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1. — SABIK ZABIT HULÂSASI 

Madenlerin aranma ve işletilmesine dair ka
nun lâyihasının birinci müzakeresi ikmal edildi; 

Nahiye kanunu lâyihasının müzakeresine de
vamla 19 ncu madde müzakere edildi ve lâyiha 
Adliye ve Dahiliye encümenlerine gönderildi; 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada ni

hayet verildi. 
Jieis vekili 

Aydın 
Dr. Mazhar Germen 

Kâtip 
Bingöl 

Necmeddin Sahvr 

Kâtip 
Kütahya, 

Vedit Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Mazbatalar 
1. — Denizli mebusu Dr. Behçet Uz'un teşriî 

masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye en
cümenlerinden mürekkep Muhtelit encümen maz
batası (3/437) (Kuznameye); 

2. — ispirto ve ispirtolu içkiler inhisarı hak

kında kanun lâyihası ve Adliye, Maliye, Bütçe. 
ve Ziraat ve (lümrük ve inhisarlar encümenleri 
mazbataları (1/493) (lluznamjeye); 

3. - - Van mebusu .İbrahim. Arvas'm teşriî ma
suniyetinin kaldırılması hakkında Başvekâlet tez
keresi ve Teşkilâtı esasiye ve Adliye encümenle
rinden mürekkep Muhtelit encümen mazbatası 
(3/439) (Kuznameye). 

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

RElS — Şemsettin Günaltay 

KÂTİPLER — Cavid Oral (Niğde), Kemal Turan (İsparta) 

• • • » 

REİS — Celse açılmıştır. 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

1. — Lüleburgaz'ın Kırık köyünden tbrahim-
oğlu Adem Geldi'nin ölüm cezasına çarptırılma
sı hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye en
cümeni mazbatası (3/455) 11] 

REİS — Ölüm cezası hakkında Adliye encü
meninin mazbatası vardır, okutuyorum. 

(Mazbata okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 

Mazbatayı yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Mazbata kabul 
edilmiştir. 

Aynı mahiyette diğer bir mazbata vardır, 
okutuyorum. 

2. — Mdhmudoğlu Yusuf, Muzafferoğlu Ali 
ve Memedoğlu Yunus'n ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında Başvekalet tezkeresi ve Ad
liye encümeni mazbatası (3/457) [2] 

(Mazbata okundu) 

[1] 142 sayılı basmayzı zaptın sonundadır. 
[2] 141 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

REÎS — Mütalâa var mı? Mazbatayı yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Et
miyenler . . . Kabul edilmiştir. 

3. ----- Devlet limanları işletme umum mü
dürlüğü 1941 malî yılı bütçesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun lâyihası ve Bütçe encü
meni mazbatası (1/797) [1] 

RElS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmi
yenler . . . Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 
1941 malî yılı bütçesine munzam tahsisat veril

mesi hakkında kanun 
MADDE 1. — Devlet limanları işletme umum 

müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesinin ilişik 
cetvelde yazılı tertiplerine üç yüz on dört bin 
liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

[1] 145 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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30 000 

1 Müteferrik müstahdemler 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Muvakkat memuriyet harcırahı 
REİS — Kabul edilmiştir. 

5 Kırtasiye, matbu evrak, ilân, rek
lâm, kitap, mecmua, gazete be
del ve masraflariyle Demiryolları 
ve limanları mecmuasına yardım, 
mahkeme, noter, harç ve masraf
lariyle hakem ücretİeri, serbest 
avukat ve istişare ve huzur hakkı 
ücret ve masrafları ve idare bina
ları ve müştemilâtı tamir, bakım, 
tecdit, inşa ve tadilleriyle sair 
masrafları 13 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

6 Kara, deniz vesait ve tesisatı ile 
işletme umuruna tahsis edilen 
mebajünin tenvir, teshin, yağ, 
mahrukat ve sair müstehlek me-
vat ve masrafları, ticari eşya tah
mil, tahliye, aktarma ve sair li
man hizmetleri ücret ve hamma-
liyeleriyle tuz nakliye masrafları 
ve tahmil, tahliye malzemesinin 
mubayaa ve tamirleri ve işletme 
işlerine tahsis edilen binalar, rıh
tımlar, iskeleler, fenerler, sabit 
tesisat, kara, deniz ve tahlisiye 
vasıtalariyle sair mihaniki ve 
telefon tesisatının ve iŞletmeye 
mutealiiü: bilcümle malzeme, mef
ruşat, teçhizat ve demiryollarının 
balam, tamir, tadil, tecdit, inşa, 
mubayaa ve sair masraıiarıyle 
ateiyeıerm amele ve iskelelerin 
idare masraiıarı 207 5UÜ 
KJülîS — li.aöui edilmiştir. 

7 Deniz vesaitinin yapacağı bil
cümle kazalarla taıımu, tahliye 
sırasında vuKubuiacaK hasar ve 
zararların tazmin Karşılığı, nay-
van iaşe, yem ve 'tedavi masrai
iarıyle üoşum ve tımar levazımı 
ve mevcut nayvan Kadrosunun 
tecdidi ve sigorta ücret ve ser
mayesi 33 500 

(Birinci madde tekrar okundu) 
REÎS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren mer'idir. 

REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Et
miyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 
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REÎS — Maddeyi kabul buyuranlar ... Si* 

miyenler ... Kabul edilmiştir. 
Kanunun heyeti umumiyesini açık reyinize 

arzediyorum. 

Lira 
30 000 

4. —- Nahiye teşkili ve idaresi hakkında 1/743 
ve nahiye müdürlerinin intihap ve istihdam usul
leriyle dair 1/744 sayılı kanun lâyihaları ve Büt
çe, Adliye ve Dahiliye encümenleri mazbataları. 

REİS — Bu kanun lâyihasının bir madde
si Encümene gitmişti, henüz gelmediği için mü
zakeresine devam edemiyeceğiz. Ruznamemizin 
diğer maddesine geçiyoruz. 

5. — Sinema filimlerinin gümrük resimlerimin 
indirilmesi hakkında kanun lâyihası ve İktisat, 
Dahiliye, Maliye, Bütçe ve Gümrük ve inhisarlar 
encümenleri mazbataları (1/72) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini kabul eden
ler.. Etmiyenler.. Kabul edilmiştir. 

Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin indiril
mesi hakkında ittihaz olunan kararın tasdikına 

dair kanun 
MADDE 1. — Kanuni salâhiyete istinaden 

İcra Vekilleri Heyetinin 19 . VIII. 1938 tarih 
ve 2/9456 sayılı ilişik karariyle Gümrük ithalât 
umumî tarifesinde yapılan tadil tasdik olunmuş
tur. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim, şimdi müzakeresine başladığımız sine
ma filimlerinin gümrük resimlerinin indirilmesi 
hakkındaki kanun 1938 senesinde Vekiller He
yetinin verdiği bir kararın kanunlaştırılması 
esasına matuftur. Esasen bu meselede yapı
lacak bir şey yoksa da yalnız memlekette ha
kikaten nazarı dikkate alınması lâzımgelen bir 
kaç noktayı izah edersem hem vazifemi yapmış 
olurum ve hem de zannederim ki, memlekette 
Hükümetin necip hislerle yapmak istediği ve 
halk lehine olan bu hareketten istifade eden
lerin, fena hareketlerine mâni olmak mümkün 
olacaktır. Hükümet 1938 senesinde verdiği bir 
kararla memlekete ithal olunan dolu, boş sine
ma filimlerinin gümrük resminden tenzilât ya
pıyor. Esbabı mucibe olarak da Edebi, terbiyevi 
filimleri ucuz olarak memlekte sokmak ve bal
kın bu gibi sinemalara mümkün mertebe az 
ücretle girebilmelerini temin etmektir. Bu, 
çok doğrudur. Muhtelif encümenler bu ka
naate iştirak etmişlerdir. Fakat 1928 senesin
de verilen bu karar sinemalarda duhuliyeyi 
ucuzlatmış değildir. Arada tenezzül değil bilâ
kis tereffü kaydedilmiştir. Bu bir. 

İkincisi Devlet bu sinema filimlerinin güm-

[1] 129 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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rıik resminden fedakârlık yapmakla beraber 
maalesef bazı dahilî sarfiyatta suiistimal ol
muştur. Bütçe encümeni bunu tetkik ederken 
gayet doğru ve yerinde olarak demiştir ki; güm 
rük resminden yapılan ufak bir fedakârlıkla 
memlekete getirilen bir filim bütün sinema
larda yüzlerce defa gösterilmektedir. Halk 
bundan ne istifade edecektir. Maanıafih kara
rın doğruluğunu kabul etmek lâzımdır. 

Beni buraya sevkeden meselenin asıl 
mühim noktasına geliyorum: Memlekete ithal 
edilen sinema filimleri hiç şüphesiz, Hükü
metin ve Encümenin mazbatasında söylen
diği gibi, terbiyevî filimler getirmek esa
sına müstenittir. İşin bu kısmını şimdilik araş-
tırmıyacağım. Yalnız gördüğümüz üzere mem
lekete getirilen boş manzaralı filimler fotoğ
rafçılara kesilip kesilip satılmakla bu kanun
dan istifadeye kalkan bir hareket türemiştir. 
Gümrük resminden istifade eden bazı kimseler 
bunu yerinde olmryan fena maksatlarla ele alma
larına mâni olmak lâzımdır. İşitiyoruz, nihayet 
gözümüzün önünde olduğu için görmekteyiz ki, 
memlekte mayi vazelin geliyor. Mayi vazelinin 
gümrük resmi ağırdır. 

Halbuki beri tarafta makine yağı için resim 
hafif olduğundan vazelini bu ad altında güm
rükten geçiriyorlar. Gliserin için de böyle ya
pılıyor. Kulaklarımız bunlar gibi bir çok hava
dislerle dolmuştur. İşte sinema çekilmek üzere 
memlekete gelen boş filimlerde fotoğrafçılara 
fotoğraf malzemesi olarak satılmakla bunlara 
misal teşkil ediyor. Bu şekilde ticari yoldan 
sui istimaller yapılıyor. Ben bunu Büyük Millet 
Meclisi kürsüsünden söylerken bu anda muh
telif fotoğrof malzemesi satan dükkânların 
aynı çeşit filimleri kesip de fotoğrofcılara sa
tılmakta olduğunu da söyliyebilirim. Şunu da 
ilâve edeyim ki, Hükümetin yaptığı fedakâr
lıkla halkın sinemalara girmesi kolaylaştırılmış 
değildir. Sinemaların duhuliyesinde bir tenez
zül değil tereffü vardır. Esasen bu gümrük 
resminin indirilmesinde dahi halkan istifadesine 
imkân olmıyacağı anlaşılmaktadır. Onun için 
kararın kanuniyetini kabul edelim. Bu mutlak 
ve zaruridir. Fakat Hükümetten rica ederim. 
Bu meseleyi aslına irca için bilhassa sinema 
filimlerinin fotoğrafçılara satılma meselesini na
zarı dikkate almasını isterim. 

Devetin varidatı beyhude yere kayboluyor 
ve bundan fena bir surette istifa olunuyor. Doğru 
olmıyan bu isin dikkatle takibini rica ederim. 

SINAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Hükü
metin filim gümrüklerinden % 75 tenzilât yap
ması her halde halkımızın sinema ile olan alâka
sını yükseltme gayesine matuf olduğu mutlak
tır. Bu tenzilâtın duhuliye ücretlerine de 
müessir olması lâzımdır. Fakat kanunda 
bu hususa dair ufak bir işaret dahi yok
tur, Bundan başka Hükümetten ikinci bir 
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temennim daha vardır. Sinema filimlerinin 
bilhassa memleketimizde yapılmış olanlarından 
bazıları, millî varlığımızı ve ecdadımızı tahkir 
eder mahiyettedir. Bunlardan bilhassa Kıvırcık 
Paşa filimi çok acı bir mahiyet arz etmektedir. 
Bu çok kısa bir zaman evveıkL mazimize aittir, 
ki bu devir içinde bizler de varız. Bunlar bi
zini aleyhimizde düşmanlarımızın yapanııyacağı 
propagandadan daha kuvvetlidir. Bu îııımlerı 
yapanlar hakkında Hükümetin takibatı kanu
niye yapmasını çok temenni ederim. Bundan 
başka yine bir tiyatroda gördüm, bir kavuk 
devrildi diye bir piyes oynuyorlardı. Jbu piyes
ler miiii varlığımıza büyük bir tecavüz addıne 
sezadır iıaıbUKi bizim ecdadımız bu gibi çirkin 
ve şeni şekillerde tanınmış ahlâksızlar değiller

di. llmü Jırian o kadar yükselmişti ki Avru
pa'dan gelen bir çok taleöeler bizim tansii mü
esseselerimizde yetişerek memleketlerine dön
müşlerdi. Arzettiğim esbap dolayısiyie bu 
kabil memleket ve milletimiz aleyhindeki propa
ganda makanizmasını idare edenler baklanda 
Adliye vekilimizin şiddetle takibata geçerek 
bunları memleket içerisinde bilhassa çok kısa 
bir zamanda cezaya uğratmalarını rica ediyor 
ve ecdadımız hakkmda reva gördükleri çok 
şeni hareketlere nihayet verilmesini diliyorum. 
.bizim ecdadımız bütün dünyaya örnek olacak 
kadar büyüklük göstermiş, Viyana kapılarına 
kadar dayanmışlardır. Üyle oyunda olduğu gi
bi, aşık atarak, acaba nereye kadar gidebilirin, 
diye hiç bir zaman kendi plânlarını tanzim et
memişlerdir. Pekâlâ biliyoruz ki bizim memle
ketimiz bütün dünyanın mektebi olmuştur. 
Bir çok yabancılar memleketimize gelirler, as
kerlik ve hukuk ilimlerini öğrenirlerdi. Bizim 
bu zamanki gençlerimiz maalesef ecdadımızın 
yaptıkları eserleri çok küçük görmektedirler, 
halbuki o eserler dünyanın her tarafına, her kö
şesine yayılmış bulunmaktadır. Hükümetten 
çok rica ediyorum, bu gibi biçimsiz hareket eden 
insanlara lâyık oldukları cezayı versinler. Beya
natım bundan ibarettir. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar
kadaşlar; huzurunuza takdim edilmiş olan bu 
kanun lâyihası, bundan dört sene evvel 3539 nu
maralı kanunun verdiği bir salâhiyetle, Hükü
met tarafından, ithal edilen filimlerin gümrük 
resminde yapılan bir tenzilâtın Meclisi Âliye ar
zıdır. Bu, verilmiş bir kanuni salâhiyete istina
den Hükümetçe alınmış bir tedbirdir, ve bunun 
tasdik ve tasvibi Meclisi Âlice tabiidir. Fakat 
bu vesile ile bundan sonra bu gümrük tenzilâ
tının devamı veya devam etmesi için bir kaç söz 
söylemeği vazife bilirim. Biz 1938 senesinde, dün
ya harbinden evvel normal halde giderken 
halkın bir ihtiyacı olan eğlence ihtiyacını ucuz
latmak için filimlerde % 75 tenzilât yaptık. Fa
kat bunu yaparken vaziyet bugünkinin aynı 
mı idi? Bugün biz bir gok sahalarda, halkın eğ-
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lencesı değil, fakat zaruri ihtiyaçları üzerine 
yeni vergiler koyarken acaba filimler üzerinde 
gümrük tenzilâtını idame doğru mudur? Bu 
hususta Hükümetin nazarı dikkatini celbetmek 

. isterim. 
İthal edilen filimler arasında bittabi öğreti

ci, teknik filimler vardır. Bunlarm gümrük res
mi tediye etmeden girmeleri matluptur. Bu husus 
3122 numaralı kanunla temin edilmiştir, bunun 
önümüzdeki lâyiha ile alâkası yoktur. 

Asıl temas etmek istediğim diğer mühim bir 
nokta; bu gümrük resminin halka aksetmemesi-
dir. 1938 senesinde sinema filimleri ithal resminde 
yapılan bu tenzilâtın sinema duhuliyelerine ak
setmediğini maatteessüf gördük. Gümrük res
mi tenzilâtının devamı düşünülürken bu nokta
nın da nazarı itibara almması lâzımdır, kana
atindeyim. 

Bundan başka üzerinde durmak istediğim 
bir nokta; gümrük resmiyle doğrudan doğruya 
alâkadar olmakla beraber, bunu da sabrınızı 
rica ederek arzedeceğim. îthal edilen filimle-
rin bir çokları yabancı lisandadır. Ekseriyeti 
Ingilizcedir. Bunlar memleketimize gelirken 
çok kere fransızcaya çevrilerek gelmektedir. 
İngilizce bir filimin memleketimize geldikten 
sonra türkçeye çevrilmesi gayet tabiidir. Fakat 
bu türkçeye değil fransızcaya çevrilmektedir, 
veya fransızcaya çevrilmiş olarak gelmektedir. 
itiraf edeyim ki bu benim millî hislerime do
kunmaktadır. Türkiye Fransız lisanının ve 
kültürünün bir kolonisi midir? Türkiye'nin, 
fransızca, ikinci bir lisanı mıdır, ki buraya ge
len filimler fransızca olarak gösteriliyor. Bun
ları asîmda göstermek veya tercihan türkçeye 
çevirmek gayet tabiidir. Bir filim başka bir li
sana çevrilirken kıymetinden çok şeyler kay
beder. Benim lisanıma çevrilirse bu kaybı ka
bul ederim. Çünkü vatandaşlarım anlıyacaktır. 
Fakat fransızcaya çevrilmesi doğrusu kanıma 
dokunuyor. 

Dr. ŞÜKRÜ EMED (Diyarbakır) — Efen
dim, evvelâ bu lâyiha 1938 senesinde verilmiştir. 
1938 senesinden beri malî vaziyette bir çok de
ğişiklikler olduğuna göre hâlâ aynı esbabı mu
cibe devam ediyor mu? Bu noktayı anlamak lâ
zımdır. Sonra, Hükümetin esbabı mucibesinde 
sinemanın terbiye ile alâkasından bahsediliyor. 
Bununla hangi makam alâkadardır? Marif ve
kâleti mi, Sıhhiye vekâleti mi? Sinemalarla doğ
rudan doğruya alâkadar olan makam polis ve 
belediyedir. Fakat terbiyevî kısımla kim alâ
kadardır? Millî terbiyeye uygun olup olmadığı 
nı ve hangi propaganda dahilinde hareket edil
diğini tetkik edecek mesul bir makam görmü
yorum. Tenevvür etmek isterim. 

Çocuklar meselesi mevzuubahsedildi. Hangi 
yaşta çocukların sinemalara gidebilecekleri hak
kında Hıfzıssıhhai umumiye kanununda mad
deler vardır. Polisin bu hususta ayrı bir mu-
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rakabesi vardır. Fakat bunlar benim gördüğü
me göre gayri kâfidir. Bu filimlerin hangisi 
terbiyevidir, hangisi değildir, bu balpta Maarif 
vekilinin ne düşündüğünü anlamak: istiyorum. 
Aynı zamanda bu malî tedbirin 1938 den beri 
aynı suretle devam edip etmediğini sormak 
istiyorum. 

ÎIEÎS — Madde hakkında başka mütalâa 
yoktur. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanım neşri tarihinden iti
baren mer'idir. 

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

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

REİS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
6' — Devlet memurları aylıklarının tevhit ve 

teadülüne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanun
lara bağlı (1) sayılı cetvelle 1941 malî yılı Mu~ 
vazenei umumiye kanununa bağlı cetvellerin Ma
rif vekâleti kısmında değişiklik yapılması hakkın
da kanun lâyihası ve Maarif ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/780) [1] 

REİS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü
ne dair olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağ
lı (1) sayılı cetvellerin Maarif vekilliği kısmın

da değişiklikler yapılmasına dair kanun 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki «An
kara Hukuk fakültesi», «Siyasal bilgiler okulu» 
ve «Ankara Dil, tarih ve coğrafya fakültesi» 
ne ait kadrolar kaldırılmış ve yerlerine bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi cetvel
le birlikte reye arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki «An
kara Hukuk fakültesi» ve «Ankara Dil, tarih 
ve coğrafya fakültesi» ne ait kadrolar kaldırıl
mış ve yerlerine bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

REİS — Mütalâa var mı? 
KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar

kadaşlar, huzuru âlinize takdim edilmiş olan bu 

[1] 134 sayılı basmayazı zaptın sonundadtr, 
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kanunun bu maddesiyle Ankara'da kütüphane I 
meselesinde yeni bir çığır açılmak istenmekte
dir. Buradaki yüksek tahsil müesseselerinde! 
kütüpahnecilik tesis edilmekte ve iki yerde kü
tüphane memuru tâyin edilmektedir. Bu vesile 
ile müsaadenizle Ankara'da ve alelûmum Tür
kiye'de yüksek tahsil müesseselerindeki kütüp
hane vaziyeti hakkında bir iki söz söylemek is
terim: Malûmunuzdur ki, yüksek tahsil demek, 
muhakkak surette modern bir kütüphane de
mektir. Modern kütüphanesiz yüksek tahsil 
olamaz. Biz mütaaddit vesilelerle, yüksek tah
sil müesseselerimizi ıslah ettik. Büyük bir üni
versite reformu yaptık. Ankara'da yüksek tah
sil müesseseleri açtık. Fakat bunları yaparken 
maalesef bu müesseselerin kütüphane meselesini 
ehemmiyetle ve kuvvetle ele almadık. Bu gün 
yüksek tahsil yapan talebe ve talebeye ders ve
ren hocaların modern bir kütüphane mevcut ol
maması yüzünden maalesef kâfi derecede tenev
vür edememekte ve talebelerde bittabi istifade 
edememektedirler. 

Hocalar eskiden mekteplerde ne okudularsa, 
Avrupa'da ne öğrendilerse onunla kalmakta ve 
bir adım ileri gidememektedir. Hükümetimiz
den yüksek tahsil müesseseleri için, ya teker te
ker veya toplu olarak esaslı bir modern 
kütüphane tesis etmesi; bir taraftan tahsil eden 
talebenin tetebbu edebilmesi, diğer taraftan 
yüksek tahsil talebelerme ders veren hocalarm 
dünya ilim cereyanlarını takibedebilmek üzere 
bunlardan istifade etmesi için lâzımdır. Bittabi 
bunun esaslı surette şekli halli bir kültür kay
nağı olan İstanbul ve Ankara'da birer millî kü
tüphane tesisidir. Bu, günün birinde yapılacak
tır, buna kanaatim vardır. Fakat bu günden 
bir adım atmak lâzımdır. Belki inşaat zorlu
ğundan ve teknik bazı imkânsızlıklardan dolayı 
bugün millî kütüphanelerin tesisine imkân yok
tur. Fakat arkadaşlar kütüphane demek bina 
demek olduğu, kitap demek olduğu kadar, da 
kütüphaneci demektir. Kütüphanecilik mef
humu bugün bütün dünyada büyük terakkiler 
kaydetmiştir. Bugün kütüphanenin başında 
bulunan zat esld tâbirle sadece bir hafızıkütüp 
değildir. Yani bu kitapların başmda oturan, 
bunları bekleyen adam değildir. Modern mâ
nada kütüphaneci; kitaplarını fevkalâde iyi 
tanzim etmiş, kitapların muhteviyatından ma-
lûmattar, dünyadaki ilim cereyanlarını takip 
eden bir adamdır. Modern kütüphaneciye tetr 
kikat için, tetebbu için müracaat eden kimse, 
kütüphaneciden tetebbu edeceği mevzu hakkın
da malûmat alır kütüphaneci tetkikat sahibini 
irşat eder, hangi kitaplardan hangi mevkut 
neşriyata müracaat edebileceğini söyler. İşte bu 
kütüphanecileri yetiştirmek uzun zamanlara 
muhtaçtır. Bir çok Avrupa ve Amerika mem
leketlerinde bu, ihtisas halini almıştır. Kütüp
hanecilikten doktora yopılmaktadır. Bugün biz | 

| millî kütüphanemizi henüz kuramıyorsak, bi
nalarını yapamıyorsak, hiç olmazsa bu modern 
kütüphanecileri yetiştirmek için teşebbüsata gi
rişmek mecburiyetindeyiz. Bugün hiç vakit 
geçirmeden, Avrupa'ya ve tercihan kütüphane
cilikte çok ilerlemiş olan Amerika'ya kütüpha
necilik tahsiline gençler göndermeliyiz. Bu 
gençler orada bir kaç sene kütüphaneciliğin 
esaslarını öğrenip geldikten sonra derhal kü
tüphanecilik mektebi açmalıyız. Bu suretle 
yüksek tahsil müesseselerinin kütüphanecilik 
ihtiyacını karşılamalıyız. 

Kütüphaneciliğin bundan sonra çok mühim 
diğer şubeleri vardır. Şehir, halk ve köy kü
tüphaneciliği. Bunlara şimdi temas etmek iste
miyorum. Bu hususlara, Maarif vekilimizin 
ehemmiyetle nazarı dikkatini celbederim, kü
tüphaneciliğe ait mühim tedbirlerin alınmasını 
temenni ederim. 

EEÎS — Madde hakkında başka mütalâa 
yoktur. Maddeyi cetvelle birlikte yüksek reyi
nize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen
ler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu kanun 30 mayıs 1942 ta
rihinden itibaren meridir. 

NA2IM PÛEOY (Tokad) — Maarif vekili 
yok. .. 

EEFÎK İNCE (Manisa) — Bunun müzake
resi yapılamaz, ivıaaııl veıuü yok. Biz söyleyip 
cevap ainıaüıiklan sonra neye yarar. 

i&Jâib — Temrini ma istiyorsunuz? 
KEFIK ÎHOE (iâamâa) — üiimizdeki ni

zamname bunu emreder. 
EEIS — Peki, müzakereyi Maarif vekilinin 

huzuruna talik ediyoruz. 
;•. Memurlarla askeri mensuplardan fev

kalâde hallerde mal iktisap edenler hakkında ka
nun lâyihası ve Dahiliye, Millî Müdafaa ve Ad
liye encümenleri mazoalaları (1/749) \1\ yf 

EEIB — Heyeti urnumiyesi hakkında müta
lâa var mıV 

K-tti*'!*;. IMÖiü (Manisa) — Arkadaşlar, için
de buiundug-umuz ıevKaıade ahvalin icaplarına 
tamamıyie uygun ve bımaasa Türk milletinin 
ahiaKinın emirlerine muvaîiK oimaK üzere Hü
kümetten gönderilmiş oıan DU kanun layihasın
dan aoıayı teşeKKurlerımı sunarım. ittiKume-
tın esoaüi mucıoe layihası, her ne suretle olursa 
olsun, ueviet Kasasından aldıkları para muka
bilinde iş görenlerin aynı zamanda Devletle 
beraber milletin ahlakını ve iktidarını temsil 
ettiklerine göre, milletin ruhunda yer tutan 
ahlâk ve ismete mazhar olmaları lâzımgeldiğini 
gayet güzel ifade etmiştir, işte bu ahlâk ve is
met vecibelerine riayetsizliğin cezası verilmek 
üzere tanzim edilen bu lâyiha bugün huzuru-

[1] 1.35 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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nuza sunulmuştur. Ben, heyeti umumiyesini tak
dirle karşıladığım bu kanunda eksiklik gördü
ğüm içindir ki, bir sual ve esas meselesi 
olarak iki noktai nazar dermeyan edeceğim. 
Devletten para alanların aldıkları para ile ha
yat ve maişetlerini temin etmek ve işgal ettik
leri mevkide asla başka türlü istismar ah
laksızlığını irtikâp etmemek esas olduğuna gö
re, bu ahlaksızlığı yapanlar yalnız fevkalâde 
zamanlarda takip olunurmuş da maada zaman
larda meşru görünürmüş gibi bir zihniyete mu
halifim. Mevcut 1069 numaralı kanunumuz, sui
istimal, irtikâp, irtişa, şu bu cürümlerden dolayı 
tahtı muhakemeye alınanların hususi kazanç
ları üzerinde, gerek kendilerinin ve gerek aile
sinin malik oldukları paralar hakkında tahki
kat yapmayı emrediyor. Biz bunu 10 - 15 sene 
evvel nazarı dikkate almış ve bu gibi ahlaksız
lıkla mücadeleyi kendimize prensip ittihaz et
miştik. Yalnız bunun bir eksiği vardır. Bir 
adamın, malının nereden geldiğini sormaklığı-
mız için mutlaka huzuru hâkime maznun olarak 
gelmesi lâzımdır. 

