. ATIF BAYINDIR (İstanbul) 

— Bu kanun amme hizmetinde bulunanların ve 
bu meyanda imtiyazlı şirketlerle belediye riya
setinde ve vilâyet encümeni azalığında bulunan
ların askere gitmeleri halinde maaşla olan alâ

kalarını gösteren bir kanundur. Acaba bu hal
de onların intihapla kazandıkları hakları ne ola
caktır? Müsaadenizle bunu izah edeyim. 

Burada intihap delinice; iki şekli nazarı dik
kate almak lâzımgelir. Birisi, ammenin yani 
müntehiplerin yaptığı intihaptır, suffrage'dir, 
diğeri de seçilmiş bir heyetin kendi aralarında 
yaptıkları seçimdir. 

Bu kanun yapılırken, bu hakka müntehip
lerin yaptıklan intihaptan mütevellit haklara 
ilişilmemiştir. Yani bir kimse M belediye mecli
sine aza seçilmiştir, yahut da meclisi umumiye 
aza intihap edilmiştir, askere gitmesi halinde 
belediye meclisi, vilâyet meclisi umumisi azalığı 
üzerinde bakidir. Bunun haricinde meclisi umu
minin kendi arasından seçtiği vilâyet daimî 
encümen azalığı, yahut belediye meclisinin 
kendi arasından seçtiği belediye reisliği vazife
leri 45 günden sonra kalmamaktadır. Bunun se
bebi. encümeni vilâyet daimî azalığmm ve be
lediye reisliğinin, bir mesleğin devamlılığını is
tilzam eden bir iş olmaması keyfiyetidir. Bun
lar, meclisi umumî ve belediye meclisi azaları 
arasından kısa bir müddet, yani bir sene için 
ve bu işi ifa etmek üzere seçilmiş kimselerdir. 
Bunların askere gitmeleri halinde bu hizmetleri 
ifa edememek vaziyetine düşüyorlar. Bu itibarla 
Maliye encümeniniz bunlan 45 gün mezun 
addetmiştir. Kemal Turan arkadaşımızın tek
lifine gelince; Maliye encümeninizin buna bir 
itirazı olamaz. Ancak hizmetin muhtel olmaması 
lâzımdır. Hizmet iki şekilde muhtel olabilir; 
ya bunlara birisi vekâlet eder, vekâlet ettiği 
takdirde üçte iki ücret alan bir vekilin bulun
maması ihtimali vardır. İkincisi; encümeni vi
lâyetin ve belediye meclisinin çalışabilmesi için 
bir nisap haddi vardır. Bununda ekalliyette 
kalarak, bu bünyelerin teşekkülünün tehlikeye 
girmesi ihtimali mevcuttur. Binaenaleyh Encü
menimiz intihaptan mütevellit hakkın mahfuzi-
yetine iştirak eder. Bu kayit konduğu takdirde, 
vekâletle istihdam etmek imkânının mevcut ol
ması ve nisabı ekseriyetin muhtel olmaması kay-
dile Maliye encümeniniz de buna iştirak eder. 

KEMAL TURAN (İsparta) — Efendim; ar
kadaşım takririmin Encümence de kabul edile
bileceğini, ancak bir nisap kaydi bulunduğunu 
ileri sürdüler. Diğer bazı mütalealanm varsa 
da takririmi esas itibarile kabul ettikleri için 
üzerinde fazla duracak değilim. Bugüne kadar 
devam eden ahvali fevkalâdenin devamı müd-
detince belediye reisleri maaşlarını alarak talim 
vazifelerini yapmaktadırlar. Belediye heyetleri 
onun yerine vekil olarak bir reis seçmişlerdir 
ve bu hizmet bir buçuk senedenberi görülmek
tedir. Bunda şikâyet edilen bir şey yoktur. Ma
mafih bu nisap işini ilâve edelim. Tasvibinize 
iktiran ederse madde de bu şekilde tamamlanmış 
olur. 

REİS — Encümen takriri istiyor mu? 
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BÜTÇE En. R. ÎSMET EKER (Çorum) — 

Takrir henüz kabul edilmedi. Söz istiyorum. 
REİS— Hangi encümen namına? 
İSMET EKER (Çorum) — Her iki encüme

nin noktai nazarları birdir. 
REÎS— Tadilnameye alâkadar encümen ta

rafından cevap veriliyor deniyor. Bir encümen 
cevap verdi. Siz ayrı bir encümensiniz. 

BÜTÇE En. E, İSMET EKER (Devamla) 
— İki encümenin noktai nazarları birdir. Söz 
verirseniz söyüyeceğim. 

REÎS — Encümenin bir mütaleası yoktur ki 
cevap verseniz? 

ÎSMET EKER (Çorum) — Tadilname üze
rine söz açılmıştır. 

MALÎYE E. REÎSÎ ATIF BAYINDIR (İs
tanbul) — Müsaade ederseniz takriri encümene 
almak istiyoruz. 

REÎS — Encümen takriri istiyor, maddeyle 
veriyoruz. 

MADDE 2 — Seferberlikte, muvazzaflık hiz
meti haricinde; silâh altma alınanların askerî 
rütbelerine ait aylık ve muhassasatı Millî Mü
dafaa vekâletince tediye olunur. 

Bunlardan 3656 sayılı kanuna tâbi daireler
den maaş alanlarla gerek 3656 ve gerek 3659 
sayılı kanun hükümlerine tâbi olup mezkûr dai
re ve müesseselerden aylık ücret alanlar ve 
3659 saydı kanuna tâbi dairelerde müstahdem 
tabip ve avukatlar, askerî bir rütbeyi haiz olsun 
olmasın, silâh altında bulundukları müddetçe 
mezun sayılırlar ve mensup oldukları daire ve 
müesseselerce haklarında aşağıdaki hükümler 
tatbik olunur: 

A - Yedek subay veya askerî memur olan
lardan rütbe maaşları almakta oldukları memu
riyet maaşları tutarından, ücretlilerin almakta 
bulundukları ücret derecesinin bir aşağı derece
sindeki ücret tutarından eksik ise aradaki fark
ların tamamı ve gedikli iseler yukanki farkla
rın yarısı mensup oldukları daire ve müessese-' 
lerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

B - (A) fıkrası haricinde kalanlara maaşlı
ların almakta oldukları maaş tutarının ve üc
retlilerin almakta oldukları ücret derecesinin bir 
aşağı derece ücretinin yarısı, 20 liradan aşağı 

ı olmamak üzere, mensup oldukları daire ve mü
esseselerce kendilerine veya ailelerine verilir. 