Halbuki, burada alelıtlak maznuniyet olmak
sızın, herkesin, kanunda gösterilen hususlardan 
dolayı ve kanunda gösterilen makamlar tara
fından tahkika mevzu teşkil ettiğini görüyoruz. 
O halde yalnız maznuniyeti tahakkuk etmiş 
olanlardan değil, maznuniyeti muhtemel olan
lardan dahi hesap sormağı hedef tutan bu ka
nunun, bulanık suda balık avlar kabilinden buh
ranlı devirlerde yapılır bir cürüm varmış ve ha
li tabiide Devlet memurları sui istimalden mü
nezzeh imiş gibi bir harekete vesile vermemesi 
için, Devlet memurlarının takibinden masun bu
lundurulması lâzımdır gibi bir zihniyetle takib-
edilmekten vareste tutulması bizim istediğimiz 
katı icraata tamamen muhalif bir harekettir. 
Onun için hırsız ve ahlâksız, sulhte de, seferber
likte de, harpte de suçludur, ve ahlâksızdır. 
şu veya bu şekilde suiistimal ya,pan ve oturduğu 
Devlet postunu kendi menfaatleri için bir gelir 
membaı yapan ahlâksızlarla, bugün de yarın da, 
hali sulhta ve hali harpte de mücadele etmek, 
milletin ve bu millet vekillerinin borcudur. Bu 
noktai nazardan bu kanunun fevkalâde zaman
lara ait olduğu noktasına katiyen muhalifim. 
Arkadaşlardan birinci madde olarak bunu rica 
edeceğim. 

İkinci madde; bu kanunda mebusların vazi
yeti, Teşkilâtı esasiyenin 17 nci maddesinin ih
tiva ettiği esas bakımından hususi ve istisnai 
mahiyette görüldüğünden mebuslar, diğer âmme 
makamını işgal eden Devlet memurlarının, şu 
veya bu Devlet iktisadi teşekküllerinde iş gö
renlerin tabi olduğu tahkikattan azade kalma
larıdır. Arkadaşlar, Türk milletinin, Türk in-
kilâbmm müsavat dâvasına bunu muhalif görü
yorum. Bir mebusun içinde bulunduğu haya
tın kendi geliriyle gayri mütenasip olduğunu 

görüp dururken, maznun muamelesi yapmak 
değil, bilâkis herhangi bir adama nasıl ki bir 
müsteşara, bir müdiri umumiye en büyük bir 
Devlet memuruna, bir falan vekil tarafından 
kazancnr hakkmda malûmat ver diye bir sual 
soruluyorsa, efkârı umumiyede her bakımdan 
bir nümunei imtisal olmak mevkiinde bulunan 
arkadaşların şu veya bu. şaibeden kurtulması için 
dahi, Büyük Millet Meclisi Reisi tarafından 
bir suale tabi tutulmaları kadar Teşkilâtı esa
siye kanunu ruhuna muvafık hiç bir şev yoktur. 
Arkadaşlar, bir mebusa servetini bildir diye 
Büvük Millet Meclisi Reisinden gelen hafi bir 
sualin izzeti nefse dokunan neresi vardır? Ayda 
429 lira eline para gecen bir mebusun filân yer
de, filân masada 4 000 lira sarfetmistir diye -
böyle bir sevin olmadıeını zevkle söylivebilirim -
söylenen bir sözün, dışarıda yapılan bir dediko
dunun vereceği zarar mı. voksa mebus arka
daşın izzeti nefsine bir sual ile vurulmuş darbe
nin zararı mı büyüktür? Onım için Teşkilâtı 
esasiyenin ruhuna muhalif olduğu noktasına 
bendeniz asla iştirak etmivorum. Teşkilâtı esasi
ye kanununun 17 nci maddesi diyor ki, maznunen 
isticvabı, tevkif veva mahkeme olunmasıdır. 
Yoksa bir mebusa mensun olduğu müessesenin 
en büvügii tarafından, kendi Reisi tarafından, 
kendisini temsil eden zat tarafından, kazancı
nı bildir denildiği vakit herkes acık alnının ve 
acık vicdanının emrettiği şekilde buna cevap 
vermekte bir zevki mahsus duvar. Onun için 
kendi hareketimizin vatandaşlardan farkı olma
dıkının, vatandaşların mâruz kaldıfa her sa
adet ve felâkette müsavi şekilde müşterek ol
duğumuzun her bakımdan tabii bir misalini 
teşkil etmek üzere ruhumuzda vasıvan müsavatı 
istisnası ve tontan kabul ettiğimizin bir nümu-
•nesi ve bir misal daha vermek üzer* bu esasların 
dahi kanuna ithal edilmesi kaydivle encümene 
gönderilmesini ve ondan sonra meselenin müza
keresini rica edivorum. Kanun valnız fevkalâ
de zaman için de«il, daimidir. Herkes, her za
man havatmm Devlet postunda bulundukça 
kâtı hesa,bmı vermek mecburiyetinde olduğunu 
hissetmelidir. Bu bir. 

tin-nciRî. mebuslar bandan müstesna olamaz. 
Takdiri Vnlraek Hevfitin^e hıralmrorıım. 

ADLİYE En. M. M. SİNASİ DEVRİN (Zon
guldak) — Refik İnce arkadaşımız lâyihanm iki 
şart altmda Encümene iadesi hakkında beya
natta bulundular ve ilk önce bu cihetin halli 
hususunun muvafık o l a l ı m ileri sürdüler. 
Hakikaten-.lâvihanm diğer hükümlerine geç

meden önce bu iki hususun Yüksek Heyetinizin bir 
kararma iktiran etmesinde fayda vardır. (Doğ
ru sesleri). Refik İnce arkadaşımız iki esaslı mü
lahaza dermeyan ettiler; kanunun heyeti umu
miyesini tasvip etmekle beraber fevkalâde za
manlara münhasır kalmasını doğru bulmıyarak 
favkalâde olmıyan zamanlarda bu şekildeki 
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servet iktisapla» mecnunudur sualini sordular. 
Bu itibarla evvÇ emirde lâyihanın yalnız fev
kalâde hallere değil umumî bir esas olarak ka
bulünü teklif ettiler. Haksız olarak yani gay
ri meşru mal iktisabının hiç bir zaman, ahvali 
adiyede dahi meşru telâkki edilemiyeceği izah
tan vareste bir hakikattir. Şu halde niçin bu 
kanun fevkalâde hallere münhasır kalmıştır? 
Bu kanunun tesis etmiş olduğu usul gayet is
tisnai ve ancak fevkalâde zamanlarda tatbik 
edilmesine cevaz virilebilecek bir usuldür. Dev
let idaresinin dayandığı bir takım esaslar var
dır ki, bu esasların Devletin normal hayatında 
umumî şekilde muhafazası lâzımdır. Lâyiha, 
hiç suç işlememiş bir memuru, hayat tarzına 
veyahut umumî manzaraya göre servetinin hesa
bını vermeğe davet ediyor. Bu hesabı verme
yen, vatandaşın velev bir suç işlememiş olsa 
dahi, malları müsadereye tabi tutuluyor. 
Kanunun istisnai hüviyeti şu kısa izahattan 
vuzuhla anlaşılır. Şimdiye kadar suç işleme
den bir kazanç elde etmek ve bunun menabiini 
gösterememek mevzuatımızda bir suç olarak 
tavsif edilmemiştir. Şayet hiç bir suç 
işlemeden kazanç elde edenlerin bunun 
menabiini göstermesi icabetse idi bu esasın 
diğer vatandaşlara menabii varidatı mu
ayyen olduğu halde bundan aşırı servet ik
tisap edenlere teşmili zaruri olmazmı idi? Böyle 
bir esasın Devletin normal bünyesine ithalin-
deki mahzurlar aşikârdır, Demek ki, kanunun 
hedefi fevkalâde zamanlara mahsus istisnai bir 
ıısullün tesisinden ibarettir. Filva,ki Devletin 
normal makanizmasmm yanıbaşmda bir de 
fevkalâde zamanlara ait bir makanizma yer 
aldığını müşahede etmekteyiz. Askerî ve cezaî 
mevzuatla bu daha bariz bir hal almıştır. Bu 
lâyiha da o meyanda mülâhazası icabeden ted
birlere taallûk eder. Yoksa hiç bir suç işleme
yen bir vatandaşa servetinin hesabı sorularak 
mallarmm müsaderesi cihetine gidilmesi müs-
temir ve devamlı bir usul olarak kabul edile
mez,. 

Kaldı ki, bugün mer'i olan ceza kanunlarımız 
gayri me?ru mal iktisabına cevaz vermez, yal
nız suçlunun meydana çıkarılması için bazı 
usul ve kaideler vazeder. Bu, onlarm üstünde 
yine Devletin menafii âliyesi bakımından ih
das edilmiş istisnai ve yeni bir usuldür. Bu is
tisnai usulün istisnai zamanlara münhasır kal
mam lâzımdır. Çünkü arzettiğim gibi hiç suç iş
lememiş olan bir vatandaşa servetinin menşei 
hakkmda sual tevcihi ve hesaplarını vereme
diği mallarının müsaderesine gidilmesi ancak 
istisnai ahvale münhasır kalan bir usul olarak 
derpiş edilebilir. Binaenaleyh fevkalâde haller
de gayri me<sru servet iktisabını takibeden bu 
lâyihanın bariz vasfı, tesis etmiş olduğu usu
lün Devletin umumî esasatı meyanında devam
lı olarak yer almamasıdır. Normal bir zaman

da Devlet böyle bir şeye lüzum görmez. Suç 
işliyenlerin tecziyesini temin edecek kanun
ları vardır, bunlar fiili tecrim eder, usul tesis 
eder. Lâyihadaki usulü fevkalâde zamanlara 
mahsus bir kanun olarak tecelli ettirmek yine 
Devletin umumî menafii bakımındandır. 

ikinci husus, mebusların hususi ve istisnai 
bir muameleye tabi tutulup tutulmaması cihe
tidir. Zatı mesele itibariyle mebusların ayrı bir 
muameleye tabi tutulmaması çok yerinde bir 
mülâhazadır. Bendeniz zannediyorum ki bir tek 
arkadaşımız bu bakımdan bir istisna istesin ve 
bunu bir izzetinefis meselesi telâkki etsin. Refik 
Şevket Beyin bu heyet mensuparını bu gibi 
mesailde kendisi kadar hassas bilmesi tabiidir. 
Yalnız mebuslar hakkındaki takibatta Teşkilâtı 
esasiye kanunu bir ana kaide koymuştur. Bu 
ana kanunu tadil etmeden alelade bir kanunla 
bu kaidenin ihlâline Teşkilâtı esasiye kanunu
muz müsait değildir. Yüksek heyetinizin malû
mudur ki mebuslar Heyeti Umumiyeye karşı 
mesuldür. Makamı Riyasetin buradaki vazifesi, 
Umumî Heyeti temsilen hareket etmesidir. Bu 
itibarla mebuslar hakkında ayni usulün tesisi 
lâzımgeliyorsa bunun tetkikinize arzedilen ka
nun lâyihasiyle değil, Teşkilâtı esasiye kanu
nunun muayyen mevaddmı tâdil suretiyle temin 
mümkün olabilir. Bu itibarla mebusların istis
nai bir vaziyete imtiyazlı bir muameleye tabi 
tutulması lüzumludur diye bir kanaat ve fikir 
encümenimizde katiyen hakim olmamıştır. Maz
batamızda izah edildiği üzere mebuslara da bu
nun teşmilinde bir fayda varsa ayrıca Teşki
lâtı esasiye kanununun tadili şeklinde bunun te
sisi icabeder. Bu bakımdan her iki teklifin de 
kabule şayâ,n olmadığını Umumî Heyete saygı
larımla arzederın1.. 

REFİK İNCE (Manisa) — Efendim, kanu
nun heyeti umumiyesinin verdiği mâna, fevkal
âde zamanlara münhasır olmasını icabetirecek 
mâna değildir. Daimî şekilde idamesi lâzımge-
len bu düsturun her zaman tatbikini istilzam 
eden bir mâna vardır, demin söylediklerimi tek
rar etmrveceğım, 

Adliye encümeni Mazbata muharriri arkada
şımız müsadereden bahsettiler. Yani daha işe 
başlamadan neticeden bahsettiler. Fakat ondan 
evel sureti mahsusada o memurdan, âmme hiz
metini gören zattan, kendisinin şu şu ahvalinden 
bahsedilerek, hususi ahvali hakkında malûmat 
istenecek ve bu malûmatı şu kadar zaman zar
fında vermek mecburiyetinde tululacaktır. Bu 
zaman geçmeden evvel, esbabı mucibe ile, bu 
müddetin temdidini isteyebilecektir. 

İkincisi; verdiği beyannamelerin aşağı yu
karı vesikalarını ibraz edecek, izahat verecek 
ve bunların esbabı mucibelerini söyliyecektir. 
Bir adama soruyorlar, neyin var? Apartımanım 
var, bahçem var, maaşım var. Bunlarm hasıla
tı şundan ibarettir. On seneden beri bunlarm 
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sahibiyim, kazancım bundan ibaret. Bakılacak, 
iradı yaşayış tarzına muadil, mesele yoktur. 
Mücerret böyle bir takibatın yapılmış olması ve 
bir memur vatandaşın böyle bir takibata maruz 
kalacağını daima gözönünde bulundurması, ona i 
kanunların umumî hükümlerinden ayrı olarak, 
hususi mahiyette ehemmiyet verdiğimizin en 
güzel nişanesidir. O halde Şinasi arkadaş diyor 
ki; tüccarların da, diğer vatandaşların da ka
zançları üzerinde tahkikat yapalım. Bir defa 
her vatandaşın gayri meşru kazanç, hırsızlık ve
ya tecavüz, katı tarik şu veya bu şekilde vuku 
bulduğu takdirde, zaten onun davacısı Müddei
umumidir. Amma o adam alsın almasm, alel
ıtlak bir vatandaş geceli gündüzlü çiftliğinde 
çalışarak, ahvali iktısadiyenin tahtı tesirinde, 
meselâ istihsal ettiği bir malı geçen sene daha 
ucuza verdiği halde, bu sene 140 kuruşa sat
mak suretiyle hayatı umumiyesinde bir tahavvül 
husule geldi. Fakat bunu tahkik kanunun değil, 
kudreti beşeriyenin fevkindedir. Memurların 
kazancı muayyendir. Fakat diğer vatandaşların 
kazanç yolu mütenevvidir, her sahada çalışıp 
kazanç temin edebilirler. Vatandaşların bu ka
zancını kabul etmekle biz gayri meşru kazancı 
terviç etmiş olmuyoruz. Aksi sabit oluncrya ka
dar her vatandaşın kazancmı meşru telâkki et
mek lâzımdır. Hattâ memurun kazancmı bile, 
Çünkü onun da babasından miras kalabilir, ka
rısından miras kalabilir, piyango isabet eder. 
Fakat netice itibariyle bunlar ispatı mümkün 
ve kolay şeylerdir. Binaenaleyh açık hesap ve 
açık vicdanm tabikma ma'kes olan, bu kanun
da bir fevkalâdelik yoktur. Her zaman için ara
dığımız ahlak vardır. 

Amirlik tahkikat yapacak, bu tahkikat üze
rine incelenmesi lâzımgelen bir mevzu görürse 
tahkikat memuruna havale edecek, tahkikat 
memuru sorgu hâkimi vazifesini görecek ve on
dan sonra muamele yürüyecek. Orta yerde bir
denbire müsadereyi mucip olan bir şey yok
tur. Şayet vaktinde beyanname vermemiş veya 
verdiği beyanname tahkikat âmiri için şu veya 
bu şekilde kanaatbahş olmamışsa bu adamm 
malı üzerinde tasarruf etmesine mâni olacak 
tedbirler alacaktır. Onun içindir ki fevkalâde 
zamana ait olduğu yolundaki noktayı nazarla
rına iştirak etmiyorum. Ahlâksızlıkla mücade
lenin zamanı yoktur. Heran ve zamanda onun
la mücadele etmek vazifesiyle mükellefiz. 

Mebuslara taallûk eden kısımlara gelince, 
tekrardan içtinap ederim, Meclis Reisi ancak 
riyaset makamını işgal etmesi itibariyle Mec
lisi temsil eder dediler, bu, gayet tabiidir. Bir 
defa şurasını söyliyelim ki, bizim mensup oldu
ğumuz Partinin bu husustaki asabiyetine ve 
mebuslarının, milletin tam arzusuna muvafık 
ahlâk ve seciyede olması yolunda senelerdenberi 
takip ettiği mesleke yakmdan vâkıfız. Parti 
bakımından, Parti nizamnamesinde bu esasların 

zaten mahfuz olduğuna kanaatimiz çoktur. Fa
kat dâvanın nezaketi budur. Bütün âmme hiz
meti görenlerin, mebuslardan maadasının kay-
diyle, bu hükme tabi olması ve mebusların tabi 
olmaması hususundaki müsavatsızlığa, Parti 
programının ve Teşkilâtı esasiye kanununun 
sarahatine muhalif düştüğünden dolayı ben is
tiyorum ve ümit ediyorum ki; Meclis Reisine 
böyle bir iş düşmiyecek, tahkikat mevzuu olmı-
yacaktır. Fakat bu kanunda istisnai hüküm 
bulundukça, mebuslar kendilerini müstesna tut
tu diye efkârı umumiyenin mütemadiyen itabı 
altmda kalacağız. 

İkinci bap; isticvap meselesinde Teşkilâtı 
esasiyenin tadiline ihtiyaç var mı? Asla. Ka
nunun emrettiği müddet zarfında şu veya bu 
beyannameyi vermiyen adamın vaziyeti kendisi 
hakkında ağır olan şüpheyi kuvvetlendirmekten 
ibarettir. Böyle bir vaziyet hâsıl olduğu gün 
artık diğer vatandaş hakkında, mebus iken ve
ya değil iken nasıl müddeiumumi harekete 
geliyorsa, o şekilde müddeiumumi harekete ge
lerek, Adliye vekilliği makamı vasıtasiyle, o 
adam hakkında isticvap için müsaade istiyebi-
lir. Niçin Teşkilâtı esasiyeyi değiştiriyoruz 
bilmiyorum. Her hangi bir vatandaş bir mebu
sun ika ettiği bir cürümden dolayı müddeiumu
miye ihbarda bulunamaz mı? ve bu ihbarda bu
lunduğundan dolayı müddeiumumi o mebus hak
kında takibatı kanuniye yapılmasını istiyemez-
mi? îster. İstediği zaman da o mebus hakkında 
münasip şekilde bir formülünü koyarak, yapıla
cak bir tahkik eğer zannı tahrik edebilecek şe
kilde ise, zan altında bulunan mebusun isticva
bını, müddeiumumi karariyle istemek kabildir. 
Binaenaleyh, hakikî müsavat dâvası umdeleri
mizin başında yer tuttuğundan dolayı, herkesi 
hesap vermeğe davet ettiğimiz bir sırada bizle
rin dahi açık almla her türlü talep ve arzular 
dairesinde cevap vermeğe hazır olduğumuzu 
beyan etmek maksadiyle, kanunun bu şekilde 
ikmali zımnında Adliye encümenine gönderilme
sini muhterem heyetten rica ederim. 

HALİL MENTEŞE (İzmir) — Efendim, He
yeti Celileniz bana bir buçuk ay meznuniyet ver
mişti. Onun için evvelki müzakerelerde hazır 
bulunamadım. Yalnız böyle fevkalâde bir ka
nunun hazırlanmakta olduğunu gazetelerde oku
muştum. Şimdi arkadaşlarımın verdikleri iza
hatla bu gazetelerin neşriyatı tevafuk ediyor. 
Onun için söz istedim. 

Arkadaşlarım, yeni Devletimizin; hayatı 
zannediyorum ki, 20 küsur senedenberi devam 
ediyor. Cumhuriyetin tesisinden demiyorum, Bü
yük Millet Meclisinin yani ilk Meclisin teessü
sünden itibaren 20 küsur senelik hayatı vardır. 
Bu müddet zarfında artık bu rejimin bütün şe
raiti esaslı surette milletin bünyesinde 
ve Devletin bünyesinde yerleşmiş olduğu kanaa-
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tindeyim ve böyle yirmi sene ömür sürmüş bir 
rejimin tam yirminci senesinde ihtiyatkâr ka
nunlarla onım normalize olan ve normalime olma
sı lâzımgelen bünyesini tahrip etmek bence 
memleketin menafii âliyesiyle kabili telif değil
dir. Her türlü suiistimale mâni olacak hükmü 
kanuni mevcuttur, her türlü suiistimalin önü
nü alacak şedit müeyyidelerimiz vardır ve her 
türlü suiistimali, memur bakımından, di£;er Dev
let hizmeti bakımından vazife görenlere karşı 
Devletin murakabe ve teftiş mekanizmaları 
vardır. Şimdi bunlar kâfi gelmemiş, vazifesi 
başında Devlet hizmeti yapan adam suiistimal 
ederek büyük servetler kazanmış. Bu, o halde 
murakabe teşkilâtında, memurun iş başındaki 
yürüyüşüne Devlet menafii, efrat menfaii ba
kımından vicdan harici muamelâtında kendisini 
yakalıyacak murakabe teşkilâtı kâfi değildir de
mektir. Binaenaleyh yapacağımız iş, muraka
be teşkilâtını kuvvetlendirmektir. Yoksa bu 
gibi ihtilâtkâr kanunlarla rejimin elhamdülillah 
teessüs etmiş ve müterakki ve mütemeddin bir 
halde yürümekte olan bünyesinin ihtilâtkâr 
tedbirlerle sarsmağı ve tahrip etmeği bendeniz 
katiyen muvafık bulmuyorum. Eğer teftiş ve 
murakabe işleri kâfi değilse fevkalâde müfet
tişler yapılır, bu fevkalâde müfettişler merke
zin tam salâhiyetini haiz olarak vazifelerini 
ifa ederler, seyyar bir halde. Nitekim 
bazı Devletler bu gibi tedbirler almışlar
dır. Onun için tekrar ediyorum, murakabe 
ve teftiş kâfi gelmiyorsa fevkalâde müfettiş
ler yapıp onlara merkezin doğrudan doğruya 
salâhiyetini vererek seyyar bir halde dolaştır
mak ve milyonları verip de icraatında hiç bir 
kuvvet olmıyan bugünkü müfettişi umumilik 
masrafını da buraya hasretmek bence memleket 
menafime daha muvafık olur. Hele müsavat 
namına Refik İnce arkadaşımızın mebusları da 
böyle bir tehdit altına koymayı ileri sürmesine 
hayret ediyorum. Çünkü Meclisin birinci şartı 
hürriyetidir, birinci şartı istiklâlidir. Herhangi 
uzuv tarafından olsun millet vekilinin bütün 
mamelekini müsadere edecek bir tahdit koyan 
rejim, demokrasi esasını tahrif etmiş olur. Bi
naenaleyh onu katiyen muvafık bulmam. Fakat 
bu kanunda çok rica ediyorum bu iş üzerinde 
çok esaslı düşünülsün. Böyle bir misal vermi-
yelim, rejimin gidişi üzerinde. Teşkilâtı esa
siye müsadere memnudur derken efendim so
rulacak bilmem karınrn küpesi kaç tane, bunun 
içinde bin bir türlü hesap çıkacak, içinden neler 
çıkacak neler. Bir memuru, hizmet başında bu
lunan bir memuru, vatandaşları böyle bir şey 
altma sokmak bence doğru değildir. Rejimin 
normal gidişi bakımından fazileti bakımından 
bu kanunun çıkmasını katiyen muvafık bulmam. 
Hükümetin, yahut encümenin bunu geri alarak 
üzerinde derin tetkikat yapması lâzımdır. Nite
kim encümen reisi arkadaşımın da ifadelerin

den anlaşılıyor ki bunu nazarı dikkate alırken, 
Devlet, bunun normal ve sistemli olarak kon
masını muvafık bulmamıştır, fevkalâde zaman
larda, demişlerdir. Fevkalâde ahvalde fevkalâ
de müfettiş tâyin edersin, fevkalâde salâhiyet
lerle kontrol tayin edersin, sıkı takip edersin. 
Bu bütün dünyaya karşı ilân etmektir ki, Tür
kiye'deki normal rejim şuurlu kanunların hü
kümleri, teşkilâtın murakabe kuvveti, kudreti 
namussuzluğun önünü alamıyor. Bu o demtktir, 
birader. Böyle bir şeyin burada müzakere edil
mesinin aleyhindeyim. 

ADLÎYE En. M. M.ŞÎNAŞÎ DEVRlN (Zon
guldak) — Efendim, Refik înce arkadaşımın, 
projenin encümene iadesi için serdetmiş olduğu 
sebeplere biraz önce arzı cevap etmiştim. Şimdi, 
kendileri buna cevap olarak bahis buyurdukları 
hususların da Yüksek Heyetiniz önünde teba
rüz ettirilmesi faydalı olur. Buyurdular ki, ahlâk
sızlıkla mücadelenin zamanı yoktur. Evet bu 
hakikaten böyledir, ahlâksızlık her devirde, 
fevkalâde zamanlarda olduğu kadar, normal 
hallerde de bittabi merduttur. Bu hususta nor
mal zamanla fevkalâde zaman arasında herhangi 
bir tefrik yapmayı akıl ve mantık kabul ede
mez. Ancak bununla mücadelenin usulleri var
dır. Bu usuller normal samanla fevkalâde za
manlarda bir veçhe arzedebilir. O derecedeki 
fevkalâde zamanlara mahsus bir kanun külli
yatının vücud bulmakta olduğunu müşahede 
etmekteyiz. Bir kaç celse önce yüksek huzuru
nuza arzedilmiş olan bir lâyihada meselâ zim
met suçu için idam cezası tertip edilmiştir. 
Bu, ceza esasatınm normal bünyesiyle telif ka
bul etmeyen bir haldir. Keza bu gibi fevkalâde 
zamanlar için cezalan teşdit edici bir sürü 
kanun kabul edilmiştir. Binaenaleyh bu kanu
nun hususiyeti, normal zamanlarda ahlâksızlı
ğa cevaz verdiği için değil, bu gibi ahlâksız
lıklarla mücadele yolunda fevkalâde zamanlara 
mahsus fevkalâde usullerin tesisinden ibarettir. 
Diğer vatandaşlardan bahsederken Refik înce 
arkadaşımız, aksi sabit oluncaya kadar her ka
zanç meşrudur dediler. Memur olan vatandaş
lar da diğer vatandaşlardan daha az namuslu 
ve daha az haysiyetli insanlar değildirler. 