C - (A) ve (B) fıkraları hükümlerinin tat-
bikında 3659 sayılı kanuna tâbi müesseselerde 
müstahdem tabip ve avukatlardan aylıkları Ba
rem derecelerinden birine tetabuk etmiyenler 
hakkında aylıklarına en yakm derece aylığını 
alan ücretli memurlar gibi muamele olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — 3656 sayılı kanunun 9 ncu, 
maddesinde zikri geçen (E) cetvelindeki mas-
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raf tertiplerinden tesis edilen kadrolarda veya 
buna benzer muvakkat kadrolarda herhangi bir 
suretle muvakkaten aylıkla istihdam edilenlere 
kadrosundaki müddetle mukayyet olmak ve ta
allûk ettiği malî sene veya hesap senesi geçme
mek üzere birinci ve ikinci maddelerdeki mü
masilleri gibi muamele yapılır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Gerek daimî ve gerek muvak
kat bir kadroda vekâleten istihdam olunanların 
herhangi bir suretle silâh altına alınması halin
de bu memuriyetlerle alâkalan kesilir. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Seferberliğin ilânı tarihinde 
birinci madde mucibince silâh altında bulunan
ların bu tarihe ve bilâhare seferberlik sebebile 
silâh altına alınanların kıtalarına iltihakları ta
rihinin müsadif olduğu aya ait istihkakları bi
rinci madde hükmüne göre ve müteakip aylık
ları ikinci madde hükmüne göre verilir. 

Bunların terhislerinde terhisin vukubulduğu 
aya ait istihkaklarından terhislerinden sonraki 
müddete ait kısmı istirdat edilmez. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — îşten menedilmiş veya işten 
menedilmekle beraber vekâlet emrine alınmış 
olupta tahkikat veya muhakemeleri neticelenme
den bir ve ikinci maddeler mucibince silâh altı
na alman memurların rütbeleri maaşı silâh al
tında bulundukları müddetçe Millî Müdafaa ve
kâleti bütçesinden verilir. 

Bunlardan meni muhakeme kararı alan veya 
beraet edenler yahut haklarındaki takibat umu
mî af ile ortadan kaldırılanların müterakim 
istihkaklarının mahsubunda haklarında bir ve 
ikinci madde hükümleri dairesinde muamele ya
pılır. 

Şu kadar ki, bunların rütbeleri maaşı müs
tahak oldukları açık veya vekâlet emri maaşla
rından fazla olduğu takdirde fazlası istirdat 
edilmez. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Talim ve manevra veya sefer
berlik münasebetile silâh altına alınan birinci 
ve ikinci maddelerin mevzuuna dahil maaşlı 
veya ücretli memurlardan silâh altına alınmaz
dan evvel veya alındıktan sonra vazifeleri lâğ
vedilen veya vekâlet emrine almanlar hakkında 
silâh altında bulundukları müddetçe aşağıdaki 
hükümler tatbik olunur: 

A - Bunlardan yedek subay veya askerî 
memur veya gedikli erbaş olanların rütbe ma
aşları açık aylıklarından fazla veya noksan 
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olmasına göre haklarında bir ve ikinci madde
ler hükümleri tabik olunur. 

B - A fıkrası haricinde kalanlara, vazife 
ve memuriyet aylıklarının yansmı tecavüz et
memek ve 20 lira kaydile mukayyet olmamak 
üzere umumî hükümlere göre müstehak olduk
lar açık ayhğı verilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Ücretleri 3238 sayılı kanunun 
beşinci maddesile ilgili bulunan köy eğitmenle
ri ile 3803 sayılı kanun hükümlerine tâbi öğret
menlerden muvazzaflık hizmeti haricinde talim 
ve manevra için silâh altına almanlar hakkında 
birinci madde hükümleri tatbik olunur. 

Bunlardan seferberlikte, muvazzaflık hizme
ti haricinde silâ haltına almanlar mezun addo
lunarak yedek subay veya askeri memur veya 
gedikli erbaş rütbesini haiz olanlara orduda 
kaldıkları müddete münhasır olmak üzere rüt
beleri maaşmın tamamı Millî Müdafaa vekâleti 
tarafından ve böyle bir rütbesi olmıyanlara da, 
20 lirayı geçmemek üzere aylıklarının tamamı 
dairesince kendilerine veya ailelerine verilir. 

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

MADDE 9 — Tekaüt aylığı almakta iken 
hazarda talim ve manevra münasebetile ve se
ferberlikte rütbe ile veya rütbesiz, silâh altına 
alınalann bu tarihte almakta oldukları tekaüt 
aylıkları miktarına ve buna munzam birinci ve 
ikinci maddeye tâbi ücretleri olanların bu ücret
lerinin inzimamile baliğ olduğu miktara göre 
haklarında birinci ve ikinci madde hükümleri 
tatbik olunur. 

BEİS — Madde hakkmda mütalea var mı? 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Bu kanunda yazılı aile tabiri 
1683 sayılı kanunun 48 nci maddesinde yazılı 
maaşa müstahak kimselere maksurdur. 

BEİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Terhislerini müteakip zama
nında vazifelerine başlamryanlar hakkında 1108 
sayılı Maaş kanununun, tahvili icra kılman me
murlara ait hükümleri tatbik olunur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — 2847 sayılı Devlet demiryol
ları ve limanlan işletme umum müdürlüğü me
mur ve müstahdemlerinin ücretlerine dair ka
nunun 9 ncu maddesi hükmü mahfuzdur. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 

Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — 1108 sayılı Maaş kanununun 
23 ncü maddesile mezkûr kanunun 3041 sayılı 
kanunla değiştirilen 24 ve 25 nci maddeleri ve 
3803 sayılı Köy enstitüleri kanununun 9 ncü 
maddesinin son fıkrası kaldırılmıştır. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE — Birinci maddede 
yazılı 45 günlük müddet halen silâh altmda bu
lunanlar için kanunun neşri tarihinden başlar. 

REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler lütfen ellerini kaldırsın... Etme
yenler ... Kabul edilmiştir. 

Birinci maddesi encümenden gelinceye kadar 
kanunun son iki maddesi ile heyeti umumiyesi-
nin reye konmasını tehir ediyorum. 