Diğer vatandaşlar için kabul ettikleri bu 
esası memurlar için de kabul etmek mecburi
yetindeyiz. Fevkalâde hallerde bundan inhiraf 
edişimizin sebebini arzetmiştim; bu, istisnai şart
ların doğurduğu bir zarurettir. 

Refik Şevket Bey, normal zamanlarda her 
hangi bir vatandaşa sen bu serveti nasıl kazan
dın? meşruiyetini ispat diye bir usul tesisine 
bilmem nasıl cevaz verilir? Normal samanlarda 
bunu bir esas olarak kabule imkân yoktur. 
Kaldı ki bu usulün fevkalâde hallerde tatbiki 
ÇOK müşküldür, kolay kolay harekete geçmeğe 
imkân verecek bir yol değildir. 
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Buna mukabil Halil Menteşe arkadaşımızın 

mütalâasına da iştirak etmeğe imkân yoktur. Bu 
kanunda Devlet esasını sarsan hiç bir hüküm 
yoktur. Lâyihayı mütalâa buyururlarsa alâkalı
lar için bir çok teminatın mevcud olduğunu mü

şahede ederler. Meselâ beyannameyi isteyecek m|t-
kam Başvekil, vekil veya onlann tensip edecekleri 
makamdır. Sonra müsadere kararı hotbehot ve
rilecek değildir. Muhakeme cereyan edecek, 
kazai bir karar lahik olacaktır. Bütün bu 
ahkâm arasında normal bir devletin bünyesini 
sarsacak bir tek esas yoktur. Yalnız kanunun 
fevkalâde hallere münhasır kalmasında biz de 
kendileriyle beraberiz. Diyorlar ki; muraka
beyi teşdit edelim, fevkalâde müfettişler tâyin 
edelim. Böyle bir murakabe maksadı temin et
miş olsaydı, ceza kanunları lüzumsuz kalırdı. 
Halbuki her ihtimali derpiş eden müeyyede-
ler koymakta fayda vardır, zaruret vardır. 
Lâyihada muhterem Halil Beyin buyurdukları 
gibi, normal bir devlette fevkalâde zamanlarda 
yer almaması lâzımgelen hükümler yoktur, 
işaret buyursunlar, izah edelim. Esasen bu usul 
Refik înce arkadaşımızın teklifleri veçhile 
normal bir makanizma mahiyetini arzetmemek-
tedir. Bir de müsadere haricinde bir çok hü
kümler var , neden ondan bahsettiler, dedi
ler. sebebi; bu hükümlerin müsadereye müte-
vecih ve müntehi olmasıdır. Yoksa mücerret 
bir memurun malî vaziyetini tâyine matuf de
ğildir. Öyle olsaydı o zaman kendilerine işti
rak etmemeğe imkân tasavvur edilemezdi. Ne-
tekim yeni Memurin kanunu projesinde, cezai 
hükümleri tazammun etmemekle beraber memur
lardan umumî şekilde bir mal beyannamesi 
talep edilmesi için bir hüküm ilâve edildi
ğini öğrendik. Onun mahiyeti bunun mahiye
tinden büsbütün başkadır. Bu itibarla lâyiha
nın fevkalâde zamanlara münhasır kalması 
zaruri ve faydalı bir hükümdür. 

Mebuslara temas buyurdular. Bir noktada 
kendilerinden ayrılmağa imkân yoktur. Meb
uslarla diğer vatandaşlar arasında suçun tec
ziyesi bakımından hiç bir tefrik yapılamaz. Yal
nız mebuslar hakkındaki takibat Teşkilâtı esa
siye kanununda ayrı bir usule tabi tutulmuştur. 
Bu usulün tadile muhtaç olmadığı hakkında bir 
misal buyurdular, dediler ki; müddeiumumiye 
ihbar edilsin. Müddeiumumi o mebusun teşriî 
masuniyetinin refini istesin. Arkadaşlar, ka
nunda müddeiumumi böyle bir salâhiyeti haiz 
değildir. Kanunun fevkalâde olan mahiyet ve 
hüviyetine binaen müddeiumumiye diğer va
tandaşlar için de, bir memur için de bu salâ
hiyet verilmemiştir. Bunlar için dahi bu sa
lâhiyet verilmemiş iken Teşkilâtı esasiye kanu
nuna göre ayrı bir usule tabi tutulan meb
uslar için bu salâhiyeti verme bir müsavatsız
lık tevlit etmez mi? Mebuslar için buraya bir ka
yıt koymağa Teşkilâtı esasiye kanunu bakımın

dan imkân yoktur. Fakat Mebuslara da teşmi
li arzu ediliyorsa Teşkilâtı esasiye kanununu 
da tadili ypluyla bu temin edilebilir, bu husu
sun takdiri Yüksek Heyetinize ait bir mesele
dir. Binaenaleyh, lâyihanın, gerek fevkalâde 
hallere ait bir kanun olarak tecellHtmesi ve ge
rek mevcut esaslar dahilinde kalması zaruridir. 

HALÎL MENTEŞE (izmir) — Efendim, 
Mazbata muharriri arkadaşımız bu usulün tat-
bikmda bir takım teminatta lâyihaya da vaze
dilmiştir dediler. Ben esasma muarızım. Zan
nedersem fikrimi kâfi derecede izah edemedim. 
Yirmi küsur senelik normal şerait içinde yürü
yen Devletin bünyesinde, yirmi küsur sene son
ra bu gibi ihtiyatkâr, tahribci usuller için misâl 
verilmesin diyorum ve bu bünyeyi çok dikkatle 
ve çok ihtiyatla sevketmek, büyütmek, yerleş
tirmek, kuvvetlendirmek lâzımdır. Devletin 
bütün suiistimalâta karşı müeyyideleri mevcut 
iken teşkilâtı ve murakabesi hali faaliyette iken 
böyle neticesi müsadereyi tevlit eden ihtilâtkâr 
bir usulün esas itibariyle aleyhindeyim. 

Mebuslar meselesine gelince; bunun üzerin
de çok ehemmiyetle durmak lâzımdır. Bu me
sele hakikaten çok ehemmiyetlidir; demokra
sinin esasıdır, Mebusların hürriyet ve istiklâli 
esasına dayanır. Binaenaleyh, bir mebusun, bil
hassa bu gibi bir tehdit altına sokmak, rejimin 
esasını tahrip etmek olur. Mal beyannamesi 
memurin kanununda, bilmem nedir. Efendim, 
mal beyannamesi, bir maznun olarak takibata 
tâbi tutulan bir memurun hayat şartlarını na
zarî dikkate alarak ve onun servet vaziyetini 
nazarı dikkate alarak, suiistimal için onları bi
rer delil olarak toplamak ve mahkemeye arzet-
mek zaten Devletin normal usulü dahilindedir. 
Amma bu iş tamamen ihtilâlkâr bir tedbirdir ve 
ben 20 seneden beri normal şeraitle yürüyen 
ve taazzuv eden Devletin bünyesinde böyle ih
tilâlkâr bir tedbir alınmasına karşı muhalifim. 
Bir takrir verdim. Orada kanunun encümene 
verilmesi ile Hükümetçe, Encümence esaslı su
rette tetkik edilmesini teklif ediyorum. 

ABİDÎN BÎNKAYA (Kastamonu) — Halil 
Bey arkadaşımızın, fevkalde zamanlarda fevka
lâde tedbirlerin alınmasının, Cumhuriyetimizin 
esas bünyesine uygun düşmiyeceği yolundaki 
fikirlerine iştirak edemiyeceğiz. 

Muhterem arkadaşlar biz; birinci harbi 
umumiyi yaşadık, harp zenginlerini gördük. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Evet yaşa
dık, kaçma sorduk. 

ABÎDİN BlNKAYA (Kastamonu) — Onun 
için fevkalâde zamanlarda fevkalâde tedbirler 
alınması, memleketin selâmeti için, her zaman 
için çok yolunda bir hareket ve tedbir olur. 
Arkadaşlar, şimdi, fevkalâde kaydını kaldırmak 
suretiyle yeni tedbirleri ihtiva edecek olan bir 
kanun yapacak olursak, yeni baştan bir çok ye-
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ni hükmü ihtiva edecek bu kanunu, kanunları
mızla telif edebilmenin çok uzun zamana mü
tevakkıf olduğu kanaatine vardık. Bir kısım 
arkadaşlarımız, yalnız fevkalâde zamanlara 
münhasır değil, umumî bir kan.un olsa daha 
muvafık olur dediler.. Şimdi umumî hükümler 
çok şartları ihtiva etmektedir. 1609 numaralı 
kanun mevcuttur. Bu, irtikâp ve irtişa kanunu
dur. Onda, gerek ıttıla suretiyle ve gerekse ih
bar edilmek suretiyle bir suça muttali olunduk
tan sonra tahkikata başlanır ve onun üzerine 
mal beyannamesi istenir ve tahkikata o yolda 
devam edilir. Böyle fazla kazancı olanlar ve tah
kikata maruz kalanlar bunu bildireceklerdir. 
Şimdi bu kanun, bir çok daha umumî hükümlere 
göre, 1609 numaralı kanunumuzda bazı istisnai 

hükümleri ihtiva ediyor, meselâ mevkufen ic
rayı muhakemenin mutlak olması gibi filân. 
Binaenaleyh şimdi bu fevkalâde zamanlara 
mahsus olan bu kanundaki fevkalâde kaydı
nın çıkarılması suretiyle yeni bir kanun yapa
cak olsak, 1609 numaralı kanunla telif edil
mesi icabeder. Bu şekil ise uzunboylu tetkikata 
ve uzun bir zamana mütevakkıf olması icabe-
decek şümullü bir kanun üzerinde durmamız 
lâzımdır. Halbuki zamanımız ve fevkalâde hal 
bu gibi incelemeye müsait görünmüyor. Bizce 
bu kanun lâyihasının çok yerinde bir kanun ol
duğu kanaati vardır. Mümkün olduğu kadar 
Adliye encümeninde elenmiş, taranmış bir ka
nundur. Zannederim ki kabulünüze yaraşacak 
bir halde huzurunuza getirilmiştir. Bunu mad
delerde müşahede edeceksiniz. Onun için ben
deniz her iki noktai nazar üzerinde durulmıya-
rak lâyihanın kabul buyurulması mütalâasmda-
yım. 

REFİK İNCE (Manisa) — Halil Menteşe 
arkadaşımızla düşündüğümüz nokta bir, ayrıl
dığımız nokta iki oldu. Düşündüğümüz nokta 
müsbet olarak demokrasi, halkçılıkta müsavat 
aslolduğımdan dolayı şöyle olsun diyoruz. O di
yor ki, bu halkçılığa münafidir. Binaenaleyh 
dâvanın menşei bir olduğu halde neticeleri 
ayrı görülüyor. Arkadaşlar, mebus denilen 
adamın âmme hizmeti gören şahısların imtiyaz
ları, ancak böyle bir içtima vuku bulup bu sa-
kaf altmda iş gördükleri zamana münhasırdır. 
Maada zamanlarda Halil Menteşe arkadaşımızın 
dayandığı ve hepimizin hürriyet, hayat kaynağı 
telâkki edip tatbik için çalıştığımız halkçılığın 
icaplarına göre mebusun diğer vatandaşlardan 
asla farkı yoktur. Masuniyet buradadır, vatan
daştan fazla olarak tam hürriyet burada, ademi 
mesuliyet burada. Fakat vaktaki bu dört du
varın arasından çıkar, vazifenin haricinde ka
lırsa vatandaştan farkı yoktur. Ne cezasmda, 
ne takibatında, ne hayatında, ne vergisinde, ne 
seviyesinde... Bu kadar bariz müsavat dâvasını 
bu işde halkçılığa münafi görmeği ve bu kadar 
geniş bir görüş farkını hayretle karşılamaktan 

başka yol yoktur. Halil Menteşe arkadaş har 
kikaten çok nikbin. 20 sene içinde yerleşmiş, 
kökleşmiş bir rejim içerisinde güya suiistimal 
çokmuş gibi verilen bir mânadan tevahhuş ede
rek adetâ inkılâba tesir yapılıyor yolunda vic-

1 dan azabı izhar etti. Ben, 1336 senesinden daha 
evvel başlamış millî mücadelenin, inkılâbın he
nüz dalgaları ve sinirliliği içinde bulunduğu
muza kaniim, istikrar zaten makbul bir şey de
ğildir. Belki milletler için istikrar, yerinde 
saymak, her vakit doğru değildir, biz istikrar
dan, eski devrin zihniyetinden kendimizi kur
tarıp, yeni devre bir istikbal açmak için dâva,-
mıza darbe vuracak en ufak rüzgârlara dahi 
hassasiyetle karşı durmak vaziyetindeyiz. 

tşte hırsızlığa, namussuzluğa, ahlâksızlığa, 
karşı duyduğumuz fazla hassasiyetin tahtı te
sirinde bu kanunu yapıyoruz, fevkalâde yerin
dedir. Artık falan memurun, falan zatın, ser
vetinin nereden geldiği meçhulmuş gibi, tahki
kine kimsenin yanaşması kabil değilmiş gibi; 
mantolar, kürkler içinde, apartmanlarında 
zevku sefasında iken, Devletin otoritesinin ar
kasından gelebileceğini kalbine yerleştirmeli
dir. Bu kalbe yerleştirmenin temin edeceği fay
da ahlâka ve inkılâba sadakat vaziyetini temin 
edecektir. O bakımdan kanun çok yerindedir. 
Halkçılığa ve inkılâbımıza uygunluğundan do
layı yerindedir. Yalnız bence eksiktir ve bu ek
sikliği tamamlamak lâzımdır. 

Benim teklifini kabul olunursa, hiç şüphesiz 
nasıl askerler için ayrı usul, siviller için ayrı 
usul konulmuşsa, mebuslar için de ayrı usul 
konulacaktır. Onun için encümene gitmesini is
tiyorum, Zaten hiç bahsetmedikleri bir usul
den bahsettiğim için, eğer Heyeti Umumiyenin 
tasvibine nıazhar olursa encümen de bu hususta 
düşünmeğe sevkedilmiş olacaktır. 

Âbidin Binkaya arkadaşımız 1609 numaralı 
kanundan bahsettiler, Şinasi arkadaşımız da 
yeni Memurin kanunundan bahsettiler. Memu
rin kanununda ne iyi yapmışız da, bu kayıt ko
nulmuş, belki bugünkü kanunda da vardır. 
1609 numaralı kanunda mal beyanı var amma 
bir şartla, maznun olursa. Bugün bir maznun 
mebus telâkki edersek, ya buraya gelmezden 
evvel ika ettiği bir cürümden veya mebus iken 
ika ettiği cürümden dolayı, nerede kaldı bizim 
Halil Menteşe arkadaşımızın halkçılık, demok
rasi şeyleri, memurlar gibi bir suale mâruz ka
labilir. Amma maznun olmadan böyle bir sual 
soru.labilmesi için bendeniz encümene gitmesini 
istiyorum. Herkes hakkında seyyanen yaptığı
mız gibi bunu da yapmalıyız. 

Abidin Binkaya arkadaşımız; encümende dü
şündük, bu işler üzerinde işliyecek olursak uzun 
zamana mütevakkıf olduğunu gördük, bununla 
iktifa uzun zamana ve mesaiye mütevakkıf ol
duğunu gördük, onun için bununla iktifa ede-
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lim dedik diyorlar. Bir hakikati hayatiyenin, I 
bir içtimai zaruretin, bir millî vazifenin edası 
esası kabul olunduktan sonra onun zamanla, 
yorgunlukla telâfisi bizim borcumuzdur. Onun 
içindir ki bu kadar esaslı bir kanunun .müzakere
si zahmete değer, zamana değer esası kabul 
olunursa tehirinde asla şey yoktur. Şinasi ar
kadaşımızın bana cevap olarak söyledikleri mü
talâalara tekrar cevap vermeğe lüzum yoktur. 
Mütekabilen mütalâalarımızı dermeyan etmiş 
bulunuyoruz. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, Halil Bey arkadaşımız, Dev
letin yirmi küsur senedir bir yürüyüş tarzı 
vardır, bu yürüyüş tarzı sırasında böyle bir şe
ye ihtiyaç hâsıl olmamıştır, şimdi de olmasm 
buyuruyorlar. Yirmi küsur sene zarfında böyle 
fevkalâde haller tahaddüs etmiş olsaydı belki 
bu kanun Yüksek Heyetinizin tasvibine daha 
evvel arzedilmiş olurdu. Yalnız lâyihayı ihtilâl-
kâr bir kanun diye tavsif buyurdular ki her 
halde bu mülâhaza kanun hükümlerini kürsüye 
çıktıkları zaman beyan buyurdukları veçhile 
iyice okumamış olmalarından mütevellit olsa 
gerektir. Kanunun katiyen ihtilâlkâr bir bünye
si yoktur. Kanun yine Devletin normal maka-
nizması içinde işliyecek, kararı mahkeme vere
cektir. Bu bakımdan adli usullerimize muva
fıktır. Yalnız umumî esaslardan istisnai bir 
mahiyet arzetmektedir. O da fevkalâde halin 
zaruri bir icabıdır. Esasen buna benzer tedbir
lerin diğer devletlerde de olduğunu müşahede 
etmekteyiz. Her yerde Devletin fevkalâde za
manlara mahsus bir hukuk mekanizması vücut 
bulduğunu görüyoruz. Normal zamanlara mah
sus bir hukuk mekanizması vardır, bir de fev
kalâde zamanlara mahsus hukuk makanizması 
vardır. Bunu hiç bir zaman hiç bir veçhile 
ihtilâlkâr ve Devletin esaslarını sarsacak teda-
bir mahiyetinde telâkki etmeğe imkân yoktur. 
Lâyiha Devletin, esas umdelerini ihlâl etmeden 
ve ona riayet hududu dahilinde tanzim edilmiş
tir. Bütün maddelerin müzakeresiyle bu haki
katin tebellür edeceği aşikârdır. Bu itibarla 
tasvir ettikleri manzara ve sima yoktur. | 

Refik ince, Halil Beyin buyurduklarından ba
zılarına cevap verdiler. Bu baknndan neticede biz
le birleşiyorlar. Yalnız sebepte ayrılyor. Biraz ön
ce arzettiğim gibi mebusların diğer memurlardan 
farklı muamele görsün mülâhazası hâkim ol
mamıştır. Mebuslar hakkında yapılacak tahki
kat usulünü Teşkilâtı esasiye kanunu tâyin et
miştir, Buyurdular ki, encümen bir usul 
koysun. Encümen bu kanunla bir usul 
vazedemez. Kendileri bir usul vazı mec
buriyetini duyuyorlar, bu usulü encümen 
koysun diyorlar. Bu kanun Teşkilâtı esasiye 
kanununu tadil edici bir kanun olmadığı için 
bunun buraya ithaline imkân yoktur. Bu ancak 
Teşkilâtı esasiyenin tadili şeklinde olur. Çün- | 

kü bu kabîl takipleri ihtiva eden bir hüküm 
orada y%r almıştır. Teşriî masuniyet mekanizma
sı buna%attyen kabili tatbik değildir. Lâyiha
da müddeiumumi hiç bir memur hakkında doğ
rudan doğruya harekete geçemez. Mebusları 
imtiyazlı bir Muameleye tâbi tutmak zannede
rim, Refik İnce arkadaşım dahî takdir1 buyu
rurlar ki, bu heyete dahil bulunan hiç kimse
nin hatır ve hayalinden geçmez. Kaldı ki bi
zim Partimizin de bu usulden üstün ve çok mü
essir murakabe kayıdları vardır. Yani teslim 
etmeliyiz ki, mebuslar bu hususta Parti içinde 
sıkı bir murakabeye tabidirler. Mebusluk va
zifesi bu kanunun derpiş ettiği veçhile zengin
leşmeğe müsait midir, değil midir? Bu ayrı bîr 
meseledir. Bunun üzerinde durmuyorum. Yal
nız esas tezimiz , mebusların da lâyihanın şü
mulüne ithali hususunun bir Teşkilâtı esasiye 
mevzuu olduğudur. Hükümet veya arkadaşlar
dan biri bu yolda bir teklif yaparsa Teşkilâtı 
esasiyenin tadili şeklinde görüşülebilir. Bu iti
barla lâyihanın heyeti umumiyesinin müzakere
sine geçilmesini arzederim. 

REÎS — Efendim, lâyihanın heyeti umumi-
yesi hakkında başka söz isteyen arkadaşlar var, 
Refik ince ve Halil Menteşe arkadaşımız orta
ya yeni bir fikir attılar. 

Halil Menteşe arkadaşımız ortaya yeni bir fi
kir atıyor, lâyihanın encümene gitme
sini teklif ediyorlar. Encümen lâzımgelen ce
vabı verdi. Ben şimdi bu teklifi reyinize arze-
deceğim. Ondan sonra lâyihanın müzakeresine 
devam edip edemiyeceğimiz taayyün edecektir. 
Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim esbaptan dolayı lâyihanın encüme
ne iade buyurulmasmı talep eylerim. 

izmir mebusu 
H. Menteşe 

Yüksek Reisliğe 
Kanun lâyihasının arzettiğim sebeplere bina

en aşağıdaki iki noktayı da ihtiva etmek ve o 
suretle tanzim edilmek üzere Adliye encümeni
ne verilmesini teklif ederim: 

1. Kanun lâyihasının fevkalâde zamana 
münhasır olma.yıp daimî olması; 

2. Mebusların da bu kanun hükmüne tabi 
tutulması. 

Manisa mebusu 
Refik ince 

REİS — Halil Menteşe'nin takririni yüksek 
reyinize arzedeceğim. Arzetmeden evvel tekrar 
okutacağım. 

(Tekrar okundu). 
REİS — Takriri nazarı itibare alanlar ... Al-

mıyanlar ... Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 
Refik ince'nin takriri tekrar okundu). 
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REFİK İNCE (Manisa) — tki fıkradır, ayrı 

ayrı reye konsun. ,-; 
REİS — Ben de ayrı, ayrı reye koyacağım. 
(Birinci fıkra tekrar okundu). 
REİS — Reyinize arzediyorum. Nazarı iti

bare alanlar ... Almıy anlar ... Nazarı itibare 
alınmamıştır. 

(İkinci fıkra tekrar okundu). 
REİS — Reyinize arzediyorum. Nazarı iti

bare alanlar ... Almıy anlar ... Nazarı itibare 
alınmamıştır. 

Şu halde lâyihanın esasının müzakeresine ge
çiyoruz. Söz Besim Atalay 'mdır. 

BESİM ATALAY (Kütahya) — Arkadaşlar, 
kanunlar bizim doktorlardan aldığımız reçete
lere benzer. Bu, iki düşünce ile almır: Ya bir 
hastalığın gelmemesi için, ya gelmiş olan bir 
hastalığın defolup gitmesi için. Bu kanun birinci 
sınıftandır. (Doğru sesleri). Memlekette bir ir
tikâp hâdisesi varsa, bunun kökünü almak için 
değildir. Türk milletinin memurları tertemiz
dir arkadaşlar. 

Bir seyahatte Avrupa memleketlerinden bir 
şehre uğramıştık. Tren şehirde iki saat kalacak, 
geçip gideceğiz. Arkadaşlar dediler ki, şehri 
dolaşalım. Şehri dolaşmak üzere büfeden çık
tık. Karşımıza bir polis çıktı, bir yazı göster
di. Üstte millî lisan, altta fransızca: Transit 
geçenler şehre uğrıyamazlar. Meyus olduk. Bi
zim eski hemşerilerden biri karşımıza çıktı. Şu 
kadar para verirseniz size şehri dolaştırırım 
dedi. Parayı verdik ve şehri dolaştık. Bu iş 
bir sürü polisin gözü önünde yapıldı. 

Türk milletinin memurları tertemizdir. İr
tikâp, irtişa daha buna benzer kötülükler üze
rinde Refik Saydam Hükümeti titizdir, büyük 
bir önemle titremektedir. 

Arkadaşlar; biz birinci büyük harbi gördük. 
Bir tarafta halk yığını palamuttan ekmek 
yerken diğer tarafta banknotla sigara sarı
yorlardı. Çeşit, çeşit millî şirketler teşekkül 
etmişti. Anafor kelimesi bir yağ gibi sirayet 
etti, bir leke gibi kokuttu. Onların hiç birisi 
bugün yoktur. Tertemiz bir almla bu müca
deleye girdik. 

Bu kanuna gelince : Bu kanun fevkalâde 
zamanlar için olmamalıdır. Bütün zamanlara 
şâmil olmalıdır. Hattâ Cumhuriyetin ilânından 
beri geçen her vaka için bu kanun teşmil edil
melidir. Cumhuriyetin pak nasiyesine fırlatıl
mak istenen çirkef temizlenmelidir. Sonra 
saylavlar hakkmda da bu kanun teşmil edil
melidir. Mademki halkçı bir mebusuz, halkm 
herhangi bir memurundan hiç bir farkımız yok
tur. Bize her gün demokrasiden bahsediyorlar. 
Hangi demokrasi? Onun yerinde yeller esiyor. 
Bir daha ümit ediyor musunuz ki, eski tarz de
mokrasi gelecektir? Bana kalırsa bu işler için 
bu kanun da kâfi gelmiyecektir. Velev bir tek 
olsun, temiz, pâk Türk memurları içinden bir 

i tek ahlaksız çıksa bile onu meydana çıkarmak 
I ve ona ceza vermek için bu kanun da azdrr ar

kadaşlar. Ben öylelerini biliyorum ve iki ta
nesi hakkında mufassal rapor verdim, on sene 
evvel. Fotoğrafları bile vardı. Yaşayışı malûm, 
kazancı malûm, eski hali malûm, yeni hali ma
lûm. Fakat arkadaşlar, neticede pirü pâk çık
tılar. Şu halde adli mahkemelerimiz, adli ah
kâm çok iyi ve dürüst hükümler veriyor amma 
benim istediğim, idari işleri ayrı mahkemeye 
tevdi etmektir. Bence bunlar için hususi mah
kemeler teşkili lâzımdır. Yalnız Halil Beye bir 
yerde iştirak edeceğim; teftiş heyetleri. Haki
katen mahkemeye benzer teftiş heyetleri lâ
zımdır. Derhal kararlarını vermelidir, mem
leketin her tarafını dolaşır, en ufak yolsuzluğu 
halktan, köylüden dinler, amma orada, hükmü 
orada vermelidir. Ne Temyiz mahkemesi, ne 
Şûrayi devlet, ne susu, ne busu, Bu, demok
rasiye muvafık değilmiş. İşe muvafık ya. Var
sın demokrasiye muhalif olsun. İşe muvafık ya, 
sen ona bak. Bir cezada aslolan sürattir. 
Meşlıud suçlar kanununun tesirini görüyoruz. 
Bunun sebebi süratindedir arkadaşlar. Yıllar
ca mahkemede sürünen bir suiistimal dâva
sının tesiri de o kadar olmaz zannediyorum. 
Böyle fevkalâde mahkemeler yapmak her şeyi te
min edemez. Bir de kumarı menedeceksiniz. 
Gerek bu seferki seyahatimde ve gerek başka se
yahatlerimde gördüm ki, şehir kulübü, bilmem 
neli kulüp. Soruyorum, kimler gelir buraya, 
efendim işte falan gelir, filân gelir, sabaha ka
dar kumar oynarlar. Efendim, nasıl çıkılır bu
nun içinden? Aldığı maaşı kumara mı verecek? 