4 — Gümrüklerde bulunan rje sunî elyaf 
ile mahlut bulunmasından dolayı ithal edilemi-
yen pamuklu mensucatın bir defaya mahsus ol
mak şartile resim hadleri 2294 sayılı kanunun 
verdiği salâhiyete istinaden indirildiğinden key
fiyetin tasdiki hakkında 3/189 ve Gümrükleri
mizde bulunan pamuklu mensucatın ithalini te
min için 2294 sayılı kanunun verdiği salâhiyete 
istinaden İcra Vekilleri Heyetince ittihaz edilen 
kararın tasdiki hakkında 3/230 sayılı Başvekâ
let tezkereleri ve İktisat, Maliye, Bütçe ve Güm
rük ve inhisarlar encümenleri mazbataları [1] 

REÎS —İkinci müzakeresidir, maddelere ge
çiyoruz. 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde îcra Ve
killeri Heyetince yapılan tadillerin tasdikına 

dair kanun 
MADDE 1 — Kanunî salâhiyete istinaden 

îcra Vekilleri Heyetinin 11 - XII - 1939 tarih 
ve 2/12487 sayılı ve 9 - III - 1940 tarih ve 
2/12989 sayılı ilişik kararlarile bir defaya mah
sus olmak üzere ithalât umumî tarifesinde ya
pılan tadiller tasdik olunmuştur. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden iti
baren meridir. 

REÎS — Kabul edenler... Etmiy enler... Ka
bul edilmiştir. 

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

[1] Birinci müzakeresi 17 nci inikat zaptın-
dadır. 
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RElS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

bul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reye ar-

zediyorum. 
Açık reyle reylerinize arzedilen lâyihalara 

rey vermiyen var mı? Rey toplama muamelesi 
bilmiştir. 

Reylerin neticesini arzediyorum: • 
Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldı

rılması hakkındaki kanuna (294) zat rey ver
miştir, muamele tamamdır. Kanun (294) reyle 
kabul edilmiştir. 

Bazı maddelerin gümrük resimlerinde icra 
Vekilleri Heyetince yapılan tadillerin tasdikına 
dair kanuna (275) zat rey vermiştir, muamele 
tamamdır, kanun (275) reyle kabul edilmiştir. 

Başka işimiz yoktur. Cuma günü saat 14 te 
toplanmak üzere içtimaa nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 16,25 

DÜZELTME 

- Bu zaptan sonuna bağlı 44 sayılı basmayazımn sonundaki cetvelin baş tarafında yazılı (Maaş) 
kelimesi (Ücret) olarak düzeltilmiştir. 

mmlm 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırılmasına dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

- Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Uras 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 204 

Kabul edenler : 294 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 131 
Münhaller : 4 

[Kabul edenler] 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
İsmail Hakkı Uzunçarşıh 
Memed Emir 
Muzaffer Akpmar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr Muhlis Sun er 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Neemeddin Sahir 

Bolu 
Celâl Sait Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ulgen 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
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Mustafa î \ Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergendi 
Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
ismail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştü Bekit 
Veli Necdet Sünkitay. 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih Ilter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

Erzurum 
J)v. Ahmed Fikri Tuzer 

t : 20 24-12 
Gl. Pertev Demirhan 
Münir Hüsrev Göle 
Nafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
izzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli . 
Dr. Abdurrahman Melek 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
GL ihsan Sökmen 
ismail Sabuncu 
Münir Akkaya 

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

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Tecirli 

îçel 
Ahmed Ovacık 
Dr. Muhtar Bcrker 
Emin Inankur 
Turhan Cemal Beriker 

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
ı\ tıf Bayındır 

1941 Ö : 1 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
ibrahim Alâettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Celâl Bayar 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi ilker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikmen 
Şehime YULUS 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Fuad Köprülü 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 
örıer Taşcıoğlu 
Resi d özsoy 
Salih Turgay 
Suad Hayri Ürgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
izzet Özkan 
Memed Seyfeli 

, Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
ibrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı * 

Konya 
Alımed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Ali Rıza Türel 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galib Gültekin 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
izzet Erdal 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğiu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Osman Ercin 
Refik ince 
Yaşar özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Hasan Reşit Tankut 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. Izzeddin Çalışlar 
Sadullah Güney 
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[Beye iştirak etmeyenler] 

-1941 Ö : 1 
01. A. Önekin Erdöftigil 
ismail Memed Uğur 
Mergube Oürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Sırrı Day 

etmeyenler] 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 
İsmail Çamaş 

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

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 

Afyonkarahisar 
İzzet Akosman 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
İsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmi Topcoğlt 

Balıkesi" 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

Bilecik 
Memduh Şevket Esen-
4»1 

t : 20 24-12 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
İbrahim Mete 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 
Cevdet Kerim İneedayı 
Hulusi Oruçoğlu 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
A. Naci Demirağ 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (Hasta) 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Dr. Behçet Uz (M.) 
Dr. Hamdi Berkman 
Tahir Berkay 

Diyarbakır 
- Dr. 1. Tali öngören 

Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

Elâzığ 
Fazıl Ahmed Aykaç 
Fuad Ağralı (V.) 
Fuad Ziya Çiyiltepe 
Sabit Sağıroğlü 

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazianieb 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
Nafi Atuf Kansu 
Talât Onay 

Şerif Bilgen 
Tunceli 

Haydar Rüştü öktem 
Urfa 

Refet Ulgen 
Van 

İbrahim Arvas 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
İbrahim E tem BozkurL 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 

îçel 
Ferid Celâl Güven 

İstanbul 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uras 
Salâh Cimcoz (M.) 

İzmir 
Dr. Mustafa Bengisu 
Halil Menteşe 
Hasan Âli Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kars 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk (Hasta) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalas 
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Sadettin Serim (M.) 
Kırklareli 

Dr. Fuad'Umay 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Hazim Börekçi 
(Hasta) 

Kocaeli 
ibrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytu-
gan 
Ragıb Akça 

Konya 
Kâzım Gürel 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 

- Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erekmen (V.) 

Malatya 
M. Şevket özpazarbaşı 

î : 20 24-12 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz Edgüer 

Maraş 
Memed Erten (Hasta) 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
trfan Ferid Alpaya 
(t. D 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu (M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaral 
Faik Soylu 

-1941 O -î 1 
Hazim Tepeyran 
(Hasta) 

Ordu 
Ahmed ihsan Tokgöz 
(M.) 

Dr. Vehbi Demir 
Selim Sırrı Tarcan , 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
(V.) 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Galib Pekel 
Hasip Ahmed Aytuna 

Trabzon 
Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 

Tunceli 
Mitat f enel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soyer (Hasta) 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Veled Izbudak 
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Bazı maddelerin gümrük resimlerinde İcra Vekilleri Heyetince yapılan tadillerin tasdikına dair 

olan kanuna verien reylerin neticesi 
( Kanun kabul edilmiştir ) 

Afyon Karahisar 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
Haydar Çerçel 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrı 
Gl. Kemal Doğan 
Dr. Hüsamettin Kural 
Halid Bayrak 

Amasya 
Esad Ur as 

Ankara 
Arif Baytm 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergim 
Fevzi Daldal 
Muammer Eriş 
Rifat Araz 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Rasih Kaplan 
Tayfur Sökmen 
Türkân örs 

Aydın 
Adnan Menderes 
Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Mazhar Germen 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözen er 
Gl. Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 

İsmail Hakkı Uzunçarşılı 

Aza adedi : 429 
Reye iştirak edenler : 275 

Kabul edenler : 275 
Reddedenler : 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmeyenler : 150 
Mûnhaller : 4 

[Kabul edenler] 
Memed Emir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Feridun Fikri 
Necmeddin Sahir 

Bitlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Celâl Said Siren 
Cemil özçağlar 
Dr. Zihni Ülgeri 
Emin Yerlikaya 
Lûtfi Gören 

Burdur 
Dr. A. Ruhi Yeşilyurt 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Fazlı Güleç 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa F. Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canıtez 

Çanakkale 
Avni Yukaruç 
Hilmi Ergeneli 

Reşad Nuri Güntekin 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çankırı 
Dr. Akif Arkan 
Fazıl Nazmi Rükün 
M. Abdülhalik Renda 

Çoruh 
Ali Rıza E rem 
Atıf T üzün 
Mazhar Müfid Kansu 

Çorum 
Dr. Mustafa Cantekin 
Eyüb Sabri Akgöl 
İsmail Kemal Alpsar 
İsmet Eker 
Münir Çağıl 
Nuri Kayaalp 
Süleyman Köstekçioğlu 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Yusuf Başkaya 

Diyarbakır 
Cahid Çubukçu 
Gl. Kiazım Sevüktekin 
Rüştâ Bekit 
Yeli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkıran 
Fuad Balkan 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Sam ih İl ter 
İskender Artun 
Salih Başotaç 

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

Eskişehir 
İzzet Arukan 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Bekir Kaleli 
Memed Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Gl. İhsan Sökmen 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

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

Hakkâri 
İzzet Ulvi Aykurd 
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Hatay 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 
Memed Teeirli 

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

İsparta 
Hüsnü özdamar 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kâmi Akyüz 
Ali Rana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
61. Kâzım Karabekir 
Gl. Refet Bele 
İbrahim Alâ ettin Gövsa 
Şükrü Âli ögel 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Anman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi îlker 
Sadettin Epikmen 
Şehime Yunus 

Kars 
Esad özoğuz 
Etem izzet Benice 
Hüsrev Kızıldoğan 
Kahraman Arıklı 
Ömer Küntay 

Kastamonu 
Dr. Tevfik Aslan 
Hacer Dicle 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Faik Baysal 
Nazmi Toker 

î : 20 24-12 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Hamdi Kuleli 
Züzhtü Akın 

Kırşehir 
İzzet Özkan 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
Dr. Fuad Sorağman 
İbrahim Dibi an 
İbrahim Süreyya Yiğit 
Salâh Yargı 

Konya 
Ahmed Hamdi Dikmer 
Ali Muzaffer Göker 
AU P za Türrl 
Dr. Osman Şevki Ulu
dağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Gürel 
Kâzım Okay 
Naim Hazim Onat 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sıîay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tiridoğlu 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Mustafa Bacak 
Receb Peker 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Gl. Osman Koptagel 
Mahmud Nedim Zabcı 
Nasuhi Baydar 
Vasıf Çmay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Hikmet Bayur 
Hüsnü Yaman 

-1941 C : 1 
Osman Ercin 
Refik ince 
Yaşar Özey 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 

Mardin 
Gl. Seyfi Düzgören, 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Or. Gl. izzeddm Çalışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Dr. Rasim Ferid Talay 
Faik Soylu 
Halid Mengi 
Naim Erem 

Ordu 
Ali Oanib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Hüseyin Ekşi 

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

Samsun 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Naşid Fırat 
Ruşeni Barkm 
Süleyman Necmi Sel 
men 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
İbrahim Mete 
Salâhattin Cam 
Sinan Tekelioğlu 
Şemsa Işcen 
Tevfik Tarman 

Siird 
Ali Riza Esen 

Naki Bekmen 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemil A tay 
Hulusi Oruçoğlu 

Sivas 
A. Naci Demirağ 
Gl. A. öztekin Erdem-
gü 
Merguhe Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Muammer Develi 
Nâzım Poroy 
Resai Erişken 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Daniş Eviboğlu-
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 
Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 
Şerif Bilgen 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

ürfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Refet Ülgen 

Van 
İbrahim Arvas 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Ekrem Pekel 
Salim Korkmaz 
Sırrı Içöz 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyucak 
ibrahim Etem Bozkurt 
Mustafa Bozma 
Rifat Vardar 
Şinasi Devrin 
Yusuf Ziya özençi 
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Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
îzzet Akosman 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktm 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz (Hasta) 
Dr. Taptas 
Eşref Demirel 
Falih Rıfkı Atay 
ismet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz ökmen (V.) 
Yahya Galib Kargı 

Antalya 
Dr., Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 

Aydın 
Agâh Sırrı Levend 
Nazmı Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 

Bilecik 
Memduh Şevket Esen-
dal 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 
Hasan Cemil Çambel 

Burdur 
İbrahim Necmi Dilmen 

Bursa 
Muhittin Baha Pars 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl (Hasta) 

Çankırı 
Avni Doğan (1. Â.) 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çoruh 
Asım Us 

Denizli 
Dr. Hamdi Berkman 
Tabir Berkay 

[Beye iştirak 
Diyarbakır 

Dr. 1 Tali Öngöı •en 
Dr. Şükrü Emed 
Zeki Mesud Alsan 

Edirne 
Osman Şahinbaş 

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

Erzincan 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Salim Al tuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Osman Işın 

Gazianteb 
Dr. Abdurrahman Melek 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. H. Vasıf Somyürek 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Nafi Atuf Kansu 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 

içel 
Ferid Celâl Güven 

İsparta 
Kemal Turan 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Dr. Refik Saydam (Bş. 
V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Sadettin Uraz 
Salâh Cimcoz (M.) 

izmir 
Celâl Bayar 
Dr. Mustafa Bengisu 
Hasan Âlî Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Rahmi Köken 

etmeyenler] 
Reşad Mimaroğlu 
Şükrü Saraçoğlu (V.) 

Kan 
Fuad Köprülü 
Şerafottin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Hilmi Çoruk (Hasta) 
Rauf Orbay 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Sadettin Serim (M.) 

Kırklareli 
Dr. Fuad Umay 
KŞevket ödül 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
Ilazim Börekçi 
(Hasta) 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
İbrahim Tolon 
Kemalettin Olpak (M.) 
Orgl. A. S. Akbaytıa-
ğan (M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Mustafa Ulusan 

Kütahya 
Besim Atalay 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.) 
Muhlis Erkmen (V). 