BİR SES — Kumar değil poker. 
BESİM ATALAY (Devamla) — Bunlar ka

patılmalı. Bir tanesi kapatılmış, çok sevindim. 
Hattâ buradaki. 

Üçüncüsü içkinin tahdidi. Memurlar hak
kında elden geldiği kadar içkiyi azaltmak çare
leri. Kumar, içki, lüks belâsını azaltırsak bu 
derdin büyük bir çaresini bulmuş olacağız. 

Arkadaşlar, ben ta Büyük Millet Meclisinin 
birinci devresinde bir takrir vermiştim. Büyük 
harpte, o vakit ki umumî harpte anaforculuk 
yapanlar, vurgunculuk yapanlar hakkında tah
kikat yapılsın, bu adamlar muhakeme edilsin ve 
mahkûm olsun diye. Bugün bu talebimi tekrar 
ediyorum. Hiç olmazsa, Meşrutiyet devrine ka
dar gitmeyin, ah gidilse ne iyi olur, Cumhuri
yetin ilânı gününden beri geçmiş, sezdiğimiz, 
gördüğümüz, bildiğimiz suiistimaller hakkın-

I da bunların hepsi yapılsın. Belki benim bu fik
rim taşkınlıktır, ifratkârlıktır amma ne yapa
yım, ben böyleyim, böyle istiyorum. 

Dr. MUHTAR BERKER (İçel) — Arkadaş
lar, bir Devletin memurlariyle âmme hizmeti 
gören kimseler ve hatta hayır Cemiyetlerinde 
vazife almış olan kimselerin nüfuzlarım kulla-
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narak gayri meşru şekilde servet edinmesini, 
mal sahibi olmasmı önlemek maksadiyle tanzim 
edilmiş olan bu lâyihayı hepiniz gibi bendeniz 
de büyük bir memnuniyetle karşıladım. Kötü 
maksadlı memurlara karşı bir temizlik müca
delesi hakikaten hepimizi ve bütün milleti se
vindirecek bir hâdisedir. Türk memuru, bir az 
evvel arkadaşımızın da söylediği, gibi, hakika
ten temizdir, namusludur, doğrudur, kana
atkardır. Fakat bunların arasında kötü mak
satlar besleyen, servet edinmek isteyen bir ta
kım betbahtlann da bulunduğuna hiç şüphe 
yoktur. İşte bu lâyiha bu gibi kötü maksatları, 
istidatları körletmek için tanzim edilmiştir. 
Bendeniz, bize böyle bir lâyiha getirdiğinden 
dolayı Hükümetimizi samimiyetle tebrik ederim. 
Bendeniz de bu kanunun mevzuatımız arasında 
daimî olmasını diliyorum. Fakat artık bu mev
zu üzerinde söz söylememe imkân kalmadı. 
Yalnız lâyihada, icabettiği zaman memurlardan 
beyanname isteneceği yazılıdır. Fakat bendeniz 
düşünüyorum; memurlar sicil verdikleri zaman 
mal beyanına mecbur olsunlar. Yani muayyen 
zamanlarda herkes mal beyanına mecbur olsun. 
Bu mevzu üzerinde benden evvel muhterem 
arkadaşlarım bir çok sözler süylediler. Binaen
aleyh fazla sözlerle sizi rahatsız etmiyeceğim. 
Hulasaten bir daha tekrar edeyim; Türk memu
ru nezihtir, vatanseverdir, kanaatkardır. Bu ka
nun, temiz, nezih, namuslu olan Türk memuru
nu her türlü iftiraya karşı koruyacak bir kal
kan hizmetini görecektir. Dürüstlüğü, faziletin, 
temizliğin teminatını taşıyan ve kötü ruhlu 
memurların başı ucunda keskin bir kılmç gibi 
daima duracak olan ve bütün millî vicdanın 
makesi olan bu kanun lâyihasını büyük bir 
memnuniyetle karşılar ve iyi tatbik edilmesini 
candan dileriz. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem ar
kadaşlar, bu kanun lâyihasının biri memnuni

yeti mucib, diğeri esefi mucib olmak üzere iki ceb-
hesi vardır. Bendeniz ayrı ayrı bu iki cebhe üze
rinde maruzatta bulunacağım. Evvelâ, memnu
niyeti mucib cebhesi üzerinde duracağım: 

Bugün iktidar mevkiinde bulunan Hüküme
timizin, ikinci defa aynı Başvekilin riyaseti al
tında teşekkülü münasebetiyle Hükümet namı
na okunan programda, ezcümle şöyle deniyordu: 
«Dahilde devamlı bir huzur ve sükûn bulundu
ğunu ve Türk vatandaşının samimi beraberlik 
ve güven havası içinde yaşadığını emniyetle 
söyliyebilirim. Cumhuriyet Hükümeti; bu ha
vanın bozulmamasma, Türk vatandaşmm endi
şesiz çalışmasına ve kazanmasına, huzur içinde 
faziletli bir aile hayatı geçirmesine ve istikba
linden emin olmasına bütün kuvvet ve gayretiy
le çalışmakta devam edecektir.» Yüksek Heye
tinizce kabul edilen bu Hükümet programında 
üzerinde durduğum bu fıkra gösteriyor ki; Hü
kümet, ahlâk mevzuunu da kendi iştigal sahası 

içine alacağını bize açıkça söylemiştir. Esasen 
bir Cumhuriyet Hükümetinden başka türlüsü de 
beklenemezdi. Çünkü Cumhuriyetin eski, yeni 
en kısa tarifi fazilettir. Ötedenberi hep «Cum
huriyet, fazilettir» denilmiştir. Hükûmfetin prog
ramındaki o fıkra bu lâyiha ile ikinci bir tatbik 
sahası bulmaktadır. Birincisi Millî korunma 
kanunudur, ikincisi de teklif edilen ve heyeti. 
umumiyesi üzerinde durmakta olduğumuz işte 
bu lâyihadır. Hükümet, Millî korunma kanu
nunun bazı hükümlerinin tadiline dair bir lâyi
hayı Yüksek Heyetinize takdim ettiği zaman, 
bilvesiyle, Umumî Heyette, «Hükümet, ahlâk 
sahasına müdahale edebilir mi?» diye bir bahis 
açılmıştı. O zaman Hükümet namma Başvekil 
cevap varmiş ve «Türk milletinin, Türk camiası
nın kendi an'anesi vardır. Bütün bu an'anesine 
müsetenit onun bir ahlâk telâkkisi vardır. Hü
kümet, bu ahlâka karışmaz, amma bir hudut 
dahilinde karışmaz. Eğer bunda biraz inhiraf 
görürse, gerek mesuliyeti omuzunda taşıyan in
sanlar ve gerek, siz o an'anenin bozulması için 
lâzımgelen tedbiri almak hususunda biran tered
düt etmeyiz» demişlerdi. Şimdi gerek okudu
ğum program fıkrası ve gerek Başvekilin bunu 
teyiden yaptığı beyanat; bu lâyihada hukuk 
sahasından ahlâk sahasına intikalin esas itiba
riyle mucip sebeplerini göstermektedir. Fakat 
iş bununla da kalmıyor. Adliye vekilimizin, 
bir müddet evvel Ulus gazetesine yaptığı beya
natta; hazırlanmakta olan Ceza kanunu lâyiha
sında şimdiye kadar cürüm sayılmıyan birta
kım fiillerin Ceza kanunu mevzuuna alınacağın
dan bahsedilmiştir. Adliye vekili bu beyanatın
da diyor ki; «Ceza kanununun ana prensiple
rinde mâruf olan kaidelerde büyük değişiklikler 
mevcut olmamakla beraber eski kanunlarda cü
rüm telâkki edilmiyen bir çok fiiller ceza tehdi
di altına alınarak cürüm olarak ceza kanunları
na girmiş ve evvelce mevcut olmıyan fiiller dahi 
yeni hareketler meyanmda cürüm telâkki edil
mek zarureti hâsıl olmuştur.» 

Bundan, Hükümetin, getirmeğe hazırlandığı 
Ceza kanunu lâyihasiyle de şimdiye kadar ahlâk 
sahasında kalmış birtakım hükümleri kanuni-
leştirmek, kanun sahasına sokmak tasavvurunda 
olduğu anlaşılıyor. Bütün bunları, nasıl izah 
etmeli? Ahlâkla hukuk arasındaki münasebet 
Yüksek Heyetinizin malûmudur. Hukukun kö
kü ahlâktadır, yani hukuk ahlâkın içinden ay
rılmış, tedvin edilmiş birtakım kaidelerdir. Bu
nun içindir ki «Hukuk, asgari ahlâktır». Cemi
yet; vatandaştan cezaî müeyyidelere, maddi mü
eyyidelere dayanmak suretiyle yapmasını veya 
yapmamasını istediği hareketleri, ahlâk sahism-
dan hukuk sahasma alır. Bu «asgari ahlâk kad
rosu», sabit kalmaz, bazan daralır. Bir cemiyette 
içtimai vicdanın tazyiki ahlâk mevzuu olan bir 
hareketin yapılması veya yapılmaması hususun
da kâfi gelmezse o zaman bu kifayetsizlik kar-
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şısmda o hareketin ahlâk sahasından hukuk 
sahasına intikali bir zaruret olur. Binaenaleyh 
bu; cemiyet vicdanının, içtimai vicdanın baskı
sına tabidir: Bazan bu «asgari ahlâk kadrosu» 
daralır^ bazan da genişler. Hükümet, demek ki, 
gerek programında okuduğum kayda ve gerek 
Adliye vekilinin beyanatından anladığıma göre, 
bu «asgari ahlâk kadrosu» nu genişletmek yolu
na girmiştir. Demek ki bizim içtimai vicdanı
mız, bazı hareketler için kâfi derecede baskı 
yapamamakta ve cezaî müeyyidelere ihtiyaç hâ
sıl olmaktadır. 

Bunu böylece tesbit ettikten sonra şimdi mü
zakere mevzuu olan lâyihanın mucip sebeplerine 
geçiyorum. Bu mucip sebeplerin Hükümete 
taallûk eden kısmını okurken esef verici cephe
ye geçmek zaruri oluyor: 

Maruzatımın başında iki cepheden mütalâa
da bulunacağımı arzetmiştim: Birisi memnuni
yet verici, diğeri de esef verici cephe. Memnu
niyet veren cephe, Hükümetin programına sa
dık kalarak, bize ahlâkî sahadan, hukuk saha
sında geçirilmesi lâzımgelen bir takım hâdise
ler, bir takım kaideler hakkında kanun lâyi
haları teklif etmesidir, Hükümet, böylece Millî 
korunma kanunuyla ve hazırlanmakta olan Ce
za kanunu lâyihasıyla hukukileşmiş ahlâk ka
idelerinin kadrosunu genişletmek yolunu tut
muştur. Buna memnun olmalıdır. Fakat bir de 
işin esef verici cephesi vardır: G-önül isterdi ki 
Hükümet programına koyduğu o fıkrayı ka
nun yoluyla tatbik etmek mecburiyetinde kal
masın. Yani içtimai, ahlâkî müeyyidenin bas
kısı kâfi gelsin; bir takım ahlâkî zâflarm önü
nü, cezaî müeyyidelerle almak cihetine gidil
mesine mecburiyet hâsıl olmasın. Fakat anlaşı
lıyor ki bunda bir zaruret vardır. Hükümet, 
«mucip sebepleri» ne şöyle başlıyor: 

«Son zamanlarda dünya harbinin doğurduğu 
fevkalâde hallerden bilistifade şahsi menfaat
lerini temin maksadiyle bazı ahlâk düşkünleri
nin Devlet ve millet aleyhine olarak bir takım 
suiistimaller yapmıya başladıkları ve bu suretle 
gayrimeşru iktisaplara kalkıştıkları işitilmekte 
ve görülmektedir. 

Bu gibi fenalıklara kalkışanlardan yakala
nanlar hakkında kanuni takibata tevessül edil
miş ve içlerinde mahkûm edilmiş bulunanlar 
var ise de bu gibi hallerin tevali ettiği ve âti 
için önüne geçilmez bir fenalık mahiyeti alaca
ğı da yapılan ihbarların çokluğundan anlaşıl
maktadır.» 

işte «müessif cephe» dediğim budur; Hükü
metin müşahedelere istinadederek böyle bir ka
nun lâyihası teklifine mecbur kalışıdır. Fakat 
arkadaşlar, başka türlü de ne yapılabilirdi? Ma
demki bu hâdiseler vardır. Hükümet de müşa
hede etmiştir, görmüştür, işitmiştir. Progra
mına böyle bir fıkra koyan Hükümet, elbette 
bu hareketlere karşı mâni tedbirler almayı va

zife bilmiş ve ahlâk sahasından bir takım hü
kümleri alarak, hukuk ve kanun sahasma inti
kal ettirmeğe mecbur kalmıştır. 

1609 numaralı kanundan bahsedildi. Grerçi 
böyle bir kanun vardır ve eskidir de. Demekki, 
o kanun bile bugünkü vaziyeti karşılamağa ki
fayet etmemektedir. Edememektedir ki, Hükü
met böyle bir lâyiha ile gelmeğe mecbur ol
muştur. 

Bu kanun, fevkalâde zamanlara mı inhisar 
etmeli, yoksa devamlı mı olmalıdır? Arkadaş
lar, bendenizce, fevkalâde zamanlara inhisar 
etmesi, bizim için bir teselli noktasıdır. Bunun 
devamlı olması demek; «içtimai vicdanımızın 
baskısı daima bir takım fenalıkları önlemeğe 
kâfi gelmiyecek, bunlara karşı kanunlar ya
parak cezaî tedbirler almak mecburiyetinde ka
lacağız» demektir. Onun için çok temenni ede
rim ki bu kanun lâyihası, fevkalâde zamanlara 
inhisar etsin ve fevkalâde zamanlar geçtikten 
sonra kendi kendine meriyetten kalksın, millet 
tatbikmdan uzak olsun. Müessif bir ihtimaldir, 
fakat, fevkalâde zamanların ve hallerin geçme
sinden sonra da yine böyle tedbirler almaya 
ve bu kanun lâyihasının, - kanuniyet kesbettiği 
takdirde - ayakta kalmasına zaruret hâsıl olur
sa bunu idame etmek bizim elimizdedir. Ancak 
şimdiden ileride ne olacağını kestirmek müm
kün değildir. Fevkalâde vaziyetin devamiyle 
mukayyet olmayı derpiş eden bu kanun lâyiha
sı, ilerisi için nikbinane bir tasavvur ifade eder. 
Bunun aksini almak, elbetteki bedbinane bir ta
savvurun ifadesi olur. Binaenaleyh mucibi mem
nuniyet olan cihet, bu kanunun fevkalâde za
manlara inhisar etmesidir. Hükümet, demek 
istiyor ki «bu fevkalâde zamanlarda ve hallerde 
ahlâkî bir buhran vardır; buna karşı elimizde 
bir kuvvettir. Umumî ve beşerî ahlâk buhranı 
geçtikten sonra bu kanuna ihtiyaç olmıyacak-
tır.» Ben işte bu mânayı anlıyorum. Böyle an
layınca da, bunun fevkalâde zamana inhisar et
mesi, elbette bu kanunun iyi tarafı ve teselli 
noktasıdır. 

Mebusların vaziyetine gelince: Esasen bu re
ye konmuştur. Bunu lâyihanın bir heyeti umu-
miyesi meselesi yapmaktansa maddelerde, sı
rası geldiği vakit müzakere mevzuu yapmak 
daha doğrudur. Hulâsa bunun, gerek memnu
niyet verici cephesinden, gerek esef verici cephe
sinden heyeti umumiyesi itibariyle Yüksek He
yetin tasvibine lâyık bir lâyiha olduğunu arze-
der ve maruzatıma nihayet veririm. 

REİS — Açık reye iştirak etmiyenler lütfen 
reylerini versinler... Rey toplama muamelesi bit
miştir. 

MAZHAR MÜFÎD KANSU (Çoruh) — Ar
kadaşlar, bu kürsüden zaman, zaman, sırası 
düştükçe daima denilebilecek bir derecede, 
hattâ isim ve mevki tâyin etmek suretiyle, ir-
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tikâptân ve suiistimalden bahsedildiği oldu. 
Denilirdi id, Hükümet neden bunu nazarı dik
kate almıyor, kanunlarında şiddet gösterecek 
hükümler için Meclise gelmiyor? Neden tedbir 
alınmıyor diye çok bahsettik. Fakat bu, bütün 
memurlar suizan altmda bulunacak demek de
ğildir. İçinde fenaları da vardır, işte bunun 
için şiddetli bir kanun istiyorduk. Şimdi di
yoruz ki; bu kanunu kabul edersek bünyemiz 
ne olacak? Ben, bu kanunu kabul etmezsek o 
zaman bünyemiz ne olacaktır diyorum. (Doğ
ru sesleri) Bu, neye benziyor? Bir arkadaşın 
dedi gibi, sarsıntı olup dururken zelzeleden 
bahsetme demeğe benziyor. Arkadaşlar sar
sıntı vardır. Busu menedecek şiddetli bir ka
nun isteriz ve bu suiistimalât, zannederim fev
kalâde zamanlarda normal kanunların kâfi 
gelmemesinden artıyor. Onun içindir ki, sade 
biz değil, etrafa bakarsak bütün dünya fev
kalâde zamanlar için fevkalâde kanunlar yap
mak mevkiinde kalmıştır. Biz dahi Hükümete 
salâhiyetler verdik. Korunma kanunları yap
tık. Niçin yaptık? Günkü fevkalâde zamanı 
idare etmek için fevkalâde kanunlara ihtiyaç 
vardır. Şimdi böyle bir kanun geldiği zaman, 
fevkalâde kanuna ne lüzum vardır, fevkalâde 
müfettiş, fevkalâde murakabe bu işi yapar de
niyor. Demek ki, bir fevkalâdeliğe lüzum 
vardır, o murakabeden de, o müfettişten de 
daha ehemmiyetli ve lüzumlu olan bu kanuna 
demek ki, lüzum vardır. Ben yalnız Hükümet
ten şunu rica ederim. Bu kanunun tatbikında 
zerre kadar ihmal gösterilmesin. Eğer bu kanun 
tatbik edilmezse, çok korkarım ki, bünyemiz 
o zaman sarsılacaktır. Bunun sarsılmaması için 
bu kanun derhal tatbik edilsin. 

Mebuslara gelince : Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 27 nci maddesinde: İrtikâp ve irtişaya 
karşı mebuslar hakkında sülüsanı ekseriyetle ve 
saire diye sarahat vardır. Eğer bu gayri kâfi 
ise biz hepimiz Parti mensupları adamlarız, Par
ti her sene sorsun, servetini göster desin. Parti 
zaten her sene sorar, mebusluktan gayri ne iş 
yapıyorsunuz diye. Bu arada menkul ve gay
ri menkul servetini de göster diyebilir. Parti 
göreceği lüzum üzerine 27 nci maddenin hük
münün tatbikini istiyebilir, Mebusluktan ko-
ğar. Binaenaleyh, bu kanunun tamamii tatbi
kini Hükümetten çok rica ederim. Zira bünye 
bu kanım tatbik edilmezse sarsılacaktır. 

REİS — Heyeti umumiye hakkında başka 
sö zistiyen var mı? 

ATIP AKGÜÇ (Bursa) — Bazı arkadaşlar 
bu kanunu gayet anormal bir kanun telâkki 
ettiler. Halbuki bendenizin fikrime göre bu 
kanun hiçte anormal bir kanun değildir. Çünkü 
normal kanım olduğundan hiç kimsenin şüp
hesi olmıyan Ceza kanununda bile şüpheli eş
has üzerinde, onların hal ve vaziyetleriyle 
mütenasip olmıyan bir takım emval, eşya bu- ' 

lunduğu zaman, bu kimseler bu malların meş
ru bir membadan geldiğini isbât edemeöerse 
onların müsaadel i kabul etmektedir. Hattâ o 
kanun bu gibileiÇ ceza dahi vermektedir. 

Bu kanunen gayesi nedir? Kanunun gayesi, 
şüpheli memurlar üzerinde onların mahdut ve 
muayyen olan maaşlariyle mütenasip ölmiyan 
bir takım servetleri bulunursa o servetlerin mü-
saderesidir. Şu halde bu kanun ne yapryor? 
Ceza kanunumuzda mevcut olan bir prensibi, 
bir usulü bu şüpheli memurlara teşmil ediyor. 
Bu, yepyeni bir usul değildir. Esasen bu ka
nunun yaptığı şey normal kanunlarda mevcut 
olan bir usulün tevsiinden ibarettir. Onun 
için fevkalâde anormal bir kanun değildir. 

İSMAİL MEMED UĞUR (Sivas) — Efen
dim, ben de bir iki söz söylemek istiyorum. 
bazı arkadaşlar dediler ki, memurlarımız ne
zihtir. Madem M, nezihtir, nezih ise bu ka
nuna ne lüzum var? Hiç de lüzum yoktur. Evet 
memurlarımız nezihtir, fakat aralarında öyle 
adamlar vardır ki, bunu hepimiz de biliriz. Bu 
gibilere değil ceza vermek, memleket dışma 
çıkarmak lâzımdır. Benim bu köylü kafamla 
anladığım şey budur. On senedir aranızda ya
şıyorum. Kanunlarımızdaki ceza kısımları na
muslu adamlara ne yapabilir? Ceza kanunu na
mussuz, ahlâksız kimseler için yapılır. Madem 
ki, böyle, namuslu insanlar için ne korku
yorsunuz, ne tereddüt gösteriyorsunuz? Kötü 
adamsa kanun kafasına vurup, beynini akıtma
lıdır. (Gülüşmeler). 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında başka 
mütalâa yoktur. Maddelere geçilmesini reyini
ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisap 
edenler hakkmda kanun 

Bu kanun hükmüne tabi olanlar 
MADDE 1. — Aşağıda yazılı olanlardan 

fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisap 
edenler hakkmda bu kanun hükümleri tatbik 
olunur: 

I. Devamlı veya muvakkat surette bir am
me vazifesi veya hizmeti gören Devlet veya di
ğer her türlü âmme müesseseleri memur ve müs
tahdemleri; 

II. Deva&nlı veya muvakkat surette, ücretli 
veya ücretsiz, ihtiyarî veya mecburi olarak bir 
âmme vazifesi veya hizmeti gören diğer kilise
ler; 

III. 3659 sayılı kanunun mevzuuna giren 
müesseselerde hizmet edenler; 

IV. Âmme menfâatlerine hadim cemiyetle
rin idare uzuVlariyle ücretli veya ücretsiz me
mur veya müstahdemleri. 

2556 sayılı Hâkimler kanununun tahkik ve 
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takibe dair olan 6 ncı babı hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle hâkim ve müddeiumumilerle 
hâkim sınıfından sayılanlar da bu kanun hük
müne tabidirler. 

REİS — Madde hakkında mütalâa var m?. 
GALİB PEKEL (Tokad) — Muhterem arka

daşlar ; bu kanunun Dahiliye encümeninde mü
zakeresi esnasında iki esas üzerinde Encümen
den ayrılmıştım ve onun için söz alıyorum. Bun
lardan birisinin yeri geldi. Bunlardan birisi; 
tahkikat esnasında halktan biri de bu işle alâkalı 
görüldüğü zaman tahkikat memurlarının bun
lar hakkında tahkikat yapmayıp bu husustaki 
tahkikatın Adliyeye verilmesi halanda idi. Bu 
meseleyi Adliye encümeni ortadan kaldırılmış
tır. Bu itibarla bu nokta üzerinde söz söylenıiye-
ceğim. ikinci noktadaki benim kanaatim hâ
kimlere ait olan fıkra idi. Bu kanun Hükü
metten geliyor. Hükümet yaptığı teklifte, me
murları mutlak olarak kullanmıştır. Yani ge
rek hâkim olsun, gerek olmasın, bütün memur
lar bu kanun hükümlerine tabi o^caktrr demiş
tir. Bu kanun Hükümetten geliyordu, tabia-
tiyle bunu Adliye vekili arkadaşımız da imza et
mişlerdi. fakat bizim, encümenimiz de Vekil 
Bey arkadaşımız, hâkimler hakkında, hâkimler 
kanununun tatbiki tarafını iltizam ettiler ve 
bizim encümen de buna iltihak etmiştir. Arka
daşlar, ben memur smıfmın ikiye ayrılmasının 
taraftarı değilim. Hâkim ne kadar memur ise, 
mülkiye memuru da o kadar memurdur, bir as
ker de o kadar memurdur. Mademki, memur
dur, mademki, bu fevkalâde haller dolayısiyle 
memurlar hakkında fevkalâde tedbirler alıyo
ruz, şu halde bir sınıfı, bir kısmı ayırmakta ben 
bir faide görmem. Ayrılık bir nevi imtiya,z ifa
de eder. bunu doğru görmemekteyim. Amma 
diyeceklerdir ki; bu kanun hâkimler hakkında, 
da tatbik edilecektir. Evet, hâkimler hakkında 
da tatbik edilecektir, amma, hâkimler kanunu
nun hâkimler hakkmda koymuş olduğu çerçe
ve dahilinde. Yani hâkimlere mahsus bir usul 
kabul ediyor. 

Arkadaşlar, memurlar için kendisine mah
sus bir usul vardır, Memurin muhakemat kanu
nu vardır, Askerler için bir usul vardır. Ne
den dolayı askerlere ve memurlara ait olan usu
lü bırakıyor da hâkimlere ait usulü bırakmıyo
ruz? Hâkimler kanununu tatbik ettiğimiz tak
dirde, bu kanunun koyduğu usuller haricinde 
bir usul tatbik edilecektir ki, bu kanundan 
beklediğimiz faydayı o zaman beklememek ica-
bededecektir. Hâkimleri ayırırsak niçin diğer
lerini ayırmıyoruz? Hâkim deyince, yalnız adli 
mahkemelerde kazai vazife ifa eden hâkimleri 
düşünmiyelim. Devlet şûrasında, idarî mahke
melerde, askerî mahkemelerde vazife gören hâ
kimler de vardır. Bunlar da hâkimdir. Niçin 
bunları ayırmıyoruz? Binaenaleyh, benim He
yeti Aliyenizden ricam; böyle ikiliğe meydan 

kalmadan, bu kanun bütün memurlara âm ve 
fw.ıil olsun. Bu maddenin sonundaki fıkra kal
dırılırsa, maksat hâsıl olur Bunun için bir tak
rir takdim ediyorum. 

Sonda bulunan fıkrayı kaldırırsak bu birlik 
meydana gelecektir. Bunun için bir takrir tak
dim ediyorum. 

ADLİYE En. M. M. ŞİNASÎ DEVRtN (Zon
guldak) — Galib Pekel arkadaşım bu maddede 
iki hususa temas buyurdular: Birincisi hakkın
daki arzularının esasen Adliye encümeninin 
metninde nazara alınmış olduğunu beyan bu
yurdular. İkinci kısma gelince; hâkimlerin ta
bi olduğu usulü tahkik ve takip bakımından 
bir istisna yapılmamasını teklif buyurdular. 

Bir defa şurasını arzetmek lâzımdır ki, hâ
kimler için dahi bu kanun bütün ahkâmiyle 
tatbik edilecektir. Bu kanunun bütün maddele
rinin hâkimlere tatbiki bakımından hiç bir 
tefrik yoktur. Hâkimler de cezaî hükümlere ta
bidirler, onlar da beyanname istemek hususun
da maddelerin tesbit ettiği usule tabididler. 
Şu hale göre bu son fıkranın mâna ve medlu
lü nedir? Bu son fıkranm hâkimlere tanıdığı 
yegâne hususiyet, usulü tahkik ve muhakeme 
bakımındandır. Bu hususlar askerler için de, 
memurlar için de bu kanunda mahfuz tutulmuş
tur, vekilin mezuniyeti vardır. Hâkimler ka
nununun hâkimler hakkında tesis eylediği istis
nai usul, kaza vazifesinin zaruri bir neticesidir. 
Birinci fark, muhakeme mercii itibariledir. 
İkinci fark, tahkikatı yapacak memura matuf
tur. Bunun da hâkim veya müddeiumumi ol
ması hâkimlerin, müddeiumumilerin gördükleri 
vazife itibariyle zaruridir. Filvaki hâkimlerin 
hiç bir merciden emir almamak ve hiç bir merci
in hattâ kanuna uygun emirlerini, kazai vazi
felerinin ifa sırasında, dinlememek gibi bir 
hususiyetleri vardır. Bu itibarla bu fıkranın 
da muhafazası ile maddenin kabulünü rica ede
rim. 

REİS — Bir takrir vardır, okutacağım. 
GALİB PEKEL (Tokad) — Müsaade buyu

rur musunuz? 
REİS — Takrir okunmadan evvel mi söz is

tiyorsunuz?. 
GALİB PEKEL (Tokad) — Evet. 
REİS — Buyurun. 
GALİB PEKEL (Tokad) — Arkadaşlar, bu

rada asıl bariz fark, benif gördüğüm şudur; 
burada tahkikata salahiyetli zevat, tahkikat 
için elinde salâhiyet olan, ya Başvekil, yahut da 
vekillerdir. Hâkimler kanununa koyduğumuz 
hükme göre burada Adliye vekili böyle bir salâ
hiyete malik değildir. Hâkimler kanunu her
hangi bir hâkim hakkında merci neresini gös
termişse o olacaktır. Arkadaşlar bu hususta 
en geniş istihbarata sahip olacak şüphesiz vekil
lerdir. O vekilin elini, kolunu bağlamakta bir 
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fayda değil, zarar görüyorum. Kaldı ki Adli
ye vekili bu salâhiyeti aldıktan sonra yine iste
diği kimseye tahkikat yaptıracak değildir, Hâ
kimler kanununun gösterdiği kimselere tahki
kat yaptıracaktır. Muhakeme noktasından ay
rıca buna lüzum vardır, bu kayıt kalacaktır. 
her halde Adliye vekilinin tahkikatından bekle
diğimiz menfâat ancak meydana gelebilir. Bu
nu yapmadığımız takdirde ben bu faidenin el
de edileceğine kani olmadıktan başka tekrar edi
yorum, memurlar arasmda bir ikilik yapıyo
ruz demek olur. Buna meydan kalmasm (Doğ
ru, doğru sesleri). 

ADLÎYE VEKİLİ HASAN MENEMENCİ-
OĞLÜ (Mardin) — Elendim, mazbata muhar
riri arkadaşımız bunun sebebini izah ettiler. 
Hâkimler dani bu kanunun tamamiyle çerçevesi
ne dahildir. Eğer böyle istisnai bir fıkra koy-
mıyacak olursaK, mahkemeler ve hâkimler 
derecelere tabidir, meselâ bir sulh hâkiminin mu
hakemesini, tahkikatını yapmağa mezun olan 
asliye hj kimidir, asliye nâıami ağır ceza mah
kemesinde sorguya sevkedilir ve mahkemeye 
sevkedilmeden evvel son tahkikat ağır ceza he
yeti tarafından ağılır, sonra Temyiz heyeti de 
DU hâkimler arasındadır. Temyize mensup hâ
kimlerden birinden beyanname aramak icabetse 
bunu asliye mahkemesine sevkedemeyiz. Bili
yorsunuz ki ceza heyetine gidecektir, işte bu 
gibi hususlar ve istisnalardır ki bu fıkranın ko
nulmasına zaruret göstermiştir. 

Yoksa her hâkim hakkmda Adliye vekili
nin izni olmadıkça takibat zaten yapılamaz. 
Bu kanun da onu âmirdir. Hakkmda beyanna
me istemek salâhiyetini Adliye vekâleti haiz
dir. U'akat hâkimlerin tabi oldukları mahke
me ve muhakeme mercileri itibariyle bir fark 
vardır. O farkı mahfuz tutmak istiyoruz, baş
ka bir istisnaiyet yoktur, (Güzel, tamam, mesele 
yok sesleri). 

ALI RIZA ESEN (Siird) — Arkadaşlar, hu
zurunuza bir noktayı tebarüz ettirmek için çık
tım. Adliyenin ve nâkimlerin istiklâlleri vardır, 
istiklâli tamları vardır. Bunlar hakkında bir 
kayıt koymak, onları az çok lekelemek demek
tir. Esasen kendilerinin mevcut bir kanunu var
dır. Gerek Vekil Bey ve gerek Mazbata mu
harriri hâkimler haiuunda ne suretle tahkikat 
icra edileceğini anlatmışlardır. Bu vaziyette, 
Heyeti umumiyenin, temiz Adliyemizi böyle 
dar bir çerçeve içerisine alıp da bunları sıkış
tırması çok manasız bir şey olur. Bunları, va
zifelerinde alâkasızlığını görmüş ve saire gibi 
bir zan altına koymayı bendeniz arzu etmem. 
Kanun yerinde, maddesi de yerindedir. Aynen 
kabulünü rica ederim. 

REÎS — Galib Pekel'in takririni okutuyo
rum: 

Yüksek Reisİigâ 
Kürsüden arzettiğim sebepler dolayısiyle ha

kimlere ait son fıkranın kaldırılmasını teklif 
eylerim. 

Tokad 
Galib Pekel 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al-
mıyanlar... Takrir nazarı itibare alınmadı, 

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

Beyannamenin hangi hallerde isteneceği 
MADDE 2. — Birinci maddede yazılı şahısla

rın kendileriyle kan veya kocalarının veya ve
layeti altında bulunan çocuklarının yaşayış 
tarzları veya mal durumları, gelirleriyle. müte
nasip olmryanlardan bu kanun hükümlerine tev
fikan bir beyanname istenebilir. 

Mal durumunda gayrimenkul mallarla para, 
esham, tahvilât, altın, mücevher gibi menkul 
mallar, her türlü alacak ve diğer haklar dahil
dir. 

Beyanname mahrem olarak istenir. 
REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

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

Beyanname istemeğe salahiyetli merciler 
MADDE 3. — I. Bir vekâlete bağlı bulu

nan daire ve müesseselerle 8659 sayılı kanun
da yazılı müesseselerin memur, müstahdem veya 
mensuplarından beyanname istemek salâhiyeti 
alâkalı vekile veya onun salâhiyet vereceği âmi
re aittir. Askeri şahıslar hakkmda hazarda Ge
nelkurmay başkanı, seferde Teşkilâtı esasiye 
kanununun 40 ncı maddesine tevfikan kuvayi 
har biyenin emir ve kumandası kendisine tevdi 
olunan zat dahi Millî Müdafaa vekilinin haiz 
olduğu bu salâhiyeti kullanabilir. 

II. Başvekâlete bağlı daire ve müesseseler
le âmme menfaatlerine hadim cemiyetlerin ve 
birinci fıkra hükmüne dahil olmıyan daire ve 
müesseselerin reis, âza ve müdürlerinden beyan
name istemek salâhiyeti Başvekile veya onun 
tensip edeceği vekile, ve bu daire, müessese ve 
cemiyetlerin diğer memur, müstahdem veya 
mensuplarından beyanname istemek salâhiyeti 
bunların müdür veya reislerine aittir. 

III. Birinci ve ikinci fıkra hükmüne dahil 
olmıyan hakem ve ehlihibre gibi kimselerden 
beyanname istemek salâhiyeti alâkalı vekile ve
ya onun tensip edeceği makama aittir. 

REİS — Mütalâa var mı? Reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Beyanname ve vesikaların verilmesi müddeti 
MADDE 4. — Üçüncü maddede yazılı sala

hiyetli merciler tarafından istenilen beyanname* 
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terin on beş gün içinde verilmesi mecburidir. 
Bu müddet mücbir sebepler dolayısiyle beyan
nameyi isteyen merciler tarafından uzatılabilir. 
Beyanname mündericatmı teyit eden vesika ve 
deliller, beyanname ile birlikte veya sonradan 
gösterilir veya verilir. !r 

REİS — Mütalâa var mı? Reyinize arzedi-
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Beyannamenin ihtiva edeceği hususlar 
MADDE 5. — Beyanname: 
I. Alacaklının ve karı veya kocasiyle vela

yeti altındaki çocüklarram mülkiyetinde bulu
nan ikinci maddede yazılı bütün mallarına; 

II. Gerek alâkalının ve gerek karı veya 
kocası ile velayeti altmda bulunan, çokcuklan-
nın yaşayış tarzlarına; 

III. Bu malların ne suretle iktisap ve bu 
yaşayış tarzının nasıl temin edildiğine ve bu 
cümleden olmak üzere kendisine ve karı veya 
kocası ile velayeti altında bulunan çocuklarına 
ait bütün gelirlere; 

IV. 1 eylül 1939 tarihinden itibaren alâ
kalı ile karı veya kocasının ve velayeti altında 

bulunan çocuklarının ellerinden çıkardıkları 
ikinci maddede yazılı mallara ve bedellerine ait 
malûmatı ihtiva eder. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar . . . Etmiyen
ler . . . Kabul edilmiştir. 
Beyanname vermiyen veya noksan verenler hak

kında yapılacak muamele 
MADDE 6. — Beşinci maddede yazılı malû

matı ihtiva eden beyannameyi bu kanunun tâ- -
yin ettiği müddet içinde makbul bir sebep ol
maksızın vermiyenler veya beyannamede soru
lan hususların bir kısmına veya tamamına ce
vap vermiyenler hakkında üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezasiyle birlikte muvakkat olarak 
memuriyetten mahrumiyet cezası hükmolunur. 

Beyanname istiyen merci, beyannameyi ver
miyen veya noksan verenin sıfatına göre sala
hiyetli Cumhuriyet müddeiumumisine veya 
adli âmire bu hususta takibat icrasını bildirir. 
Cumhuriyet müddeiumumisi veya adli âmir tah
kikat yapmaksızın mensup olduğu mahkeme 
nezdinde âmme hukuku dâvasını açar. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Tahkik memurunun tâyini 
MADDE 7. — Beyanname istendikten sonra 

alâkalı hakkmda tahkikata lüzum görülürse ü-
çüncü maddenin birinci ve üçüncü fıkraların
da yazılı şahıslar hakkmda bunların bağlı bu
lunduğu veya iş itibariyle alâkalı vekil veya 
onun salâhiyet vereceği âmir, aynı maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı şahıslar hakkmda Baş-
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vekil veya onun tensip edeceği vekil veya 
âmir tarafından bir tahkik memuru tâyin olu
nur. 

Askerî şahıslar hakkında hazarda Genel kur
may başkanı, seferde Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 40 ncı maddesine tevfikan kuvayı harbi-
yenin emir ve kumandası kendisine tevdi olu
nan zat dahi Millî Müdafaa vekilinin haiz ol
duğu salâhiyeti kullanabilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Tahkik memurunun salâhiyetleri 
MADDE 8. — Tahkik memuru sorgu hâkimi

nin bütün salâhiyetlerini haizdir. Yapacağı tah
kikat ilk tahkikat mahiyetinde olup askerî 
kazaya tabi olmayan işlerde umumî usul hüküm
lerine göre cereyan eder. Bu gibi işlerde tah
kik memurunun tevkif ve tahliyeye dair verece
ği kararlar bulunduğu yerin asliye ceza hâki
minin tasdikiyle tekemmül eder. Bu kararlar 
aleyhine ancak alâkalı tarafından kanım yolu
na müracaat olunabilir. 

Askerî kazaya tabi işlerde bu kanunda ya
zılı hükümler haricinde Askerî muhakeme usulü 
kanunu tatbik olunur. Tahkik memuru bu iş
lerde adli âmirin haiz olduğu salâhiyetleri ha
izdir. Şu kadar ki tahkik memurunun tevkif 
ve tahliyeye dair vereceği kararlar salahiyetli 
adli âmirin tasdikiyle tekemmül eder. Alâkalı 
bu kararlar aleyhine mafevk adli âmire itiraz 
edebilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . 
Kabul edilmiştir. 

Tahkikatın mevzuu 
MADDE 9. — Tahkikat beşinci maddede ya

zı !lı hususları ve alâkalı beyanname veya vesi
ka vermiş ise bunların hakikate uygun olup ol
madıklarını etraflı surette meydana koyacak 
şekilde yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabul buyuranlar ... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Tahkikat sırasında yapılacak haciz 
MADDE 10. — Tahkikat sırasında tahkik 

memuru tarafından lüzum görülürse alâkalının 
mal ve alacaklarının haczine karar verilir. Ha
ciz kararları vazifeli mahkemeye, tapu dairele
rine ve icabedenlere tebliğ olunur. Haczedilen 
malların ne suretle idare edileceği ve bu mallar
dan alâkalı ile ailesinin geçimi için lüzumunda 
ayrılması icabeden miktarı tâyin ve bu malla
rın idaresine nezaret vazifeli mahkemeye aittir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
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tşten el çektirme, vekâlet emrine alma I 

MADDE 11. — Tahkik memurunun göstere
ceği lüzum üzerine tahkikatı emredenler tara
fından alâkalıların eli işten çektirilebileceği gibi 
bunlar, bağlı bulundukları vekil tarafından ve
kâlet enirine de alınabilirler. Askerî şahıslar 
hakkında açığa çıkarma karan Millî Müdafaa | 
vekilince işten el çektirme kafan da adli I 
amirlikçe verilir. 

REÎg — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Tahkikat neticesinde yapılacak muamele 
MADDE 12. — Tahkikat neticelenince tah

kikat memuru, evrakı, tahkik emrini veren 
mercie tevdi eder. Şu kadar ki, tahkik enirini 
veren merci Başvekil, vekil, Genel kurmay baş
kanı veya Teşkilâtı esasiye kanununun 40 ncı 
maddesine tevfikan kuvayi barbiyenin emir ve 
kumandası kendisine tevdi olunan zat tarafın
dan bu hususta kendisine salâhiyet verilmiş bir 
âmir ise, tetkik edeceği ve lüzumunda noksan
larını tahkik memuruna ikmal etireceği tahki
kat evrakını mütalâasiyle birlikte kendisine sa
lâhiyet veren mercie gönderir. 

Bu merciler tahkikat evrakını tetkik ederek: 
I. Haksız olarak mal iktisap edildiğine; 
II. Hakikat hilafı beyanname verildiğine; 
III. Sahte vesikalar ibraz edildiğine; 
IV. Haksız olarak iktisap olunan malların 

kaçınldığına veya gizlendiğine kanaat getirir
se bu suçlardan dolayı muhakemeleri yapıl 
mak üzere tahkikat evrakını suçlunun sıfatına 
göre tabi oduğu mahkeme müddeiumumisine 
veya adli âmire tevdi ederler. 

Cumhuriyet müddeiumumisi veya adli âmir 
ayrıca tahkikat icra etmeksizin evrakı derhal 
iddianame ile mahkemeye verir. 

ikinci fıkrada yazık merciler takibat icra
sına lüzum görmezlerse evrakı muameleden 
kaldırırlar. Bu takdirde tahkikat sırasında alın
mış olan bütün tedbirler kendiliğinden ortadan 
kalkar. 

BEİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi reye arzediyorum. Kabul edenler... Et
miy enler... Kabul edilmiştir. 
Mahkemece verilecek müsadere ve ceza hü

kümleri 
MADDE 13. — Mahkeme duruşma so

nunda : 
I. Suçlunun haklı olarak iktisap ettiği sa

bit olmıyan mallarının müsaderesine ve müeb
bet surette âmme hizmetlerinden ve tekaüt hak
kından mahrumiyetine hüküm verir. 

II. Beyanname, hakikat hilafı verilmiş ise 
suçlu hakkında ayrıca altı aydan iki seneye ka
dar hapis cezası hükmeder. 

III. Su§junun beyannameye dercettiği ma- I 
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lûmatı teyit için verdiği vesikaların saMeligi 
halinde Ceza kanununun hükümlerini tatbik 
eder. 

IV. Suçlunun haklı olarak iktisap ettiği 
sabit olmıyan malları müsadereden kurtarmak 
maksadiyle gizlediği veya kaçırdığı usulen sa
bit olduğu takdirde bundan dolayı da ayrıca 
bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası 
ve bu hususta bilerek kendisine yardım edenler 
hakkında kaçırılan veya gizlenen malların kıy
metini aşmamak ve elli liradan aşağı olmamak 
üzere ağır para cezası hükmeder. 

REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Reye arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVRİN (Zon
guldak) — 13 ncü maddeden sonra 14 ncü mad
de olarak yazılmış fakat tabedilmemiş olan bir 
maddeyi takdim ettik. Bu madde Dahiliye ve 
Millî Müdafaa encümenlerinin 7 nci maddesinin 

mevzuunu teşkil ediyor Madde şudur: 
Haksız olarak iktisap edilen mallar başka

sının mülkiyetine geçilecek olursa, muvazaalı da 
olsa, bu da müsadereye tabidir Kendi mülki
yetinden çıkarmakla müsadereden hali İçilmi
yor Yalnız 3 ncü şahısların hüsnü niyetle ik
tisapları hakkı baki kalıyor. Ancak bir bedel 
mukabilinde olmak şarttır. Hediye ise orada 
hüsnü niyet mevzuubahis değildir. Hüsnü ni
yetle vâki olan iktisapları muteber kılıyor. Yani 
bunu hiç bilmiyerek almışsa, o dahi bir bedel 
mukabilinde olmak lâzımdır. Hediye ise orada 
dahi hüsnüniyet mevzuubahis değildir. 

REÎS — Encümenin teklif ettiği maddeyi 
okuyoruz. 

MADDE 14. — 13 ncü maddenin birinci fık
rasında yazılı mallar her ne suretle olursa ol
sun mülkiyete geçmiş olsalar dahi müsadereye 
tabidirler. Şu kadar ki, üçüncü şahısların bir 
ivaz mukabilinde ve hüsnü niyetle vâki olan ik
tisapları muteberdir. 

RUŞENÎ BARKIN (Samsun) — Üçüncü şa
hıs hüsnüniyetle almış. Fakat bu hırsız adam 
bundan ceza görmiyecek mi? Mal müsadare edil-
miyecek mi? 

SALÂH YARGI (Kocaeli) — 13 ncü madde 
beş sene cezası vardır. 

ADLÎYE En. M. M. ŞÎNASÎ DEVEÎN (Zon
guldak) — Efendim, bunun için ağır bir ceza 
müeyyidesi vardır. Henüz maddesi gelmemiştir. 
Bu suretle malı kaçıran adam beş seneye kadar 
ceza görecektir. Tetkik edilen madde başkasının 
eline geçmiş olan mallan müsadereye matuftur. 

REÎS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Yetimlere müteallik hükümler 
MADDE 15. —1683 sayılı kanunun 51 ve 53 

ncü maddelerinin yetimlere taallûk eden hü-
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kümleriyîe diğer müesseselerin hususi tekaüt 
kanunlarının ve nizamnamelereinin bu husustaki 
hükümleri mahfuzdur. 

BE t S — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 
Takibat sırasında meydana çıkacak diğer suçlar 

MADDE 16. — Bu kanuna göre yapılan tah
kikat ve muhakeme sırasında suçlunun muayyen 
bir suç işlemek suretiyle haksız olarak mal ik
tisap ettiği anlaşılırsa bu suçundan dolayı yapı
lacak takibat umumî hükümlere göre salahi
yetli olan mercilere aittir. Bu takdirde bu kanun 
hükümleri dairesinde yapılan takibat durdurul
maz. 

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

MUVAKKAT MADDE I. — 1 eylül 1939 ta
rihinden itibaren her ne suretle olursa olsun va
zife veya hizmetlerinden ayrılmış ve ayrılacak 
olanlar dahi bu kanun hükmüne tabidirler. 

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

MUVAKKAT MADDE II. — Bu kanun, fev
kalâde hallerin sona ermesinden itibaren geçecek 
beş yıl içinde fevkalâde hallerde haksız olarak 
mal iktisap etmiş olanlar hakkmda dahi tatbik 
olunur. 

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

MUVAKKAT MADDE III. — 1 eylül 1939 
tarihinden bu kanunun neşrine kadar geçen 
müddet zarfında haksız olarak mal iktisap et
miş olanların malları bu kanun hükümleri dai
resinde müsadere edilmekle beraber haklarında 
müebbeden memuriyetten mahrumiyet cezası 
verilir. Ancak bu gibi hallerde 13 ncü mad
denin dördüncü fıkrasında yazılı cezaların tat
bik edilmesi bu fıkra hükmüne giren suçların 
kanunun neşri tarihinden sonra işlenmiş olma
sına bağlıdır. 

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

MApDE 17. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

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

MADDE 18. — Bu kanunun hükümlerini 
icraya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
8. — Kahve ve çayın inhisar altına alınması 

hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen 
mazbatası (1/804) [1] 

fi] 140 sayılı basmayazı zaptm sonundadır. 

İÖ4S Û : 1" 
GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RAİ? 

KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaşlar, nizam
namenin sonunda, kahve ve çayın innisar altma 
alınması için bir kanun lâyihası vardır. Bu lâ
yihanın tercihan ve müstacelen müzakeresini ri
ca edeceğim. Çünkü bütçenin varidat kısmiyle 
alâkalıdır. Şimdi çıkmıyacak olursa bütçenin 
varidat kısmı müzakere edilemiyecek, tesbit edi-
lemiyecektir. Bunu Yüksek Heyetinizden rica 
edeceğim. 

RiüIS — Efendim, İnhisarlar vekili kahve ve 
çay inhisarı lâyihasının tercihan ve müstacelen 
müzakeresini istiyorlar. Bu teklifi reyinize ar-
zediyorum: Tercmaıı müzakeresini kabul eden
ler ... Etmiyenler ... Tercihan müzakeresi kabul 
edilmiştir. 

Lâyihanın müstacelen müzakeresini reyinize 
arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... 
Kabul edilmiştir. 

Lâyihanın müzakeresine başlıyoruz, heyeti 
umumıyesi hakkında mütalâa var mı? 

Dr. SADİ KONUK (Bursa) — Efendim, hu
zurunuza gelen bu Kahve, çay inhisarı kanunu
nun gerek maddeleri, gerek mucip sebepleri hak
kında, tavzif edilen Muvakkat encümende ben
deniz de vaziiedar oldum ve esbabı mucibenin 
altına « bazi itirazı kayıtlarla » kelimelerini ya
zarak imza koydum. Bu yüzden itirazlarımı 
huzuru âlinizde arzedeceğim. kararı yüksek 
Heyetinize terkedeceğim. 