Malatya 
M. Şevket özpazarhaşı 
Mihri Pektaş 
Muttalib öker 
Osman Taner 

Manisa 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
(V.) 
Kani Karaosman 
Kâzım Nami Duru 
Kenan Örer 
Rıdvan Nafiz E d g t e 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten (Hasta) 
Ziya Kayran (Mazur) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Edib Ergin 
Halid Onaran 
İrfan Ferit Alpaya 
(I. A.) 

Muğla 
Cemal Karamuğla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıeoğlu (M.) 

Niğde 
Cavid Oral 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Hazini Tepeyran 
(Hasta) 

Ordu 
Ahmed İhsan Tokgöz 
(M.) 

Dr. Vehbi Demir 
İsmail Çamaş 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Hasan Cavid 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
(V.) 
Hüsnü Çakır 
Zühtü Durukan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Hilmi Uran 

Siird 
Ressam Şevket Dağ 
(M.) 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cevdet Kerim tneedayı 
Yusuf Kemal Tfengir-
şenk 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Hikmet Işık 
tsmail Meıaed Uğur 
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Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil TJybadın 
Fayık öztrak (Y.) 
Naznıi Trak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyath 

Tokad 
Galib Pekel 

Hasip Ahmed Aytuna 
Trabzon 

Hamdi Ulkümen 
Hasan Saka 
Mitat Aydın 
Sırrı Day (V.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 

Sami Erkman 

Vrfa 
Hüseyin Sami 
Memed Emin Yurdakul 
(Hasta) 
Razi Soyer (Hasta) 
Şeref Uluğ 

Van 
Hakkı Ungan (M.) 
Münib Boya (Mazur) 

Yozgad 
Celâl Arat 
Yeled tzbudak 

Zonguldak 
Halil Türkmen 



T. B. M. M. Matbaan 



S. Sayısı: 42 
Lüleburgazın Kayabeyli köyünden Süleymanoğlu Hüs
men Haylazın ölüm cezasına çarptırılması hakkında 

Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 
mazbatası (3/385) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1283, 4/5311 

26 -VI - 1941 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Adam öldürmekten suçlu Süleymanoğlu 1317 doğumlu Hüsmen Haylaz hakkında Kırklareli 

Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edil
miş olduğundan Büyük Millet Meclisince kanunî merasimi yapılmak üzere Adliye vekilliğinden 
25 - VI - 1941 tarih ve 313/82 sayılı tezkere ilegönderilen bu işe ait evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

J 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Adliye encümeni 
Esas No. 3/385 
Karar No. 8 

19 - XII - 1941 

Yüksek Reisliğe 
Babaeskinin Kumsayık köyü öğretmeni Ya-

kubu öldürmekten suçlu Lüleburgazın Kayabey
li köyünden 1317 doğumlu Hüsmen Haylazın 
ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında Kırklar
eli Ağır ceza mahkemesince verilen hükmün tas-
dikma dair Temyiz mahkemesi birinci ceza dai
resinden sadır olan 610 esas 430 karar sayılı 
ilâm müteakip kanunî muamelesinin ifası için 
Başvekâletin 26 - VI - 1941 tarih ve 4/5311 sa
yılı tezkeresile birlikte Encümenimize havale 
ve tevdi Duyurulması üzerine bu işe taallûk eden 
dava dosyası tetkik olundu. 

Suçlu Hüsmen Haylazın öğretmen Yakubu 
boynundaki kıravatı ile boğarak üzerinde bulu
nan cüzdan, saat ve tabancasını aldığı ve ken
disini takip ve tecziyeden kurtarmak için mak
tulü vaka yanındaki göle atıp öldürdüğü sabit 
görülerek hareketine uyan Türk Ceza kanu
nunun 460 nci maddesinin yedinci fıkrasına 

tevfikan ölüm cezasına çarptırılmasına karar 
verildiği anlaşılmıştır. 

Bu hususta cereyan eden müzakere neticesin
de suçlu Hüsmen Haylaza hükmedilen ölüm ce
zasının Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı 
maddesine tevfikan infazına karar verilmesi 
hususunun Umumî Heyetin tasvibine arzedil-
mesi ittifakla karar altma alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Adliye E. Reisi 

Çorum 
M. Çağıl 

Antalya 
N. Aksoy 
Kastamonu 
A. Binkaya 

Manisa 
A. Tümer 

M. M. 
Zonguldak 
Ş. Devrin 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Kayseri 
R. Özsoy 
Sinob 
G. Atay 

Kâtip 
Konya 

G. Gültekin 
Bursa 

A. Akgüç 
Konya 

F. Gökbudak 
Tokad 

S. Atanc 





S. Sayısı: 44 
Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırılması hak

kında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/725) 

T. C. 
Başvekâlet 18 - XII - 1941 

Kararlar Dairesi Müdürlüğü 
Sayı: 6/5513 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan ve îcra 
Vekilleri Heyetince 17 - XII - 1941 tarihinde.Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası es
babı mucibesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil V. 
Ş. Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

1931 senesinden itibaren buğday fiatlarında görülen istikrazsızlık ve düşüklüklerden nüfusu
muzun mühim bir. ekseriyetinin iştira, istihsal ve tediye kabiliyeti üzerinde hâsıl olan fena te
sirleri gidermek ve müstahsillere buğday mahsulünü değer fiatile satabilmek imkânlarını hazır
lamak maksadile Hükümetçe buğday piyasasına müdahale edilmesine zaruret duyulmuş ve bu 
maksatla Ziraat bankasına, . muayyen mıntakalarda, Hükümet hesabına buğday mubayaa etti
rilmesi muvafık görülerek 27 - VI - 1932 tarihinde hazırlanan kanun lâyihası Yüksek Meclise tak
dim kılınmıştı. Yüksek Meclisçe de Hükümetin görüşü tasvip olunduğundan, 2056 numaralı ve 
3 - VII - 1932 tarihli kanunla, buğday fiatmı korumak ve tanzim etmek maksadile, lüzum gör
düğü takdirde müstahsilin satılığa çıkaracağı buğdayı, tesbit edeceği fiatlarla Ziraat bankası va-
sıtasile alıp satmağa Hükümet salahiyetli kılınmış ve bu işten tahassül edecek bir milyon liraya 
kadar zararın tesviyesine de mezuniyet verilmişti. 

Bu salâhiyete müsteniden Hükümetçe tayin olunan mıntakalarda başlanan mubayaat, buğ
day fiatları üzerinde iyi tesirini göstermiş ve bu iyi netice karşısında alım merkezlerinin ve bu 
işe tahsis olunan sermayenin çoğaltılması lüzumlu görülerek bidayette Ziraat bankasından alı
nan kredilerle tedvir edilmekte olan bu iş için muayyen bir varidat membaı temini zarurî bu
lunmuş ve bu maksatla buğdayı koruma karşılığı vergisi ihdas edilmiştir. 