Efendim; kanunda gerek esbabı mucibe ve 
gerek maddeleriyle iki yol vardır. Birisi Dev
letin varidatına ait ve bütçeye bir memba te
min etmen, diğeri halkın sınnı endişesini, daha 
salım yoldan temin ve taKviye etmektir. Fakat 
bu gunKu şartlarla bu güzei isteğin birincisini 
belKi tatmin edebilecektir, kanun. ü'akat ikinci 
kısmının yine kanunun ıçindeıci maddelerle te
min edilmiş olduğunu görüyorum. Birinci va
zıyette; varidat oakimmdan, bugün Diliyorsu
nuz ki, Koordinasyon Heyetinin kararı ile Millî 
korunma kanununun munarreratı meyanmda 
kaüve ve çaya ievkalâde bir istihlâk vergisi ko
nulmuş ve bu suretle yüksek îiyatla halkın 
istihlakine arzediimiştir. Bu itibarla maliyenin 
veya bütçenin istiüdaf ettiği varidat zannedi
yorum ki mükemmelen temin edilmektedir ve 
elimizde bugünkü şartlar dahilinde 3 milyon 
kilo kahve ve 700 bin kilo çay bulunmakta oldu
ğu anlaşılıyor. Yalnız bu kanunun bugünkü va
ziyeti, bu eldeki stoka göre tedvini arzu edili
yorsa, belki muvakkat bir şey temin edilmiş 
olacaktır. Amma bu stoklar istihlâk edilip bit
tikten sonra bu suretle kurulacak olan bir in
hisar teşekkülü elinde işliyeceği maddeyi bula
mamakla ne vaziyete girer ve bu açığı ne şekil
de kapayabilir? Malûmu âliniz bununla bir işlet
me hareketi olacaktır. înhisarrn bünyesinde 
birtakım ilâveler yapılacak, teşkilât vücude ge
tirilecektir. Esbabı mucibede de söylendiği gi-
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bi ve yakında Heyeti Umumiyeye arzedilecek 
olan bir teşkilât lâvihası mevzuubahistir ve bu
nun tutarı da 400 küsur bin liradır. Simdi zan
nediyorum ki bunun ilerisi vek emnivetli bir 
şey olmıvacak ve varidatın membaı ile, bu stok
la bu teşekkülü de karşılayacağız ve onu da 
ümitli idareve banlamak istemiş olacakız. Bu 
cihetten bendeniz tereddüde dücar oldum. Ya
ni bu eldeki stok biterse inhisar idaresi ne va-
pacak? inhisar idaresinin halita bu maddeleri 
çiğ olarak arz edeceğini de söylüyorlar. "Ru cihet 
cok ameldir. Bövle ciğ olarak dao-ıtdmasmda 
bir inhisarın tekevvünü inin hie bir mâni prör-
müyorum. Amma seklini deriştirerek, kavura
rak, un vamrak ve saire pibi isleri, buo-ünkü 
şartlar içinde, inhisarlar idaresinin vanabilece-
ğini kabul edemivorum. Çünkü bunların her 
biri. fferek cav, g-erek kahve birtakım hususi 
amba.lâîlara ihtivac gösterir, bu ambnlâi mad
deleri memleketimizde mevcut mudur9 Mevcut 
denilse hu mahsulâtın nefasetini inhisarlar 
idaresi nasıl temin edecektir? Binaenalevh bu 
zaruretleri g-özönüne alarak inhisarlar veVâleti 
de muvakkat bir madde kovmuştur. Orada di
yor k i : fevkalade ahval devam ettiği müddetçe 
busrünkü şekilde acık olarak cay ve kahvevi 
sattırabileceğim. Su halde esbabı mucibenin 
istihdaf ettiği tahsis meselesi de bugünkü sekli
ni muhafaza etmiş oluvor. Bunun herhangi bir 
şekilde önüne geçebilecekler midir? Cerek un 
halindeki, gerek pişirilerek satılacakların 
kontrolünü nasıl temin edecekler? Bendeniz 
bunu nek ihtimal dahilinde s*Örmüvorum, Bu
srünkü mevzuatımız, bunu izale etmivorsa, in
hisar idaresinin bunu temin edeceğinde müte
reddidim. Bilivorsunuz ki Hıfzıssıhhai umumi-
ve kanunu bunlarla müeadelevi emreder. Bun
larla mücadele belediye ve Hükümetin vezaifi 
cümlesindendir. Hükümet tahsisin önüne ıreç-
mek için elinden geleni yapmaktadır. inhisar 
idaresi çay ve kahveyi üzerine almakla kendi
sine vük tahmil edilmiş çibi geliyor bendenize. 
Bu cihetten bendenizin kanaatim: ciğ olarak, 
yani açık olarak satışına muteriz delilim. Yal
nız hazırlanmış olarak tevziinin bugün için 
imkânsız olduğu kanaatindeyim. Sonra çay 
memlekette çıkmıyor. Gerçi memlekette de ye-
tişiyor; amma çok azdır. Bu sene ancak 800 ki
lo elde edilmiş. Önümüzdeki sene belki iki bin 
kilo olacağı sövleniyor. Bu kadar mahdut olan 
bir madde üzerinde ve bu sırada hariçten temi
ni imkânsız olan bir madde üzerinde inhisar 
idaresinin vazife alması biraz erken gibi geliyor 
bendenize. Aynı zamanda kendi üzerine almı
yor, diğer bir Devlet teşekkülünün yardımın
dan istiane etmektedir. Meselâ Ziraat isletme
leri kurumu işçi yetiştirecek, yapacak, kâr mu
kabilinde inhisarlar idaresine devredecektir. 
ikinci bir elden yine geçiyor. Binaenaleyh ka
nunda bir takım eksiklikler olduğunu zanne

diyorum. Vekâlet de buna kanidir. Çünkü ve
kâlet o müesseseden, bir ticari müesseseden 
alıyormuş gibi alacaktır. Cay mahsulünün in
kişafı için alınacak tedbirlerin devamını te
min etmek için diyor, trihisarlar tütün için de 
böyle bir teşekkül kurmuştur ve tütünü pek gü
zel ıslah etmiştir. Bunun üzerinde fennî tekay-
yüdat temin edilmiş ve çok güzel isletilmekte
dir. inhisar altma aldığı bir maddenin diğer 
bir bünve tarafından islenmesi hususunda inhi
sarlar idaresinin müsamahakâr olmasmı ben 
kendi hesabıma tatminkâr bulmamaktayım. 
Takdir Yüksek Hevetindir. 

CELAL SAİT RÎRTîîN CBobı) — Arkadaşlar, 
Kahve ve cay inhisarı kanunu lâvihası hakkında 
biraz evvel arkadaşım Sadi Konuk kâfi derecede 
size malûmat verdi. Benim anlayışıma göre bu 
kanunun iki hedefi vardır. Biri varidat temini. 
Bu varidat, satış fi vatı ile malivet fi vatı ara
sındaki farktan temin edilecektir. Yani bu
gün tesbit edilmiş olan satışla mahvet fivatı 
arasındaki farkm Hazineye intikalini temin et
mek suretiyle. 

İkinci hedef, fivatlan her yerde avnı sevi
yede tutmak gayesi. Kahve ve cay inhisarından 
varidat temini suretiyle favda beklemek bu 
p-ünkü şartlar içeririnde cok yerindedir. Fakat 
bunu inhisar yoluvîa teminde bendeniz fayda 
mülâhaza etmemekteyim. Bilivorsunuz ki sre-
rek cav p*erek kahve memleketimize dışardan 
gelmektedir ve bunun için de biz döviz öde-
rn,ûV+eviz. Bu hir *ok müskilâtı olan bir istir. 
Hükümet te bu müşkülleri yenmek için bu mev
zu üzerinde hattâ sivasi teşebbüslere bile gir
mektedir. Binaenaleyh kahve ve çay mevzu
unda bir takım şahısları kazandırmamak için 
Hükümetin tedbirler alması da gayet yerinde
dir. Bu inhisar yapmadan da pekala temin 
edilebilir. Biliyorsunuz ki biz bir Ticaret ofisi 
kurmuş bulunuyoruz. Bu ofisin vazifelerinden 
birisi de memleket dahilinde mevcud olmıyan 
maddeleri hariçten getirip bunun memleket da
hilinde sarfiyatını nizam altına almaktır. Sonra 
Dağıtma ofisi diye bir ofis kuruyoruz. Bu ofis 
mühim ihtiyaç maddelerini memleket dahilinde 
dağıtma işiyle iştigal edecektir. Kahve ve çay 
çok zaruri bir madde değilse de bunun dağı
tılması ve getirtilmesi bu ofislerle yapılabile
cektir. Hariçten ithali Ticaret ofisi ve tevzii 
de Dağıtma ofisi eliyle yapmak pekâlâ müm
kündür. 

Düşünülen varidata gelince; tesbit edilen 
satış fiyatiyle maliyet fiyatı arasındaki far
kı da Hazinenin varidatı meyanma aktarmakla 
ve gümrüklere konulacak bir vergi ile pekâlâ 
teminat altına alınabilir. Bunun dışında asıl 
gördüğüm mesele şudur: Bu idare için 400 bin 
liralık yeni bir teşkilât kanunu getiriliyor. Ar
kadaşlar; fevkalâde haller yaşadığımız bir za
manda yapılacak teşkilâtta ne gibi randımanlı 
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bir netice alınabileceğini takdir edersiniz. Eyi 
elemanlar silâh altındadır. Devlet kendi teşki
lâtında dâhi eleman bumak müşkülâtı karşısm-
dadır. Bu itibarla yeni bir iş iğin kahve ve çayı 
satın almak, tevzi etmek gibi yeni bir işi yeni 
bir teşkilâta yükletmekte bir fayda mülâhaza 
edilebilir mi? Ve bunun için 400 bin lira 
sarf etmek yerinde midir? Beni asıl düşün
düren mevzu şudur: Elimizde Dağıtma ofisi, 
Ticaret ofisi gibi bir takım teşkilât mev
cut iken bunun varidatını da gümrükler
den temin etmek kabil iken bir kahve ve 
çay inhisarı teşkil edip yeni bir teşkilât yap
manın hiçbir faydası olduğuna kani değilim. 
Bunu huzurunuzda tebarüz ettirmeyi bir vazi
fe biliyorum. Maruzatım bundan ibarettir. 

NEVZAD AYAŞ (Bursa) — Muhterem arka
daşlar, 

NÂZIM POROY (Tokad) — Reis Bey ek
seriyet var mı? 

NEVZAD AYAŞ (Devamla) — Muhterem 
arkadaşlar, kahve ve çay zaruri gıda maddele
rinden olmadığı için esas itibariyle bunların 
inhisara tabi tutulmasında bir mahzur görmü
yorum. Fakat «inhisara tabi tutulmasında fay
da vardır» diyebilmek için de iyiden iyiye an
laşılması lâzrmgelen iki nokta vardır. Evvele
mirde şunu anlamak lâzımdır: inhisardan mak
sat, Devlete varidat temin etmek, yahut istih
lâkinin sıhhat ve asayiş bakımından tahdidi lâ-
zmıgelen şeyleri Devlet inhisarına alarak za
rarlarını önlemektir. Şimdi Hükümetin teklif 
ettiği kanun lâyihasındaki mucip sebeplerden 
anlaşılıyor ki, çay ve kahvenin inhisara tabi tu
tulmasından maksat, daha ziyade varidat temi
nidir. Çünkü öyle olmasaydı diğer cihetler tâli 
derecede kalmazdı. Tağşiş ve saire tâli derece
de nazara almdığma göre «varidat temini» nok
tası üzerinde iyiden iyiye tenevvür etmemiz lâ
zımdır. Esasen Hükümet bugün çay ve kahve
den varidat temini yoluna girmiş bulunuyor, 
o adımı atmıştır. O atılan adımla fiyat farkı 
dolayrsiyle temin edilen varidat; inhisarın tat
biki takdirinde temini mutasavver varidatla 
karşılaştırılacak olursa, ne fark hâsıl olacak
tır? Ba iki rakam sarahatle tesbit edilmiş mi
dir? «Son kararla yapılan zamlardan sonra, 
şu kadar temin edilmektedir; fakat inhisara 
tabi tutulursa bu miktar şu nisbette artacak
tır, veyahut aynı vaziyette kalacaktır» diye 
katî veya katiyete yakm bir takım rakamlar tes
bit olunmuş mudur? Bunu iyice anlamak lâ
zımdır. Sonra ikinci nokta: inhisara tabi tutul
makta varidat gayesi esas olunca, zımnen kah
venin ve çayın ithali de iltizam edilmiş olur. 
Bunlar ithal edilmedikçe varidat maksadı da or
tadan kaybolur. Halbuki ithalâtı, bugünkü şart
lar dairesinde en zaruri maddelere hasretmek 
mecburiyetindeyiz. Paramızı korumak mecbu

riyetindeyiz. Çay ve kahve Devlete varidat te
min etmekle beraber, bu varidat ve bu menfa
at temin edilirken, çay ve kahveye mukabil 
memleketten para çıkmaktadır. Bu iki vaziyet 
mukayese edilince hangisi faydalıdır, hangisi 
nafidir? Bunun da iyiden iyiye tesbit edilmiş 
olması lâzımdır. Muvakkat encümenimizin, ar-
zettiğim bu iki nokta etrafında bize rakamlara 
müstenit katî ve vazıh cevaplar vermesini rica 
eder, maruzatıma nihayet veririm. 

REÎS — Buyurun Faik Barutçu. 
KASIM GÜLEK (Bilecik) — Mazbata mu

harriri arkadaşımız bendenizin mütalâalarıma 
da beraber cevap verirler düşüncesiyle ondan 
evvel söz istiyorum. 

RElS — Pekâlâ, buyurun. 
KASIM GÜLEK (Bilecik) — Muhterem ar

kadaşlar, huzuru âlinize takdim edilmiş olan 
bu lâyiha ile yeni bir inhisarın tesisi mevzuu-
bahistir. Devlet masraflarının çok arttığı bir 
zamanda yeni varidat membaları aramak gayet 
tabiidir. Bu membalardan biri olarak çay ve 
kahvenin inhisara tabi tutulması düşünülmüş 
ve bu yolda bir lâyiha tanzim edilerek huzuru 
âlinize getirilmiştir. Bu lâyiha ile temini ta
savvur edilen varidat bulmaktan başka diğer 
iki gaye daha vardır ki bunlardan birisi de; 
çay ve kahvenin katkısız olarak halka dağıtıl
ması ve bunların aynı fiyatla memleketin her 
tarafında satışa arzedilmesidir. 

Burada mühim olan bittabi varidat teminidir. 
Yoksa ne çaym ne kahvenin katıksız olarak sa
tılması, ne de memleketin her tarafında ayni fi-
atla satılması o kadar mühüm bir mesele değil
dir, Bunun için bir inhisar idaresi kurulacak 
değildir. Müsaade buyurursanız varidat temini 
hususunda ve inihsar teşkilâtı hakkında maru
zatta bulunacağım. Benden evvel söz alan Dr. 
Sadi ve Celâl Sait arkadaşlarım da gayet güzel 
izah ettiler. Filhakika bu gün çay ve kahve 
üzerine, söz aldığımız tedbirlerle yeni bir ta
kım zamlar koymuş bulunmaktayız ve bugün 
teşkili tasavvur edilen inhisar idaresinin çay ve 
kahvenin fiatını daha fazlaya çıkaracağını da 
zannetmiyorum. Çünkü bu günkü fiatla satı
lan çay ve kahvede Devletin temin edeceği bü
tün gelirler, bugün başka yollarla temin edil
mektedir. Ancak bunun Hazineye intikali şek
li düşünülebilir ve Hazineye doğrudan doğru
ya veya muayyen membalar devredilebilir. 
Acaba inhisar teşkilâtiyle evvelâ 400 bin liralık 
bir teşkilât yapmak, sonra derpiş edildiği gibi 
inhisar idaresinin sermayesini 8 milyon lira ar
tırmakla daha ne gibi bir varidat temin edile
cektir? Temini tasavvur edilen varidatın ra
kamı hakkında malûmatım yoktur. Bu husus
ta encümen ve Hükümet elbette Heyeti umumi-
yeyi tenvir buyuracaklardır. Vazedilen 8 mil
yon lira ile bu teşkilâta sarf edilecek 400 000 li
radan neler temin edileceği hakkında verilecek 

— 184 — 



İ : 59 18 .5 .1942 C : 1 
izahattan sonradır ki, tam bir fikir edinebili
riz. Ben lâyihayı tetkik ettim, bir fikir edine
medim. Çay ve kahveyi muvakkat bir mevzu 
olarak ele almışızdır. Sulh zamanı için inhisa
ra almayı düşünmedik ve düşünmüyorduk. 
Fevkalâde zamanlarda fevkalâde varidat getir
mesi noktasından ehemmiyetle ele aldık. Fa
kat bu gün elimizde mevcut bu kadar milyon ki
lo çay ve kahvenin istihlâkinden sonra bilmi
yorum, yeniden getirtmek imkânı ayni derecede 
mevcut mudur? Bu memleketin birinci derece
de ithal edilecek maddeleri meyanmda çay ve 
kahve için Devletin teşebbüsatta bulunması ve 
birinci derecede meşgul olması bilmem değer 
mi? îthal imkânları çok mahdut iken istihsal 
ve Millî Müdafaa maddelerimizden, fazla muh
taç olduğumuz şeyleri bunun yerine getirsek, 
Devlet teşebbüsünü çay ve kahveye sarfetme-
sek daha iyi olmaz mı? Muvakkat olması der
piş edilen bu mevzu için yeniden masraf yapa
rak teşkilât kurmak doğru olur mu? 

Kanaatimce, bugün bu maddelere vazedilen 
vergiler, varidat bakımından, Devlete kâfi dere
cede gelir temin ediyor. Bundan fazlasını inhi
sar yoluyla temin etmeğe imkân yoktur. Ticaret 
ofisiyle, Dağıtma ofisiyle de bunların hariçten 
ithali ve dahilde tevzii pekâlâ temin edilebilir. 
Onun için Heyeti Âliyenize bir takrir takdim 
ediyorum. Bu mesele encümene iade edilsin, bu 
noktadan tekrar tetkik edilsin ve bunun inhi
sar yoluyla değil, diğer yollarla temini kabil 
olup olmadığı araştırılsın. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Efendim, kanunun heye
ti umumiyesi üzerinde beyanı mütalâa eden ar
kadaşlarımızın mütalâalarını şu noktalarda hu
lâsa etmek mümkündür. Mademki asli maksat 
varidat temin etmektir, bu varidatı bugünkü 
şekilde ve gümrük ve istihlâk resimlerine zam 
yapmak suretiyle temin etmek mümkün değil 
midir? Temin etmek mümkün olacağına göre 
neden Devlet fuzuli bir masraf deruhde etsin? 
Bu iş mahiyeti itibariyle ticari olan bir şeydir. 
Stoklar sarf edildikten sonra Devletin yeniden it
halât yapmak hususunda müşkülâta mâruz kal
ması ihtimali vardır. Tüccarm bunu kendi 
emek ve sermayesiyle yapması varken neden 
Devlet bunu bir külfet halinde üzerine alsın? 

Sonra tağşişi önlemek maksut ise bu niha
yet belediye mevzuatına ait iştir. İnhisar için 
bir ssbep olmamak lâzımdır. İnhisara sebep ola
rak bunu gösteriyorlarsa zaten kanuna muvak
kat bir hüküm konmuştur, icabında bugünkü sa
tış şekli idame ettirileceğine göre tağşişin na
sıl önüne geçilecektir? Zannederim arkadaşla
rın mütalâaları bu şekillerde tecelli ediyor (Teş
kilât sesleri). Evet, bir de teşkilât bahsi vardır. 
Filhakika kanunun esbabı mucibesinde izah 
edildiği veçhile Devletin artan hizmet ve faali
yetlerinin getirdiği gelir kaynaklarını bulmak 

lüzumu ile bu kanun huzurunuza sevkedilmiştir. 
Başlıca sebep budur. Takdir buyurursunuz ki 
varidat temin etmek yalnız vergilere zam yap
mak suretiyle elde edilebilecek bir şey değildir. 
Münhasıran vergileri tezyit etmek suretiyle yeni 
gelir kaynağı temin etmek mümkün değildir. 
Bilhassa istihlâk vergilerinin arttırılması bir 
haddi bulduktan sonra onun bir aksülâmel do
ğurması ihtimali vardır. Binaenaleyh her za
man, vergiye zam yapmak, arzettiğim gibi yeni 
gelir bulmak yolu değildir. İnhisar da filhaki
ka nihayet istihlâk vergilerinin bir nevi ciba-
yet tarzından başka bir şey değildir..Şu kadar 
ki bunun müstehlik bakımından rüçhanı şu
dur ; bu vergi eşyaya fiyat tâyini suretiyle müs
tehlikten alındığı için bunun daha makul ve mu
tedil olması mümkündür. Nitekim, bu istihlâk 
maddeleri üzerinde, araya giren, esas müsteh
like gelinceye kadar, mutavassıt kârları vardır, 
toptancının, yarı toptancının, ithalâtçının, pera
kendecinin kân vardır. Bütün bunlar Hazine
ye intikal edeceği için, Hazineye intikal ede
cek olan kâr payları müstehlike aksedecek kı
sımda mutlaka bir fark gösterecektir ve bu su
retle bugünkü varidatı; Hükümet inhisar yoluy
la bugünkü fiyatlarda ucuzluk temin ederek, 
elde etmek imkânmı bulmuş olacaktır. Bu hu
susta encümende serdedilen bazı rakamları ar-
zediyorum. Bize verilen malûmata nazaran 
kahvenin perakende satış fiyatı 526 kuruş 33 
santimdir. Bunu vergileri tenzil edilince 160 ku
ruş 33 santim kalıyor. 

İnhisara gümrüklü olarak 87 kuruş 80 san
tim malolacaktır. Nakliyesi, fresi ilâve edil
mek suretiyle gümrüğü ile beraber 100 ku
ruşa maloluyor kilosu. Demek mutavassıt elin
de kalan 60 kuruş 33 santimdir. Bu 60 kuruş 
33 santim kiloda Hazineye intikal edecek olan 
kâr paylarının yekûnudur kahvede. 

Çayda da bu, 226 kuruş tutmaktadır. Esasen 
bugünkü satış 15 buçuk liradır. Son Hükümet 
zammiyle stihlâk resmi tenzil edilince 680 ku
ruşa maliyeti inmektedir. Bugünkü gümrük res
mine nazaran inhisara gümrüklü olarak 439 
kuruşa malolacaktır. Nakliyesi ile beraber 454 
kuruştur. Bu suretle hesap edilince mutavas
sıtların kâr payı çayın kilosunda 226 kuruş ol
duğu anlaşılır. Son senelerin hesaplarına göre 
senelik istihlâk miktarı kahvede 4 ilâ 5 milyon 
kilodur, senelik istihlâk çayda ise 800 bin ilâ bir 
milyon kilodur. Bu hesaba göre mutavassıtların 
kâr paylarının yekûnu 4 milyon lira olmakta
dır ki, kahvenin senelik satışı üç milyon lira 
olarak asgarisini kabul edecek olursak o zaman 
iki milyon dokuz yüz bin lira kadar tutar çay ve 
kahvenin mutavassıtlara ait olan kâr payları
nın yekûnunu. 

Şimdi efendim; bir inhisar resmi vardır. Bir 
de inhisar resminden başka arzettiğim gibi 
bu maddeler üzerindeki mutavassıtların kâr 
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payları vardır. Bu kâr payları da bu suretle 
Hazineye kalacaktır: İnhisar resimleri de ta-
biatiyle buna ilâve edilince, bize verilen ma
lûmata göre, bugünkünden daha ucuza sat
mak suretiyle bugünkü şeklin temin ettiği vari
dat elde edilecektir. Tahmin edildiğine göre 
çaym kilosu bu sene on beş liraya indirilecektir. 
Kahvenin kilosu da dört buçuk liraya kadar ine
cektir. Çayın kilosunda 3 lira ucuzluk mühüm 
bir farktır. Bu ucuzluğu temin etmek suretiyle 
aynı varidatı inhisar idaresinin elde edebilece
ğine nazaran müstehlik bakımından bunun el
bette rüçhanmı kabul etmek lâzımdır. Sonra 
bu ucuzluk bahsin de yine müstehlik bakımından 
bir fayda daha var ki, o da şudur. Bunlar mem
leketin, bir arkadaşımızın da temas ettiği veç
hile, her tarafında aynı fiyatla satılması müm
kün olacaktır. Gerçi malın maliyetini tâyin 
ederken onun nakliyesi, onun fiyatı içinde tevzie 
uğrayacaktır, fakat bu o kadar az haizi tesir 
olur ki, umumî müstehlik kitlesi bakımından 
bu işin hem müsavat hem de adalet prensibine 
uygunluğu söz götürmez bir hakikattir. Dedi
ler ki, bu işi tüccarın bugünkü şekilde teinin 
etmesi mümkün olduğuna göre bunun büyük 
bir teşkilât masrafına mukabil Hükümetin de
ruhte etmesi yerinde olur mu? Arkadaşımızın 
da verdiği rakama nazaran ki, nihayet bu teşki
lât 400 000 liralık bir masrafa muhtaçtır ve bu 
Encümenimizde izah edilmiştir. Büyük bir teş
kilât kurulmasını ieabettirmiyeceği meydanda
dır. İnhisar idaresi işi mevcut teşkilâtiyle kar
şılayabilecek. Yalnız bazı mühim merkezlerde 
kadrolarına ilâveler yapacaklar. Nihayet masrafı 
tutarmrn 400 000 liradan fasla olmıyaeağı ifade 
edilmiştir. 

NÂZIM FOROY (Tokad) — Çok az. 
FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 

Efendim, esasen başlı başına bir teşkilât kurul-
mayıp İnhisar idaresinin mevcut teşkilâtiyle 
idare edileceğinden ancak bu 400 000 lira ile te
min ediliyor. Yılda yalnız kârı 4 000 000 liraya 
baliğ olacak bir iş için 400 000 liralık bir mas
raf istiksar edilemez. Böyle bir inhisar için 
başlı başına büyük bir teşkilât kurulmamakta 
olduğu için nihayet mevcud teşkilâta bir 400 
bin liralık bir ilâve ile bu iş gördürüleceği 
için senede kâr payı 4 000 000 liraya baliğ olan 
bir iş için bu 400 bin liranın fazla görülmeme
sinin icabedeceğini takdir buyurursunuz. Hu
susiyle bu iş müstehlik bakımından daha fay
dalı olacaktır. Daha ucuza satılmasını müm
kün kümak itibariyle bu 400 bin liralık teşki
lât masrafının çok görülmemesi lâzımdır. 

Bir de mühim bir nokta olmak üzere dedi
ler ki, inhisar idaresi elindeki istokları erittik
ten sonra bunu nasıl temin edecektir? Bu iş, 
hususiyet taşıyan bir iştir. Nitekim vaktiyle 
bunun için Hükümet siyasi teşebbüslere dahi 
girmiştir. Bu işin müşkülâtı diye, filhakika bu 

encümenimizde de mevzuubahis oldu. Dediler 
ki; bu iş hakikaten müşkülât arzeden bir şey
dir. Vaktiyle Brezilya şirketinin faaliyetine 
nihayet verildiği zaman Ziraat bankası da it
halâtta müşkülâta maruz kalmıştır dediler. 
Efendim, eğer hakikaten bu iş böyle denildiği 
gibi bir takım tüccarların yapabileceği husu-
ziyet taşıyan bir iş ise o vakit bu iş fili bir in
hisar altında demektir. O halde fiili bir inhisar 
altında bulunan bu işi Devlet inhisarı ile de
ğiştirmek elbette daha iyidir. Kaldı ki biz bu 
işin fevkalâde bir hususiyet taşıyan ve nihayet 
memlekete ithalde müşkülâta maruz kalınacak 
bir iş olduğuna kani değiliz. Nihayet Brezilya Hü
kümeti de kahvesini ihraç için yer aramaktadır. 
Türkiye onun için mühim bir istihlâk pazarıdır. 
Türkiye'de bir Devlet inihsarının teessüs ettiği
ni, artık başkaca tüccarların bu memlekete mal 
taşımasına, mal getirmesine imkân bulunmadığı
nı anlıyacak olan bu işin asıl satış yerindeki 
kimseler, elbet bizim inhisar idaresiyle anlaşıp 
mal satmak isteyecekleri pek tabiidir. Hükü
metin Brezilya Hükümetiyle de temasa geçerek 
bu işi temin etmek müşkülâtına uğramıyacak 
olduğuna şüphe yoktur. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Bir sual so
racağım. Reis Bey. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Devamla) — Ben ikmal edeyim de 
ondan sonra. 

Dr. Sadi Konuk arkadaşımız tağşiş mesele
sine temas buyurdular. Efendim, hiç şüphe yok 
ki, asıl sebep varidat teminidir, ve bu varidatm 
arzettiğim gibi daha ziyade satışının ucuzlatıl
masının temin edilmesi suretiyle elde edileceği 
bir hakikat olarak izah edilmiştir. Bunun zım
nında diğer fayda ve menfaatlar da mevcuttur. 
Bir defa tağşişin önüne geçmek. İnhisar tesisi 
suretiyle tağşişin önüne geçmek imkânlarının 
daha ziyade elde edileceğine şüphe yoktur. Ni
hayet bu kahve üzerinde bu kadar ağır vergi 
olduktan sonra hâlis kahve içmek istemek her
kesin hakkıdır. Bu günkü şekilde en çok böyle 
tağşişe müsait olan iki maddenin inhisara geç
tikten sonra daha hâlis ve daha hilesiz olarak 
müstehlike arzedilmesi imkânları hâsıl olacak
tır. Bunda şüphe yoktur. Bir defa tam şekil
de böyle paketlenerek satıldığı takdirde esasen 
tağşişin varit olmayacağına şüphe yoktur. 