Avrupa harbinin zuhurundan sonra bir taraftan eşya fiatlarında husule gelen yükselmeler, 
diğer taraftan mühim bir müstahsil kütlesinin istihsal sahasından uzaklaşması, buğday fiatla-
rmın da tedricen yükselmesini intaç etmiş ve bu suretle buğday müstahsilini himaye etmek 
ve fiatları yükseltmek için Hükümetin tedbir almasına ihtiyaç kalmamıştır. Binaenaleyh yukarı
da arzolunan maksatlara müsteniden ihdas edilmiş olan buğdayı koruma karşılığı vergisinin de 
devam ettirilmesine mahal kalmamış olduğundan bu verginin kaldırılması muvafık görülerek işbu 
kanun lâyihası hazırlanmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi, buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırıldığını ifade etmektedir. 
Bu vergi ilk ihdasında 2466 numaralı kanunla verilen salâhiyete müsteniden îcra Vekilleri 

Heyetince tasdik olunan kadrolarla ve bütçe haricinde idare edilmiş ve bu salâhiyet, 1936 malî 
yılı Muvazenei umumiye konunu ile kaldırılarak verginin hasılatı bütçeye alınmış ve teşkilâtın 
masrafı da bütçeye ithal olunmuştur. Bilâhare; buverginin tahsilinde ishtihdam olunan kontrol ve 
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muhafaza teşkilâtı 3888 numaralı kanunla daimî ücretliler araşma alınmış ve değirmenlere ikame 
edilen bekçiler de, Muvazenei umumiye kanunlarına bağlı D cetveline ithal olunmuştur. Verginin il
gası dolayısile bu teşkilâta ait kadroların da kaldırılması zarurî olduğundan, lâyihanın ikinci 
maddesi, kaldırılacak olan kadroları beyan etmek üzere tertip olunmuştur. 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinin ihdas olunduğu tarihe kadar, unlardan alınmakta olan mua
mele vergisi, değirmenlerde daima muhtelif şekillerde ketmedilmckte iken, o tarihten itibaren de
ğirmenlerden çıkarılan unların maliye tarafından kurşun mühürle mühürlenmesi ve nakliye tezke-
resile naklettir ilmesi esası konulduğundan ve geceleri de değirmenlere maliye tarafından bekçi ika
me edildiğinden bu inzibat ve takayyüt sayesinde, unlardan alman muamele vergisi üzerinde o zama
na kadar yapılmakta olan kaçakçılıklar ehemmiyetli surette azalmıştır. Bu teşkilâtın kaldırrlma-
sı, muamele vergisinde bunlardan edilen istifadenin devamına imkân bıirakmıya çaktır. Bu itibarla 
ilga edilen teşkilâtın temin ettiği muhafaza tedbirlerinin kısmen olsun idame ettirilebilmesi için mu
amele vergisi kontrolünde istihdam edilmek üzere ilga edilen kadroların altıda biri kadar bir mu
hafaza teşkilâtının vücude getirilmesi zarurî görüldüğünden, bu kadroların 3888 numaralı kanuna ek
lenmesi için de ikinci maddeye hüküm konulmuştur. 

Mevcut kadrolara göre, buğdayı koruma vergisinin tahsil, kontrol ve muhafaza işlerin
de, istihdam edilenlerin adedi ( 606 ) dır. Bu verginin kaldırılması dolayısile, bunların 
hepsi açıkta kalacaklardır,. Her birinin vasatı dörder kişilik bir aile sahibi oldukları tahmin olu
nursa lâyihanın kannniyet iktisap etmesi halinde (2400) kişinin maişet vasıtalarından mahrum ka
lacakları anlaşılrr. Daimî ücretli memurlardan kadrolarının lağvi dolayısile açıkta kalanlara bir para 
verilmesi hakkında mevzuatımızda hüküm bulunmamakta ise de; o kadrolarda, böyle toptan bir 
ilga da vuku bulmamaktadır. Vaziyetin hususiyeti nazarı dikkate alınarak, açıkta kalacaklara ken
dilerine bir iş temin edinceye kadar müşkül bir vaziyete düşmemeleri için muayyen hizmet seneleri 
nazara alınarak bir aylıktan üç aylığa kadar ücretlerinin tamam olarak verilmesi madelete muvafık 
görülmüş ve ücretlerini tam aldıkları müddetler dolmadan 36f)6 veya 3659 numaralı kanunların 
şümulüne giren daire ve müesseselerde maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin olunanlardan bakî
ye müddte ait tazminatlarının en çok üç ay içinde maaş ve ücretlerinden kesilmek suretile geri 
alınması derpiş edilerek üçüncü madde tertip olunmuştur. 

Buğdayı koruma vergisi, unların değirmenden çıkarıldığı sırada alınmakta ise de bütün takay
yütlere rağmen değirmenlerde kaçakçılık yapılmasının tamamen Önüne geçilememiş olmasına 
mebni, baze^ teftiş ve kontrol ve bazen de ihbar üzerine, imâl edilerek satıldığı halde vergisi 
verilmemiş unlara tesadüf edilmekte olduğundan ve değirmenler, muamele vergisine tâbi olmak 
itibarile verginin kaldırılmasından sonra dahi, meri olduğu zamanlarda yapılmış mektumata te
sadüf olunması mümkün bulunduğundan bu kabil hallerde verginin kaldırılmasından sonra da, o 
zamanlara ait olmak üzere tarhiyat ve tahsilat yapılmasına lüzum hâsıl olabilir. Kczalik vergi
leri maktu olarak alman mükelleflere kanunun meri bulunduğu zamana ait vergilerinden henüz tar-
hedilmemiş olanlar bulunabilir. Bundan başka kanun meri bulunduğu zamanlarda tarlıedilip de 
henüz tahakkuk etmemiş veya tahakkuk edi]) de taksit zamanı gelmemiş veyahut tecil edilmiş 
olan vergiler de bulunabilir. Bütün bu hallerde, verginin kaldırılmasından sonra dahi tarh ve 
tahsile devam olunabilmesini temin için dördüncü maddeye hüküm konulmuş ve maktu vergiye 
tâbi mükelleflerin 1941 malî yılma ait vergilerinden ilga tarihînden sonraya tesadüf edenlerin 
terkin olunacağı da ayni madde ile hükme bağlanmıştır. 

Verginin tahsili mukabilinde mükelleflere verilen nakliye tezkereleri, unların naklinden sonra 
kendilerinden geri alınmamakta olduğundan, ilga tarihine kadar vergisi ödenerek alınmış olan 
nakliye tezkerelerinin, o tarihe kadar kullanılmadığı iddiasile evvelce ödenmiş olan vergilerin geri 
verilmesi isteklerinin tervici suiistimale yol açabileceğinden muvafık görülmemiş ve bu maksatla 
dördüncü maddeye ayrı bir hüküm konulmuştur. 

3843 numaralı muamele vergisi kanununun 82 nci maddesinde, buğdayı koruma vergisine tâbi 
mükelleflerin, muamele vergisi defterlerinde buğdayı koruma vergisine ait malûmatı da göster-

X S. Sayısı : 44 ) 
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dikleri takdirde ayrıca defter tutmaktan vareste bulundukları ve muamele vergisinde götürü usu
lü tercih edenlerin buğdayı koruma vergisinde de ayni usulü tercih etmiş sayılacakları hak
kında mevcut hükümlere lüzum kalmadığından beşinci madde ile bu hükümler ilga edilmiştir. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Muvakkat encümen 

Esas No. 1/725 
Karar No. 3 

22 - XII - 1941 

Yüksek Keisliğe 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldı
rılması hakkında Maliye vekilliğince hazırlanan 
ve îcra Vekilleri Heyetince 17 - XI I - 1941 ta
rihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyiahsı esbabı mucibesile birlikte Encüme
nimize tevdi edilmekle Maliye vekili hazır oldu
ğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Hükümetin mucip sebeplerine nazaran 1931 
senesinden itibaren buğday fiatlarmda görülen 
düşüklüğün müstahsil üzerindeki tesirlerini gi
dermek ve buğday mahsulünün değer fiatla sa

t ı lması imkânlarını hazırlamak maksadile Hü
kümetin buğday piyasasına müdahalesi zarure
ti hâsıl olarak neticede bu iş için muayyen bir 
varidat membaı temini lüzumile ihdas olunan 
Buğdayı koruma karşılığı vergisinin, Avrupa 
harbinin zuhurundan sonraki vaziyetin ve şart
ların buğday fiatları üzerinde vücude getirdiği 
yükseltici tesirler muvacehesinde devam, ettiril
mesine mahal kalmamış olduğundan bu vergi
nin kaldırılması muvafık görülerek bu kanun 
lâyihası hazırlanmıştır. 

Buğday fiatlarını yükselterek memleket nü
fusunun mühim bir ekseriyetini teşkil eden müs
tahsilin himayesini hedef tutan bir tedbir olmak 
üzere ihdas edilmiş bulunan bir verginin, şeraitin 
tamamen tebeddülü yüzünden devamı sebebi 
zail olmuş bulunmakla beraber evvelce ihdası na
sıl buğday fiatlarını korumak gibi lüzumlu bir 
maksada matuf ise bu kerre ilgası da buğday 
fiatlarmdaki tereffüün ekmek fiatları üzerinde 
vücude getirdiği inikasları hafifletmeğe matuf 
bulunduğu için müsbet maksat ve faide nokta
sından bu verginin ihdasile ilgasmdaki tesirle
rin mümaseleti ayrıca kayde değer bulunmuştur. 

Umumî muvazenede mevki almış olması hase-
bile bu verginin ilgası; bütçede, ayrı bir vergi 
ihdasını icabettirip ettirmiyeceği ve bu boşluğun 

ne suretle karşılanacağı yolunda sorulan sualler 
üzerine Maliye vekilinin verdiği izahata nazaran 
evvelce 9 milyon liraya kadar yükselmiş bulu
nan bu vergi hasılatının tek tip ekmek usulü
nün kabulünden sonra 1941 varidat bütçesindeki 
hasılatı 6 330 000 lira olarak tahmin edilmiş ve 
altı ay nihayetine kadar 3 400 000 lira tahsil 
edilmiş ve yedinci ay içinde verginin ilgası tari
hine kadar da takriben 500 000 lira arasında tah
silat yapılacağı tahmin edilmekte bulunmuş ol
duğundan verginin malî yıl ortasında kaldırıl
masından mütevellit tesirin ancak 2 800 000 lira 
raddesinde olacağı ve bu verginin ilgası sebebi-
le yeni bir vergi ihdası düşünülmekte olmayıp al
tı ayda on yerli milyon dokuz yüz küsur bin li
raya baliğ olan ve bundan sonra da eksilmesi 
varit görülmeyen bütçenin tahsilat fazlasile kar
şılanacağı anlaşılmış ve Encümenimiz; yukarıda 
izah olunan mucip sebeplere binaen, şimdiye ka
dar tatbikatının da memlekette bir çok şikâyet
leri mucip olduğu görülen bu verginin ilgasmda
ki isabeti yerinde bularak kanun lâyihasını tas
vibe şayan bulmuştur. 

Maddelerin müzakeresine geçilerek birinci 
YO ikinci maddeler aynen kabul edilmiş ve kad
ro ilgası yüzünden açıkta kalan memurlara ve
rilecek ikramiyeye dair olan üçüncü maddenin 
müzakeresinde : Bu ikramiyenin defaten verilme
yip aydan aya verilmesi birden sarf edil erek elle
rinden çıkmaması noktasından ailelerinin men
faatine daha uvgım olacağı mütaleasile ekseri-
vetle kabul edilmiş ve bu tadile «'öre alâkaları 
kesilmiş olanlardan 3fi5fi ve 3659 numaralı ka
nunların şümulüne giren daire ve müesseselerde 
maaşlı veya ücretli bir vazifeye tayin edilenlere 
lavın emirlerinin tebliği tarihine kadar ücret
leri hesap edilerek verilmesi ve bu tarihten son
ra umumî hükümler dairesinde maaş veya üc-
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retlerini almaları lâzımgeleceğinden bu hususta 
başkaca hüküm vazma mahal bulunmadığı na
zara alınarak madde ona göre düzeltilmiş ve 
kadro ilgası yüzünden açıkta kalan bu memur
ların Ticaret ve Ziraat vekâletlerince yapılan 
teşkilâtlarda tercihan istihdam edilecekleri de 
sorulan sual üzerine Maliye vekili tarafından 
beyan, edilmiş ve müteakip 4, 5, 6 ve 7 nci mad
delerde aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunarak terci
han ve müstacelen müzakeresi ricası! e Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 
Muvakkat E. Reisi M. M. Kâtip 

Kocaeli Trabzon Kütahya 
Salâh Yargı F. A, Barutçu A, Tiridoğlu 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Buğdayı koruma karşılığı vergisinin kaldırılma
sına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Buğdayı koruma karşılığı ver
gisi hakkındaki 2466, 2643, 2820 ve 3767 nu
maralı kanunlar kaldırılmıştır. 