Sadi Konuk arkadaşımız dediler ki, çekir
dekte bu zaten yoktur. Yalnız çekilerek satılan 
kahvenin tağşişi mevzuubahistir. Çünkü inhi
sar idaresi bu işi kendisi yapacak değil. İcabın
da bu işi kuru kahvecilere yaptırmak salâhiye
tini bu kanunla iktisap etmektedir, bu bir. 

İkincisi; bir de kanuna muvakka.t bir mad
de ilâve edilmiştir. Şayet ambalaj imkânsızlı
ğı karşısında kalınırsa bu güknü vaziyette ol
duğu gibi açık olarak satış yaptırılacaktır. Şu 
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halde bu demektir ki, tağşişin önüne geçmek 
imkân mevcut değildir. Mevcuttur arkadaşlar. 
inhisar idaresi bu işleri bugünkü serbest şekilde 
satışa devam ettirebilmesi için muvakkat mad
dedeki hükümler manzuru âliniz olmuştur, bir 
defa fevkalâde hallere mâksur olmak lâzımdır. 
İkincisi bu da kâfi değildir. Sadece fevkalâde 
hal içinde bulunmakta kâfi değildir. 

Bu fevkalâde hal içinde de bu şekilde sa
tışı icabettirecek mücbir sebepler bulunmak lâ
zımdır. Meselâ kâğıt bulunmamak ihtimali, bir 
gün olur ki piyasada ambalaj için kâğıt bulun
mazsa veyahut bir gün olur ki, bezi kullanmak 
Devletin ve memleketin umumî menfaati bakı
mından mahzurlu görülecek olursa böyle müc
bir sebepler dolayısiyle, tedarikin imkânsızlı
ğı karşısında ve imkânsızlık bertaraf oluncaya 
kadar muvakkat bir zamana maksur olması ka
yıt ve şartiyle bugünkü, serbest şekilde satışa 
devam etmek salâhiyeti tanınmıştır. Fakat 
böyle bir ihtimalin pek az bir ihtimal olarak 
varit olacağını takdir edersiniz. Böyle bir ihti
mal varit olduğu takdirde dahi kuru kahvecile
rin tağşişe devam etmelerine mâni tedbirlerin 
teyit kuvvetleri mevcuttur. Meselâ kahve yalnız 
piyasadaki satış çekilmiş halde olmıyacaktır. 
Çekirdek halinde dahi kahve satılacaktır. Ku-
rukahvecinin ne menfaati var tağşiş yapsın? 
Çünkü hem müşterisini, hem işini kaybeder. 
Çünkü İnhisar idaresi ona beyiye mukabilinde 
sattıracaktır. Tağşiş yapılacak olursa yapıla
cak olan mütemadi kontrollerle yakalanınca 
işinden mahrum olacak. Onunla da kalmıyor, 
ayrıca ceza müeyyideleri de mevcuttur. Niha
yet ceza verilecektir. O halde bir menfaati yok
tur. Bugünkü şekilde tağşiş sıhhate madde ile 
olursa bir cürümdür. Sıhhate muzır olmayıp 
da aldatmak suretiyle satış yapılırsa yani halis 
diye satarsa bu da bir cürümdür. Bunun tehlike
si nedir? Tehlikesi nihayet ceza görmektir. Bel
ki görmem diye, bslki yakalanmam diye bunun 
yanı başında daha fazla menfaat sevkma tabi 
olarak belki bu tağşişi bugün yapabilir. Fa
kat İnhisar idaresinin eline geçtikten sonra ar-
zettiğim sebeplerle tağşiş yapmak istiyen bir 
adamı böyle bir iş yapmağa sevketmek için o 
kadar cazip değildir. 

Celâl Sait arkadaşım, dediler ki hususi şa
hıslan kazandırmanın önüne geçmek maksa-
diyle yapılıyorsa bu başka yoldan da temin edi
lebilir. Bunun, şu veya bu şahsın ticaretinin 
önüne geçmek maksadiyle düşünülen bir iş ol
madığını Yüksek Heyetiniz takdir eder. 

Nihayet bu varidat temini maksadiyle hazır
lanan bir kanundur. Fakat bunun zımnında bir 
çok diğer faydalar da vardır. Çaym sürümü
nü temin etmek maksadı da vardır. Efendim, 
Heyeti Oelilenizce malûm olduğu üzere Rize ha
valisinde çay yetiştirilmektedir. Bu çay nihayet 
memleketin ihtiyacını temin edebilecek bir zi

raat mevzuu olduğu anlaşılmıştır. Bu itibarla 
yarm onun da sürümünü ve inkişafını temin 
etmek bakımından bu inhisarın faydası olacağı 
mülâhaza edilmiştir. Sadi Konuk arkadaşımız 
dediler ki; nihayet bu iş yine Ziraat işletmesi 
kurumuna bırakılmış ve ona tevdi edilmiş bir 
iş olarak devam edeceğine göre demek ki İn
hisar idaresi onun yardımına muhtaç bir vazi
yette bulunmaktadır. O halde bu iş inhisar mev
zuu olarak düşünülmemek lâzraıgelir dediler. 
Filhakika bu iş ziraat kurumuna tevdi edilmek
tedir. Çünkü bu tamamen teknik bir iştir. İn
kişaf edip memleketin ihtiyacını temin edecek 
çay verinceye kadar, müesses bir hale gelince
ye kadar Ziraat vekâletinin, Ziraat işletmeleri
nin teknik murakabesinden müstağni buluna-
mıyacağına şüphe olmaması itibariyle daha ziya
de onun murakabesi altında o işleri yapmağa 
devam edilmesi muvafık görülmüştür. Zaten 
Meclisi Âlinin kabul ettiği Çay kanunu Ziraat 
işletmelerine gerek teknik, gerek malî mura
kabe itibariyle bir çok vazifeler tahmil etmiştir. 
O işlere idarenin devam etmesi faideli görülmüş
tür. Hulâsa, çaym inhisara tabi tutulmasmdaki 
maksatlar meyanında ileride çay istihsali mem
leketin tam ihtiyacını karşılayacak bir hale 
geldikten sonra bu çayları almak suretiyle yer
li çayın sürümünün inkişaf ettirilmesi de mü
him esastır. Bir arkadaş ofis marifetiyle de 
bu işi temin etmek mümkündür buyurdular. 
Hususiyle bu iş için memur bulmak, eleman bul
mak güçtür dediler. Efendim, nihayet bugünkü 
askerlik dolayısiyle gerçi bir çok güzide ana
sırın askerî hizmete davet edilmiş bulunmaları 
bakımından bazı müesseselerimizde hakikaten 
memur bulmak belki müşkülât arzetmektedir. 
Ancak bu iş için ofis teşkilâtında çalışan, böy
le harici ticaret kısmına vâkıf bir çok eleman
lar vardır ve hattâ nihayet inhisar müessesesi 
de ticari bir müessesedir. Bu mevzular üzerin
de malûmat, bilgi sahibi elemanların, bu işi 
yapabilecek kabiliyetli elemanların orada da 
mevcut olduğuna şüphe yoktur. 

Nevzad Ayaş arkadaşımızın hangisinde daha 
çok varidat temini mümkündür sualine gelin
ce : Bir inhisar şeklinde bir de bugünkü şekliyle 
varidat elde etmek. Acaba bunlardan hangisi 
daha fazla varidat temin eder? 

Bir defa inhisar yoluyla temin edilecek aynı 
varidatın aynı zamanda bu inhisar maddelerini 
memlekette daha ucuza satmak suretiyle elde 
edilebileceğini izah ettim. Şu ciheti de ilâve
ten arzedeyim ki nihayet bütçede bu seneki va
ridat aşağı yukarı net 16,5 milyon tahmin edil
mektedir. Buna kahve ve çaydan Hükümet his
seleriyle elde edilen hasılat da ilâve edilince 20 
milyon lirayı bulmaktadır. 

Dr. Sadi Konuk arkadaşımız daha bir nokta
ya temas ettiler. İnhisar idaresi çekirdek kah
venin paketlemek suretiyle satışını yapabilir 
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amma diğerini yapamaz buyurdular. Efendim, 
bugün İnhisar idaresi bir salâhiyet almaktadır. 
îcabmda kurukahvecilere izin vermek sure
tiyle satış yapabilecektir. Fakat icabında bu 
işi doğrudan doğruya İnhisar idaresinin yap
ması salâhiyeti dahilindedir. Sonra bir arkada
şımız, tütün işletmesini misal olarak ileri sür
düler ve dediler ki, bu da Ziraat işletmesi ku
rumundan alınmalı. Şunu kabul etmek lâzım
dır ki, tütün işletmesi müesses bir işti. Çay işi 
henüz müesses bir iş değildir. Yani bu iş Zi
raat vekâletinin ve ziraat mütehassıslarının tek
nik murakabesinden müstağni bir halde gel
mediği için şimdilik olamaz. İnhisar idaresi
nin ileride bu ciheti de teemmül edebileceğine 
şüphe yoktur. Fakat halen bunun tam randı
man verinceye kadar Ziraat işletmelerinin kon-
turolleri altında bulunması, her bakımdan fay
dalı telâkki edilmektedir. Arkadaşların sorduk
ları suallere cevap verdiğimi zannediyorum. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) —-
Sual sormak ve derli toplu olarak şunları öğ
renmek istiyorum: Yeni teşkilâtın mucip olaca
ğı masrafla toptan ve perakendecilerin kahve 
satışlarında verecekleri kazanç muamele ve bina 
vergileri miktarı ne olacaktır? 

ikincisi: Binlerce işsiz ailenin işsiz kalarak 
ıstırap çekmesine değer mi? 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, 
arkadaşımız tüccarların 360 kuruşa malettikleri 
kahvenin 100 kuruşa mal olacağını söylediler. 
Acaba tüccarlara verilen döviz fiyatı ile İnhi
sar idaresinin döviz fiyatı arasında bir fark ola
cak mı, oluyorsa bu fark neden ileri geliyor? 

FAİK AKMED BARUTÇU (Devamla) — 
Efendim, Osman Şevki Uludağ arkadaşım bu 
teşkilâtın masraflarının neye baliğ olacağını 
katı olarak ifade etmekliğimi ileri sürdüler. 
Arzettim, bize Encümende bildirildiğine göre, 
bu teşkilâtın senelik masrafı 400 bin lirayı te
cavüz etmiyecektir. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — O 
da kati değil. 

FAİK AHMED BARUTÇU (Devamla) — 
Teşkilât kabul edildiği takdirde. Hükümetin 
teklifi budur. 

Bu işte mutazarrır olarak vatandaşların va
ziyetine temas buyurdular. Bunların şim
diye kadar vermekte olduğu kazanç ve bina 
vergileri vardır, dediler. Hakikaten arkadaş
lar bu inhisarın lüzumsuzluğunu ileri süren ar
kadaşların mütalâa ve mülâhazalarının yanı 
başında bu mülâhazalara cevap olarak arzetti-
ğim gibi müstehlik bakımından pek cazip, 
pek faydalı mülâhazalar mevcuttur. İnhisarm 
aleyhinde bulunan arkadaşlarımızın ileriye sür
dükleri mütalâalar meyanmda üzerinde dura
bilecek bir mütalâa da bilhassa bu vatandaş
ların vaziyetidir, Bunun üzerinde Encümeni-
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miz de durmuştur. Vatandaşların bu işten 
zarar görmeleri mevzuu üzerinde etraflı ko
nuşmalar yaptık ve şu kanaate vardık: Bu işin 
esasen toptancılık ve ithalâtçılığını yapan va
tandaşlar mahdut miktarda bulunmaktadır. 
Bunlar sermayelerini memlekete daha faydalı 
mallar ithalinde kullanabilirler. Bunlar bu ser
mayelerini, meselâ ne bileyim, memleketin 
ihraç işlerinde de kullanabilirler. Yani bu serma
yelerin kullanılabilmesi için memlekette baş
ka sahalar mevcuttur. Bu itibarla bu vatan
daşların zararı varit değildir. Kalıyor bu işin 
perakendeciliğini yapanlar bu vatandaşların, 
bu sanatın icrasından mahrum bırakılmaması 
mülâhazası Encümenimizde nazarı dikkate 
alınmıştır ve bunun için denmiştir ki, esasen 
inhisarlar idaresi bunun perakendeciliğini doğ
rudan doğruya kendi teşkilâtına yaptıracak 
değildir, bu vatandaşlara beyiye mukabilinde 
sattırmakta devam etsin. O şekilde devam et
sin ki, bunları meslek ve santlarmm icrasından 
mahrum bir vaziyete düşürmiyelim. 

İnhisar idaresi böyle beyiye mukabilinde 
inhisar maddelerini sattırmakta bazı idarî ted
birler almaktadır. Meselâ iki bayiin yekdiğeri
ne pek yakın olmaması gibi. Biz bunu da İn
hisarlar vekilinden rica ettik, dedik ki, esasen 
bu işi öteden bakkallar yapmaktadır. Eskisi 
gibi olsun bu yine. Herkes alıştığı yerden yi
ne çaymr, kahvesini alabilsin. Yani bu idarî 
tahdidata tabi tutulmasın. Bu işin ötedenbe-
ri perakendeciliğini yapan kimseler ve istih-
zarcrlrğmr yapanlar, ki bunlar kahveyi çekilmiş 
olarak satarlar, çiğ olarak satarlar, bunları 
yapmakta devam etsinler. Encümenimizin bu 
temennisi İnhisarlar vekili tarafından yerinde 
görülmüş ve kabul edilmiştir. Bu itibarla bu 
işin perakendeciliğini yapan bu memlekette 
miktarı ötekilerle kıyas kabul etmiyecek dere
cede bulunan vatandaşların zarar görmeleri ih
timali gözönünde bulundurulmuş ve böyle bir 
esasa da bağlanmıştır. 

Sonra, İzzet Bey arkadaşımızın sualleri. De
diler ki aradaki 60 kuruş farkı pek fazla bul
maktayım. 

İZZET ARUKAN (Eskişehir) — Hayır, ya
ni ithalât tüccarlarrnın mubayaa ettiği serbest 
dövizle İnhisar idaresinin bu fiyatını hesap 
ederken döviz fiyatı arasında bir fark var 
mıdrr? 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Bu 60 kuruş fark o de-

ı ğildir. Yalnrz aradaki mutavassıtların kâr pa-
| yıdır. Yani bir defa ofis bir miktar alıyor, Zi-
! raat bankası da tevzi mukabili bir miktar alı-
| yor,. ondan sonra ithalâtçı muayyen bir kâr 
| alıyor. Sonra perakendeci. Bunlarm yekûnu 
1 kilo basında 60 kuruş tutuyor. 
| İZZET ARUKAN ^(Eskişehir) — Doğrudan 
! doğruya bugün tüccara dövizle ne fiyattan ve-
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riliyorsa Hükümet İnhisara da aynı fiyattan 
mı verecektir? 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Devamla) — Evet, ne farkı var? Bun
da bir fark olabilir mi? Başka, bir sual kak 
madı. 

KASIM GÜLEK (Bilecik) — Arkadaşlar, 
çok uzun söyleyip sizleri rahatsız etmiyeceğim. 
Kısa söyliyeceğim. Muhterem arkadaşımız da 
bizimle beraberdir ki, bu inhisarın gayesi, men
faat teminidir. Memleketin her tarafında aynı 
fiyatla satmak, tağşişe mâni olmak, bunlar 
ikinci derecededir. Bunlar hakkmda ancak 
bir iki kelime söyliyeceğim. Arkadaşımız de
diler ki, biz burada mutavassıtın kârını ala
cağız ve halka daha ucuz kahve satacağız. Bu
radan temin edilecek kâr, bana öyle geliyor 
ki, mutavassıtın almış olduğu kârdır. Daha 
ucuz satarak aynı kârı temin edeceklerini söy
lediler, benim buna aklım ermedi. Sonra efen
diler, tağşiş mühim bir şey değildir. Bugün 
dünyanın bir çok yerlerinde Devlet kendi eliyle 
tağşiş ediyor. Bunu belki bizde de yapmak lâ
zım olacaktır ve belki de temenniye şayandır. 
Biz tağşişe mani olacağız diye inhisar kurdu
ğumuzu zannediyorum: Esasen kahve çiğ sa
tılacağına göre, tağşiş mevzuubahis değildir. 
Bugün karışık kuru kahve belediye nizamına 
göre memnudur, buna rağmen yapılmaktadır. 
Buf înhisar idaresine geçti diye mi bundan son
ra satıcılar bu tağşişi yapmryacak? Buna be
nim pek aklım ermedi. Mutavassıtların bundan 
mutazarrır olmryarak sermayelerini başka yer
de kullanabileceklerini mevzuubahis ettiler. Ar
kadaşlar, harp dolayısiyle bugün memlekette iş 
ihtimali o kadar azalmış ve iş bulamıyan ser
maye o kadar çoğalmıştır ki, yeniden elinden 
işini alarak işsiz vatandaş bırakmak doğru olur 
mu? 

Sonra arkadaşlar, ilâveten şunu da arzede-
yim ki, bu inhisar, çay ve kahve inhisarı yal
nız İranda mevcuttur. Görülüyor ki lâyiha kâ
fi derecede işlenmemiştir, sorulan katî hesapla
ra kâfi derecede cevaplar verilememiştir. Bu
nun için bir takrir takdim edildi. Lâyihanın 
encümene iade edilerek üzerinde biraz daha iş
lenmesini temine matuftur. Takdir Heyeti Ce-
lilenindir. 

CELÂL SAİD SİREN (Bolu) — Efendim, 
bendenizin maruzatım yalnız bir iki cümleden 
ibaret olacaktır. 

Yeni idare için 400 000 liralık bir teşkilât 
yapılıyor ve 8 milyon liralık da sermaye verili
yor. Maksat da, varidat ve çay, kahve tevziini 
temin etmek. Bunlardan varidat temini güm
rüklerden almak suretiyle elde edilebilir. Ge
tirilmesi Ticaret ofisi tarafından, dağıtılması 
da Dağıtma ofisi tarafından yapılabileceğine gö
re bu yeni teşkilâtın niçin kurulduğunu lâyıkiy-
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le kavrıjramıyorum. Dağıtma ofisi ana ihtiyaç 
maddeleri için zaruri ihtiyaç maddeleri için ku
rulmuş bulunuyor. Kahve ve çayı da bu ofis 
pekâlâ tevzr edebilir. Mutavassıtların kârmı 
kazanalım diyorlar. Ticaret ve Öağıtma ofis
leri kendilerinin emrindedir. Binaenaleyh kârı 
o elden Devlete aktarmak kabildir. Bu mevzuun 
bu kadar şiddetle müdafaa edilecek bir tjarafı 
bulunduğuna kani olamıyorum. Binaenaleyh 
bendeniz de Kasım Gülek arkadaşıma iltihak 
ederek bu lâyihanın encümene iadesini yüksek 
tasvibinize arzediyorum. (Doğru sesleri). 

Dr. SADÎ KONUK (Bursa) — Efendim, ma
ruzatımda belki anlatamadığım bir kısım oldu
ğunu zannediyorum. Bunun için tekrar arzedi
yorum ki, ben haddi zatmda kahve ve çay in
hisarına muhalif değilim. Amma inhisarın bu
gün teşekkülüne muhalifim Çünkü bunlar Dev
let damgası taşıyacaktır. Onun için hiç bir şe
kilde kilükali mucip olmasını istemiyorum, 
Devlet şerefini taşıyacak olan bu şeylerde böyle 
bir söz olmasın, endişem budur. Ne kadar stoku
muz vardır, ne kadar zaman ihtiyacı idare ede
bilir. Vakıa getirilmesi için Hükümet lâznnge-
len teşebbüste bulunacaktır. Fakat herhangi bir 
yoksuzluk şikâyetleri mucip olabilir ve Devle
tin firmasını istimal etmiş olacağımız için iyi 
bir tesir bırakmaz. Çok rica ediyorum, yan
lış tefsir edilmesin. * Bu gün için bu kanunu ka
bili tatbik görmediğim için muhalif bulunuyo
rum. Müşkül zamanlarda bunu iyi, lâyıkı gibi 
tedvir edebileceğimizi zannetmiyorum. Kahve
yi, çayı satar inhisarlar. Çok güzel şey. Fakat 
bugün için bu mevzu erkendir ve yeri değildir. 
Ürküttüğümüz taraf da, lâyikiyle bu 
işin başarılamamasmdadır. Çünkü kah -
veyi bugünkü tarzda satmağı muvakkat 
madde ile temin ediyoruz. Muvakkat maddenin 
hedefi yalnız inihsar kelimesiyle değiştirmekte
dir. Başka hiç bir sey yapacak kudrette deği
liz. 

inhisar idaresi tevziat için yine müsaade ve
rerek, perakendeciye beyiye verecek. Tüccara 
pursantaj vereceğiz, bir takım şeylerle muta
vassıtlardan alacağımız parayı yine iade ede
ceğiz. Ayrıca bir de 400 küsur bin liralık bir 
teşkilât kurulacak. Yarın elimizde mevcut mad
de bitince o teşkilât da işsiz kalacaktır. Benim 
korktuğum budur. Sonra dört buçuk liraya ka
dar satılacak diyorlar. Dört buçuk liraya kadar 
satamıyacağız. Ambalaj yapacağız, buna para 
vereecğiz, sevkiyat yapacağız, mutavassıta bey
iye vereceğiz. Bir kere beş altı lirayı bulacak
tır. Dört buçuk lira, bunun içinde ne ambala
jı var, ne memur parası var, ne sevkiyatı var. 
Bunları koyduğumuz gibi yine altı buçuk lira
yı bulur en aşağı. (Arpa içeriz sesleri). Biz 
bu gün için Brezilya Hükümetiyle bir mukavele 
yapıp da ... bilmiyorum bunu, yani nasıl ola
cak, uzak buluyorum, ne ile getireceğiz efen-
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dim. (Tayyare ile sesleri, gülüşmeler) . 

Sonra çay meselesinde hatırıma gelen bir şey 
var. Bunun bir satış tarzı vardır. Sellemehüsse-
lâm olmaz, gazete kâğıdı içerisinde çay bir 
hafta bekledi mi ottur o artık. Binaenaleyh, 
bunun bîr satış tarzı vardır. Ambalaja muhtaç
tır. Soruyorum inhisarlar vekilinden, bu mad
delerin hangisine maliktir? Yani takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Bir çok rakamlar zikrettikleri için bidayette 
umumî varidatı 2 900 000 lira olarak söylediler. 
Bunu zaptettim. Sonra teşkilât için de 400 000 
lira, bunu da zaptettim. Binaenaleyh benim 
sualime cevap vermediler. Ben sualimi rakam 
olarak rica ettim ki üzerinde ona göre muha
kemesini kendim yapayım. Tekrar söylüyorum. 
Toptan ve perakendecilerin satışlarında kazanç, 
muamele ve bina vergilerinin miktarı nedir? 
Bunları bana söylesinler, ben kendim mukayese 
edeyim. 

Sadi Konuk arkadaşıma cevap verirlerken 
dediler ki; ambalaj malzemesi bulunmadığı tak
dirde o vakit harice verebiliriz dediler. Bu 
olmadı arkadaşlar. Bu vaziyette bu. işi yapama
yız. Elimizde yakın vakte kadar bir Bomonti 
bira fabrikası vardı. Bugün Bomonti yoktur. Sa
dece İnhisar idaresinin bira= müessesesi vardır. 
Fakat fevkalâde vaziyet dolayısiyle dışarıdan tıpa 
getirilemediği için biralar içilmez bir haldedir. 
Şimdi bu vaziyette Bomonti şirketine; al, bunu 
yine sana veriyoruz desek, o bırakmış olduğu 
için yapamıyacaktır. Hükümet kendi elinde tut
sa o da idare edemiyecek. Şimdi kahvecilere 
aynı şeyi söyliyeceğiz. Bunu sana veriyorum, 
o da diyecek ki; ben de artık bu işi yapamam. 
Kahve inhisarı işine esas itibariyle aleyhtar 
değilim; bu inhisar daha evvel fiilen teessüs et
miştir; kahve ve çayı dışarıdan Hükümet goüri-
yor. İnhisar fiilen müessestir ve bu vaziyet de
vam etmelidir. Hükümet bu kadar büyük bir 
ticareti eline almakla hakikaten memlekete hiz
met etmiş oluyor. Şimdiye kadar Brezilya'dan 
kahve getirmek işinde yapılan muamelelerden 
bahseden ne kadar fena, facialı havadisler aldık. 
Bu kadar geniş ve mühim bir ticareti Hükümetin 
elinde bulundurması doğrudur. Esas itibariyle 
inhisara taraftarım. Fakat kahve yapmak ve 
bununla evinin idaresine çalışan vatandaşları da 
düşünmeliyiz. Kahve kavurmak ve çekmek bir 
sanattır. Pekâlâ bilirsiniz ki, müşteriler aynı 
cins kahveyi satan ya,nyana iki satıcıdan birini 
bırakırlar, ötekine giderler. En sanatı memle
kette öldürüyoruz. Kahve, dolaba koyup kavur
mak değirmene koyup çekmekten ibaret değil
dir. Arzettiğim gibi ben burada inhisarın, umu
mî yekûnların elde bıüımdurmasmı istiyor VÎ 
Hükümetin teferruata girişmiyeceği hakkındaki 
malûmatın kâfi olmadığını görüyorum. Tenev
vür etmedim,, yeni teşkilât dolayısiyle vereee-

I ğimiz 400 000 liradan başka aldığımız vergiler-
ı den kaybedeceklerimizi hesap edip bize katî bir 
| netice veremediler. Kasım Gülek arkadaşımız 

bir takrir verdiklerini söylediler ve encümene 
gitsin dediler. Hakikaten istediğimiz malûmatı 
veremezlerse encümene gidip üzerinde biraz da
ha düşünülmesine çoktan taraftarım. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKİLİ RA-
ÎF KARADENİZ (Trabzon) — Arkadaşlar, He
yeti Âliyenizi fazla yormamak için kısa maru
zatta bulunmıya çalışacağım. Kahve ve çayın 
inhisar altına alınması fikri ilk evvel Büyük Mil
let Meclisi muhitinde doğmuştur. Fevkalâde 
ahval dolayısiyle Devlete lâzım olan paraları 
bulabilmek için hatıra gelen membalardan birisi 
de bir dereceye kadar keyif maddesi olan çay 
ve kahveden bir şey almak fikri idi. Bunun üze
rine mebus arkadaşlarımızdan birisi bir kanun 
teklifi yaptı. Bu. teklif Hükümete tevdi edildi, 
tetkik edildi. Gerek Maliye, gerek İnhisarlar 
vekâleti ve gerekse alâkadar Ziraat ve Ticaret 
vekâletlerinin mütalâaları üzerine arkadaşımı
zın teklifinin yerinde olduğuna Vekiller Heye
tince karar verildi ve bu kanun huzurunuza gel
di. 