MADDE 2 — 3888 numaralı ve 26 - VI -1940 
tarihli kanuna bağlı (1) numaralı cetvelin Ma-, 
liye vekâleti kısmından bu kanuna bağlı (A) 
işaretli cetvelde yazılı olan buğdayı koruma 
kadroları ve 1941 yılı Muvazenei umumiye ka
nununa bağlı (D) cetvelinin Maliye vekâleti 
kısmından da bu kanuna bağlı (B) işaretli cet
velde yazılı buğdayı koruma kadroları kaldı
rılmıştır. 

3888 numaralı kanuna bağlı (1) numaralı 
cetvelin Maliye vekâleti kısmma işbu kanuna 
bağlı (O) işaretli cetvelde yazılı kadrolar ek
lenmiştir. 

MADDE 3 — İkinci madde mucibince kal
dırılan kadrolarda bu kanunun neşri tarihin
de filen müstahdem bulunanlardan buğdayı 
koruma teşkilatındaki hizmetleri üç seneden 
fazla olanlara üç aylık, hizmet müddetleri bir 
seneden üç seneye kadar olanlara iki aylık, 
hizmet müddetleri bir seneden az olanlara bir 
aylık ücretleri verilerek alâkaları kesilir. Bun
lardan 3656 ve 3659 numaralı kanunların şü
mulüne dahil daire ve müesseselerde maaşlı ve-

Ankara 
Ekrem Ergun 

Bursa 
Nevzad Ayaş 

İçel 
T. C. Beriker 

Kocaeli 
îhrahim Bıblan 

Konya 
Galip (jültekin 

Mardin 
Rıza Erten 

Aydın 
Nuri Göktepe 

Diyarbakır 
V. N. Sünkitay 

Kastamonu 
Dr. T. Aslan 

Konya 
A. II. Dikmen 

Malatya 
M. N. Zabcı 

Siird 
Ali Rıza Esen 

Balıkesir 
Y. Sezai Uzay 

Edirne 
Temel Göksel 

Kocaeli 
Dr. F. Sorağman 

Konya 
Dr. 0. Ş. Uludağ 

Malatya 
Nasuhi Baydar 

Van 
İbrahim Arvas 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Buğdaıpı koruma karşılığı vergisinin kaldırılma
sına dair kanun lâyihası 

MADDE 1 — Hükümetin 1 nci maddesi ay
nen 

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen 

MADDE 3 — ikinci madde mucibince kaldı
rılan kadrolarda bu kanunun neşri tarihinde 
filen müstahdem bulunanlardan buğdayı koru
ma teşkilatındaki hizmetleri üç seneden fazla 
olanlara üç aylık, hizmet müddetleri bir seneden 
üç seneye kadar olanlara iki aylık, hizmet müd
detleri bir seneden az olanlara bir aylık ücret
leri verilerek alâkaları kesilir. 

Bu ücretler defaten verilmeyip hizmet müd
detlerine göre ücrete müstahak olacakları ay-
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ya ücretli bir vazifeye tayin olunanlardan alâ
kalan kesildiği tarihte aldıkları ücretlerin 
açıkta geçirdikleri müddetten fazlasına isabet 
eden miktarı en çok üç ay içinde maaş veya 
ücretlerinden mukassatan kesilerek geri almır. 
Umumî muvazene haricindeki daire ve müesse
selere tayin olunanların maaş veya ücretlerin
den bu suretle kesilecek olan paralar kesildiği 
tarihten itibaren on beş gün içinde malsandık-
larma verilir. 

MADDE 4 — Bu kanunun meriyete girdiği 
tarihe kadar geçen zamana ait olarak tahak
kuk etmiş olup da henüz tahsil edilmemiş bu
lunan vergilerin tahsiline devam olunacağı gi-
gi henüz tarh veya tahakkuk ettirilmemiş olan 
vergiler de tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil 
olunur. 

Buğdayı koruma vergileri maktuiyete bağ
lanmış olan mükelleflerin 1941 malî yılma ait 
maktu vergilerinden işbu kanunun meriyete 
girdiği tarihe kadar olan zamana isabet eden 
miktarı tahsil ve o tarihten malî yıl sonuna ka
dar olan zamana isabet eden kısmı terkin edi
lir. 

İşbu kanunun meriyete girdiği tarihe kadar 
vergisi yatırılarak nakliye tezkeresi almmış 
olan unlar için ödenen vergiler geri verilmez. 

MADDE 5 — 3843 numaralı ve 28 - V - 1940 
tarihli Muamele vergisi kanununun 82 nci mad
desinin 3 ncü ve 4 ncü fıkraları kaldırılmıştır. 

MADDE 6 — Bu kanun neşri tarihinden me
ridir. 

MADDE 7 — Bu kanun hükümlerini icraya 
îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 
Bş. V. V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu H. Menemencioğlu 
Da. V. 

Fayık Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. 1. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

O. î. V. 
R. Karadeniz 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağrah 

Ik. V. 
S. Day 
Zr. V. 

M. Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

ların sonlarında ve birer aylık olarak ödenir. 
Bu süetle alâkaları kesilenlerden 3656 ve 3659 
numaralı kanunların şümulüne giren daire ve 
müesseselerde maaşlı veya ücretli bir vazifeye 
tayin olunanlara tayinlerinin tebliği tarihine ka
dar olan ücretleri verilir. 

MADDE 4 — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen 

MADDE 5 — Hükümetin 5 nci maddesi ay
nen 

MADDE 6 — Hükümetin 6 nci maddesi ay
nen 

MADDE 7 — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen 
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Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

A - CETVELİ 

D. Memuriyetin nevi Adet Maaş 

Merkez 
11 Buğdayı koruma kâtibi 3 85 
12 » » » 2 75 
13 » » » 2 6Ü 

Vilâyetler 
7 Buğdayı koruma başkontrolörü 3 17ü 
8 Bugclayı koruma kontrol me-

muru 
9 

10 
» » » 
» » » 

10 Buğdayı koruma memuru 
12 
13 
14 
15 

Buğday 
» 

» » » 
» » » 
» » » 
» » » 

B - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

Merkez 
ı koruma şubesi odacısı 

» » » 

Vilâyetler 
Buğdayı koruma bekçisi 

» 
> 
> 

D. 

» » 
» » 

C - CETVELİ 

Memuriyetin nevi 

10 Muhafaza memuru 
12 
13 

» » 
» » 

2 
5 

18 
2 

26 
65 
96 

103 

Adet 

1 
1 

18 
21 
16 

222 

Adet 

20 
30 
50 

140 
120 
100 
100 
75 
60 
50 
4Ü 

Ücret 

45 
30 

50 
40 
35 
30 

Ücret 

100 
75 
60 

»0«£>~ ~ •<• 
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