Bazı arkadaşlar inhisar yapmıyalım, kahve 
ve çayı inhisar altına almakta yegâne maksat 
para almaksa bunu gümrüklerde alalım, diyor
lar. Kuvvetli sayılabilecek olan itiraz budur. 
Fakat arkadaşlar yalnız bir kanun yapıp güm
rüklerde çay ve kahvenin istihlâk vergsini 
şu kadar artıracağız demekle bu iş halledilemez. 
Bu göründüğü kadar basit bir iş değildir. 
Memlekette aksi tesirleri olacaktır. Çünkü 
martta Hükümetin aldığı bir kararla çay ve 
kahve fiyatları artırıldıktan sonra müşahede 
ettiğimiz tağşiş işleri daha fenalaşmağa başla
mıştır. Alman haberlere göre çekilmiş kah
veye öğütülmüş, kremit tozu, fındık kabuğu ça
yın içerisine muhtelif şekilde kurumuş ve 
çaya benzeyen otlar karıştırılarak çaydır, kah
vedir diye satılmağa başlanmıştır. Bunun hari
cinde kaynatılmış çayları biraz kuruttuktan 
sonra tekrar çaya karıştırarak paket yapıp sa
tanlar da vardır. İşte bunların önünü almak 
için Hükümete bir vazife düşmektedir. Yalnız 

! gümrüklerden fazla para alalım, halk ne içerse iç
sin demek her halde Hükümetimizin ve Yüksek 
Meclisin tasvip edeceği işlerden değildir. Ar
kadaşlarımız tağşiş meselesi mühim değildir de
diler. Bir vatandaş ki, on sekiz liraya bir 
kilo çay alıyor, bunun yarım kilo sum; ot 
diye alırsa Hükümet de buna ses çıkarmazsa 
herhalde iyi bir manzara ile karşılaşılmış ol
maz. Diğer taraftan arkadaşlar, bu aksi te
sirlerden birisi de kaçakçılık işidir. Hududun 
o bir tarafında 50 kuruşa olan bir mal, hudu-

j dun bu tarafında 700 kuruş olursa kaçakçılık 
kolay, kolay önlenemez. Serbest olduğu 

J vakit birde bu kaçakçılığı önlemek ko-
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lay olmıyacaktır. İnhisar altına alınınca 
açık satılmıyacağı için kaçakçılığı önle
mek kolay olacaktır. İşte yalnız para almak 
için bu inhisar düşünülmüş olsabile bu para al
manın tabii ve zaruri neticesidir. Ancak o zaman
dır ki, emin ve sağlam para temin etmiş olu
ruz. Sonra arkadaşlar, bu inhisarı yapınca ne 
zararımız olacaktır? Ortada söylenen dört yüz 
bin liralık teşkilât işidir. Bugün Ticaret ofisi 
bunları parasız mı yapıyor? Depolarında vesair 
yerlerde hiç mi adam kullanmıyor? Dört yüz 
bin lirayı biz teşkilâtımıza ilâve etmek suretiyle 
bunu karuiayabilirsek kârlı bir iş olacaktır. 

Netice itibariyle, bir taraftan Ticaret ofisi
nin memurları bu işten kurtulacaklar ve mem
lekette yayımı ve tevzii daha hayati olan mad
delerin tevzii ile meşgul olmağa imkân ve vakit 
bulacaklardır. 

Ticaret ofisi ve nihayet onun tevzi teşkilâtı 
bu işi yapabilir deniliyor. Ticaret ofisinin tevzi 
teşkilâtını nahiyelere ve hattâ köylere kadar 
yayılmış geniş bir şebeke halinde tasavvur et
memek lâzımdır. Onun tevzi teşkilâtı mahdut 
ve belkide büyük merkezlere inhisar edecek
tir. 

Sonra arkadaşlar, tek fiyattan bahsedildi. Bu 
da mühim görülmedi. Halbuki bu çok mühim
dir. Bugün istanbul'da çekilmiş kahve fiyatı 
680, Ankara'da 720, Şark vilâyetlerinde daha 
yüksektir. 

Çay, İstanbul'da 18 liradan daha aşağı, An
kara'da 18 lira, Şark vilâyetlerinde 20 lira ve 
daha fazladır. 

Bu fiyatları her yerde belediyeler tesbit et
miş olsalar dahi bu fark mevcuttur ve olacak
tır. Biz bir hesap yaptık,- isabetli olduğunu 
iddia edemem, fakat bütün topladığımız ma
lûmata, elde ettiğimiz rakamlara göre şu neti
ceye vardık, Bir kilo kahve bu gün asgari ola
rak toptancı, yarı toptancı ve mutavassıt ve 
komisyoncu elinde; lâakal elli kuruş fark etmek
tedir. 5 milyon kilo kahve satılırsa bu günkü 
şartlar atında £,5 milyon lira tutar. Bir kilo 
çayda toptancı, yarı toptancı, komisyoncu, mu
tavassıt en aşağı iki lira almaktadır. Bir mil
yon liralık satış yapıldığı zaman iki milyon 
lira tutar bunların yekûnu 4,5 milyon eder. Bu 
para müst- hlikin elinden çıkmaktadır. Biz yap
tığımız hesaplara göre bu sene bu maddeler in
hisar altına alınırsa kabve ve çaydan İnhisar 
idaresi 20 milyon lira varidat elde edecektir. 
Fakat 20 milyon lirayı tahmin etmekle beraber 
memleKet dahilinde çekirdek kahveyi her yerde 
İstanbul'da. İzmir'de Diyarbakır'da 4,5 liraya 
satılmasını düşünüyoruz. Oayı da, memleketin 
her tarafında seyyanen 15 liraya satabileceği
mizi hesap ediyoruz.fakat zaruri olarak bu 
fiyatlar eldeki mevcutların elden çıkmasına mü
tevakkıftır. 

! Arkadaşım 8 milyon liralık mütedavil ser-
j mayeden bahsettiler. Bu daha az para ile ola

bilirdi. Fakat memlekette bugün muhtelif fir
malar elinde bir senelik istok çay ve kahveler 
vardır. Onların paraları ödenmiştir. Onları 
satın almak mecburiyetindeyiz. Bununla bera-
bsr inhisarlar idaresi elindeki mütedavil ser-
maye kâfi gelmemeğe başlamıştır. Yüksek He
yetinizin malûmudur ki, 100 kuruşa satılan bir 
kilo tütünün vasati fiyatı 200 kuruşu aşmıştır. 
Çay ve kahve inhisarı vesilesiyle mevcut müte
davil sermayeye 8 milyon daha ilâve ediyoruz. 
Onun için arkadaşımdan rica ediyorum. Yalnız 
çay ve kahve için 8 milyon mütedavil sermaye 
dememeli, belki daha azla da idare edilebilir. Bir 
madde inhisar altına alınırsa bunun yalnız dü
şünülecek cephesi bu işle uğraşan vatandaşların 
mahrumiyeti meselesidir. Fakat lâyiha o şekil
de tesbit edilmiştir İki, adedleri mahdut olan top
tancı ve yarı toptancı vatandaşlar artık bu işle 
meşgul olamıyacaklardır. Perakendeciler ise 
bizim hazırlıyacağımız paketleri satacak ve ken
dilerine beyiye vereceğiz. Kuru kahvecilere 

"hile yapmamak, temiz hareket etmek şartiyle 
izin vermeyi ihmal etmiyeceğiz. Küçük kazanç 
temin eden vatandaşların bu işlerinden mah
rum etmemeyi düşünüyoruz. Yalnız arzettiğim 
toptancı ve yarı toptancı vatandaşlar bundan 
mahrum kalacaklardır. Böyle yeni bir tesis 
mevzuubahis olunca elbette bu işle uğraşan va
tandaşların iş değiştirme külfetine mâruz kala
cakları tabiidir. En son olarak şunu arzedeyim. 
Kasım Gülek arkadaşım bu inhisarı muvakkat 
bir devre için zannediyor. Tütün bu memleket
te nasıl inhisara tabi ise, çay ve kahve de aynı 
şekilde daimî inhisar altmda olacaktır. Türki
ye Cumhuriyeti dahilinde satış bundan sonra 
Devlet tarafından yapılacaktır. Fiyatlarda 
zaman zaman indirmeler, sonra ihtiyaç halinde 
çıkarmalar yapacağız. Arkadaşım bir noktadan 
daha bahsettiler. Kahve ve çaya para vermiye-
lim, lüzumlu ve ihtiyacımız olan maddeleri ha
riçten getirtelim, dediler. Buna mecbur olursak 
böyle yapacağız ve vatandaşa da az içmesini tav
siye edeceğiz. Fakat Türkiye Cumhuriyeti içe
risinde harp içinde ve harpten sonra daima in
hisar malı olarak kahve ve çay satışma dejvam 
edeceğiz. Bizim düşüncemiz budur. Tasvip bu-
yurulursa bu işi bu şekilde yapalım. Daha 
başka, malûmat istiyen arkadaşlarımız varsa 
maddeler geldisi zaman arzederim. 

NURİ- GÖKTEPE (Aydm) — Kahve ve çay 
inhisar aitma alındıktan sonra İnhisar idaresi
nin kendi teşkilâtiyle bu işi başarmasına imkân 
yok mudur? Bu suretle 400 bin lira gibi bir pa
ra Hazmeden çıkmasa... 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Arzedeyim: İnhisarlar 
idaresi bizim her işimizi yapabilen bir müessese 
değildir. İnhisarlar idaresinde tuz meselesi ay-
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rı bir branştır. Tütün işi ayrı bir iştir, müskirat 
ayrı bir iştir. Başat ve patlayıcı maddeler ayrı 
bir iştir. 

Bir de bunun yanında şimdiye kadar meş
gul olmadığı kahve ve çay geliyor. Binaena
leyh, aynı arkadaşlar bu işte kompetan ol
madığı için yapamıyacaklardır, mutahassıslar-
dan, şuidan bundan zaruri olarak istifade edil
mesi lâzımdır. 

ikincisi, bizim nahiyelerde, bazı mühim 
kazalarda tek bir memurumuz vardır. Tek bir 
İnhisar memuru dur ki, idarenin orada mümes
silidir. Mahkemeye o gidecektir, dâvayı o aça
caktır, parayı o alacaktır, satışı o yapacaktır, 
ambarı o açacaktır, dükkânı o bekliyecektir. j 
Yani memlekette bir yerde kaza vazifesi muh-
tel olması gibi bir vaziyetin önlenmesi için 
nasıl bir yedek hâkim bulunuyorsa, bugün 
biz de başmüdürlüklerde bir yedek memur bu
lundurmak mecburiyetinde kalıyoruz. Şayet 
bir yerde memur hasta olur, bir şey olur hal
kın ihtiyacı temin edilemezse o takdirde o 
yedek memur oraya gidecektir. Memleket da
hilinde dört yüz küsur müessesemiz vardır. Ek
serisinde değil, ancak mühim bazı yerlerde bun
lara birer muavin vermek suretiyle, onları tak
viye etmek istiyoruz. Ne kadar mümkün ise 
teşkilâtı o kadar dar tuttuk ve fazla teşkilât 
yapmaktan sarfı nazar ettik. (Müzakere kâfi 
sesleri). 

Dr. KEMALİ BAYİZÎT (Maraş) — Toptancı 
ve yarı toptancı vatandaşların çok mahdut oldu
ğunu beyan buyurdular. Mahdut demek bir öl
çü ifade etmiyor bendenizce. Üç aşağı, beş 
yukarı toptancı ve yarı toptancıların miktarı ne 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Bu işin toptancı ve ya
rı toptancılığını yapanlar malûmu âliniz memle
kette çok azdır. Sırf kahve ve çay satanları 
büyük merkezlerde 30, 40 raddesinde tahmin edi
yorum. 

REİS — Arkadaşlardan daha söz isteyenler 
vardır. Fakat kifayeti müzakere hakkında bir 
takrir vardır, onu okutacağım. 

EMİN SAZAK (Eskişehir) — Kifayeti mü
zakere aleyhinde söyliyeceğim. 

Yüksek Reisliğe 
Konuşma yeter ..Maddelere geçilmesini tek

lif ederim. 
Bingöl 

Necmeddin Sahir 
REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Takrir kabul 
edilmiştir. 

İkinci bir takrir var, okutuyorum: J 
Yüksek Reisliğe 

Kahve ve çay için inhisar tesisinden ise bun- I 

I lardan beklenilen varidatın gümrük ve istih
lâk vergileri yoluyla temini cihetine gidilmesi 
ve bunun için de lâyihanın Encümene iadesini 
arz ve teklif ederiz. 

I Bolu Bilecik 
I Celâl Sait Siren Kasım Gülek 
I OELÂL SAİT SİREN (Bolu) — Efendim, 

takrire lüzum kalmadı. Çünkü bundan evvel 
maddelere geçilme kararı verildi. 

REİS — Hayır, maddelere geçilmedi. Yalnız 
kifayeti müzakere kabul edildi. Takririnizi geri 
mi alıyor sunuz? 

Takriri yüksek reyinize arzediyorum. Na
zarı dikkate alanlar... Almıyanlar... Takrir na-

I zarı itibara alınmamıştır. 
Maddelerin müzakeresine geçilmesini reyini

ze arzediyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Maddelerin müzakeresine geçilmesi kabul edil
miştir. 

Kahve ve çay inhisarı kanunu 
MADDE 1. — Her nevi kahve ve çayın: 
a) İstihlâk için Türkiye'ye sokulması; 
b) Haliyle veya şekli değiştirilmiş olarak 

yurt içinde satılması; 
Devlet inhisarı altındadır. 
Bu inhisar, İnhisarlar umum müdürlüğünce 

işletilir. 
SADETTİN URAZ (İstanbul) — Efendim; 

bu maddenin B fıkrasında; «Haliyle veya şek
li değiştirilmiş olarak yurdun içinde satılması» 
denmektedir. Şeklini değiştirmek, kahve yap-
mıya kadar gider gibi geliyor. Kahve pişirme
ğe kadar gider. 

Bir defa eğer kahveyi döğmek veya çekmek 
murat ediliyorsa bundan içtinap edilmesi mü-
talâasmdayım. Çünkü bu iş haddi zatinde, bu
gün inhisarın vesaiti olmadığı için, birtakım ba
yilere, döğücülere yaptırılacaktır. Bu suretle 
bunların murakabesi güçleşecek ve tağşişin önü
ne geçilemiyecektir. Haddi zatinde çekirdek ha
linde, inhisar maddelerinin satıldığı gibi, pa
ketlerde satılacak olursa hem masraftan istifa
de edilmiş olur, hem de nihayet halka mağşuş 
olarak değil, halis kahve verilmiş olur. Onun 
için bendeniz bu fıkranın yani «veya şekli de
ğiştirilmiş olarak» fıkrasının kaldırılması için 
bir takrir takdim ediyorum ve kabulünü rica 
ediyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Efendim, B fıkrasından 
maksat şudur. Haliyle veya şekli değiştirilmiş 
olarak yurt içinde satılmasından maksat, kah
venin kavrulmuş ve çekilmiş olarak satılmasıdır. 
Yani formunun değiştirilmiş olmasıdır. Pişir
mek ise o başka bir ameliyedir. İnhisar mevzuu, 
bu değildir. Bu formunun değişmesi miktar ve 
siklet itibariyle fark etmez. Pişirmede ise fark 
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eder. Bu; inhisar mevzuunun haricindedir. 

Sonra arkadaşlar buyurdular ki; öğütme ve 
kavurmayı da inhisar dışmda bırakmak doğru
dur, çünkü murakabe güç olur. Esasen bu iş 
inhisara tabidir. Fakat İnhisarlar vekâleti kuru 
kahvecilere mezuniyet vermek salâhiyetini aşa
ğıdaki bir madde ile haiz bulunmaktadır. Şa
yet murakabesinin güç olduğu tatbikattan anla
şılırsa inhisarlar idaresi bu işi doğrudan doğ-
ruva kendisi yapar. 

ar, okunacaktır. 
îk Reisliğe 
>) fıkrasındaki (veya şekli 
hükmünün kaldırılmasını 

İstanbul mebusu 
Sadettin Uraz 

izan itibara alanlar . . . Al
tladı efendim. 
bara alanlar lütfen ayağa 
ınlar . . . Takrir nazarı iti
le encümene gidecektir. 
rkiye dahilinde yetiştirilen 
şlenmesi, kurutulması ve 
r yaprağının satm alm-
tltmdadır. 

Bu işler Devlet Ziraat işletmeleri kurumu ta
rafından görülür. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Her nevi kahve ve çayın kilo
sundan alınacak asguri ve âzami inhisar resmi 
tcra Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

Bu maddelerin perakende satış fiyatı, mali
yetlerine, yukarıki fıkraya göre tesbit edi
lecek hadler arasmda inhisar resmi ilâve edil
mek suretiyle İnhisarlar umum müdürlüğünce 
tâyin ve Gümrük ve inhisarlar vekâletince tas
dik olunur. 

Perakende satışlar yurdun her tarafında 
aynı fiyatla yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — İnhisarlar idaresinin farık 
alâmetleri bulunan kapalı kaplar içinde satı
lacak kahve ve çayın perakende satış fiatı üze
rinden % 10 a kadar beyiye verilir. 

İdare deposu bulunmryan veya şehir ve ka
saba dışında olan yerlerdeki satıcılara nakil 
şartlarına ve yerin uzaklığına g-öre İnhisarlar 
idaresince tesbit edilecek bir nakliye ücreti ve-
rileblir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 5, — İnhisarlar idaresi çekirdek 

kahveyi kavrulmuş veya çekilmiş halde satmak 
isteyenlere kendi tâyin edeceği şartlarla, daimî 
kontrolü altmda, ihtiyaca göre izin verebilir. 

Kavrulmuş veya çekilmiş halde kahvelerin 
satış fiatı, çekirdek kahvenin perakende satış 
fiatma, kahveyi, kavurmak veya çekmek için 
yapılması zaruri masraflarla fire farkının, 
ve verilecek beyiyeden maada % 5 e kadar kâr 
ilâvesi suretiyle, inihsarlar idaresince tesbit 
olunur. 

İnhisarlar idaresince kavrulmuş veya çekil
miş halde satılacak kahvelerin satış fiatı da ay

nı esasa göre tesbit olunur. 
SADETTİN URAZ (İstanbul) — Bu mad

de, birinci madde ile alâkadardır. Birinci madde 
encümene gittiğine göre bunun da oraya tevdi
ini rica ederim? Verdiğim takrir nazarı dikkate 
alındığına göre nihayet kahvenin çekilmek me
selesi mevzuubahis değildir. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Biz de istiyoruz. 

REİS — Maddeyi encümene veriyoruz. 
MADDE 6. — Kahve ve çay satacak olanlar 

İnhisarlar idaresinden ruhsat tezkeresi almağa 
mecburdurlar. Bu tezkere hiç bir resme tabi 
değildir ve şahsa ait olup gösterilen satış yer
lerine mahsustur İdarenin müsaadesi olmaksı
zın başka yerler için kullanılması veya başkası
na devri yasaktır 

Satış yerlerinin mevkii ve bayilerin vasıfla
rı İnhisarlar idaresince tâyin olunur. Bayilerin 
satış muamelâtı İnihsarlar idaresinin teftiş ve 
kontrolüne tâbidir. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
buyuranlar ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 7. — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumu tarafından işletilen yerli çaylardan mem
leketin umumî çay ihtiyacına kadar olan mik
tarı maliyet tutarına % 10 kâr ilâvesi suretiyle 
bulunacak fiat üzerinden İnhisarlar umum mü
dürlüğünce satın alınır. Bu suretle kurumdan 
alınacak çay maliyetlerinin ne gibi esaslar dai
resinde tesbit edileceği Gümrük ve inhisarlar ve 
Ziraat vekâletlerince müştereken kararlaştırılır. 

İnhisarlar idaresiyle kurum arasında maliyet 
bedelleri yüzünden çıkacak ihtilâflar umumî 
murakabe heyetinin hakemliğiyle halledilir. Bu 
heyetin vereceği karar katidir. 

REİS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmiyenler ... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 8. — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumunca halktan satm alınacak yaş çay yap
rağı fiatlan her yıl mahallî ziraat odasının se
çeceği çay müstahsillerinden iki, ticaret odasın
ca seçilecek bir ve Gümrük ve inhisarlar vekâ
letiyle Ziraat vekâleti ve Devlet Ziraat işlet-
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işletmeleri kurumu ve inhisarlar umum müdür
lüğünce kendi memurları arasından seçilecek 
birer mümessilden terekküp eder. Heyetin te
şekkül tarihi ve çalışma tarzı Gümrük ve inhi
sarlar vekâletiyle Ziraat vekâletince tesbit olu
nur. 

REÎS — Madde hakkmda mütalâa var mı? 
Maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — 11. VIII. 1941 tarihli ve 4110 
sayılı kanun ile tesbit olunan inhisarlar umum 
müdürlüğü mütedavil sermayesine «8 000 000» 
lira ilâve edilmiştir. 

Bu sermaye, 1942 ve mütaakıp malî yıllar 
varidat fazlasından mahsup edilmek üzere Ma
liye ve Gümrük ve İnhisarlar vekâletlerince 
müştereken tesbit edilecek esaslara göre temin 
olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? 
MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Bu 

sekiz milyon liraya hakikaten ihtiyaç var mı
dır? Demin izahatları arasmda dediler ki, in
hisarlar idaresinin esas sermayesi kâfi gelmi
yor, o itibarla arttırıyoruz. Maksat o ise diye
ceğim yoktur. Yalnız sekiz milyon lira sermaye 
istiyorlarsa bu çay ve kahve için, bu mevcut 
istokları mubayaa için olacaktır. Hazineden 
veya millî müesseselerden kredi suretiyle bu is
tokları nakde kalbetmek mümkündür. Sermaye
yi arttırmağa lüzum yoktur zannederim. Maliye 
vekili Bey de herhalde mütalâama iştirak eder
ler zannederim. 

GÜMRÜK VE in. V. RAtF KARADENİZ 
(Trabzon) — Mütedavil sermayemiz, kahve ve 
çay için bu sekiz milyon lirayı da ilâve eder
sek yine kâfi gelmiyece"ktir. Demin arzettiğim 
gibi, 30 milyon kilo tütün stoku yapmaktayız. 
30 milyon kilo tütün stokunun bugünkü muba
yaa fiyatma sermayemiz yetmemektedir. Kal
dı ki bunların işlemesi, muhafazası ve sairesi 
vardır ki bunlar için bile kâfi gelmemektedir. 
Biz bunu ancak bir devri daim olarak idare 
etmek suretiyle şimdiye kadar çevirebildik. 
Bugün ise maddei iptidaiye fiyatları çok yük
selmiştir. inhisar idaresinin mütedavil serma
yesi normal zamanlardaki fiyat esası üzerine 
tesbit edilmiş idi. Halbuki şimdi bu fiyat yüz
de yüz ve hattâ bazı mallarda yüzde yüz elli 
artmıştır. Bu bakımdan biz mütedavil serma
yeye sekiz milyon lira ilâvesini bu lâyiha ile 
istedik. Ancak bunun derhal Maliye vekletin-
ce temini mümkün olamıyacağmı düşünerek, 
malî kombinezonlarla münasip bir şekilde te
minine çalışıyoruz. Katı mahsup işi, muhte
mel fazlai varidatımız elde edildikçe yapılacak
tır. Kaldı ki bu sekiz milyon liradan hal böyle 
iken inhisarların asıl mütedavil sermayesine 
hiç bir şey ilâve etmesek dahi bugünkü çay ve 
kahve stokunun durumu itibariyle bu kadar pa

raya ihtiyaç vardır. Maliye erkânı ile bizim 
inhisar muhasipleri görüştüler ve sekiz milyon 
lirayla bu işi ancak çevirebiliriz dediler. Tek
rar ediyorum, yalnız bu iş için 8 milyon lira 
fazla görülse bile, arzettiğim gibi diğer serma-
yei mütedavilenin ademi kifayetine mebni ka
bul edilmesi yerinde olur. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ ( İsparta ) — 
Efendim, Vekil Beyefendinin izahları bendeni
zin maruzatımı teyit etti. Demek bu sekiz mil
yon lira İnhisar idaresinin esasen kâfi görül
memekte olan mütedavil sermayesinin arttırıl
ması maksadiyle istenilmektedir. Bir çay ve 
kahve inhisarı tesis edilirken yalnız onun ihti
yacı olan sermayenin verilmesi doğru olur. Şu 
halde büyük bir müessese olan İnhisar idaresi
nin mütedavil sermayesi kâfi gelmiyorsa, ki 
onun meşguliyeti ve şubeleri müteaddittir, onun 
için ayrı düşünmek ve onun için ayrı bir lâyiha 
ile ihtiyacı olan sermayenin arttırılması için bir 
kanun teklif etmek daha mantıki olur. 

Buyurdular ki, mevcut stoklan inhisar ida
resi satın almak mecburiyetindedir. Bu da bu 
8 milyonla kabili telif değildir, buyurdular. 
Belki böyledir. Arkadaşımızın verdiği istatis-
tiki malûmata göre, bugünkü piyasada 5 mil
yon kiloya yakın kahve varmış. Tabii bu 
miktar büyük bir sermayeye ihtiyaç gösterir. 
Fakat nihayet altı ay bir sene gibi bir müddet 
zarfında piyasaya arzedilerek tekrar nakde in-
kilâp edecek olan bir sermaye için inhisarlar 
idaresinin sermaye haddini yükseltmesini doğ
ru bulmuyorum. Maliye vekâletinin kefaletiyle 
herhangi bir malî müesseseden bu iş için lâ
zım olan altı aylık parayı krediyle temin et
mek kabildir. Fakat inhisar idaresinin serma
yesini artırmak lazımsa ayrı bir kanun tekli
fiyle gelirler, bunu yaparız. 

G Ü M R Ü K V E İ N H I S A R L A R V. R A I F KA
R E D E N I Z (Trabzon) — Eldeki stok erimeden 
yenisini hazırlamak mecburiyetindeyiz. Bel
ki bu izahatım arkadaşımızı tatmin edecektir. 
Daima elde altı aylık, bir senelik stok bulun
durmak mecburiyetindeyiz. Bunlar paraya tah
vil edilmiş olsa dahi yeniden devredecektir, 
aldığımız paralarla yeniden kahve ve çay sto
kuna çalışacağız. Bu bakımdan 8 milyon lira 
yalnız çay ve kahve için bize lâzımdır. Bunun
la beraber diğer mütedavil sermaye hesapları
mız için yakında bir kanun lâyihasiyle gelmek 
istemedik. Bu şekilde istikrazla bir müddet 
idare edeceğiz. Maliye vekili arkadaşımla bu 
şekilde mutabık kaldık. 

MÜKERREM KARAAĞAÇ (İsparta) — Yal
nız kahve ve çay inhisarı için değil, stok için de 
olduğunu ikinci defa olarak söylüyorlar. Bina
enaleyh başka sözüm yoktur. 

RElS — Başka mütalâa olmadığına göre 
maddeyi reyinize arzediyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 
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İVIADDE 10. — Bu kanunla inhisar altına alı

nan maddelerin kaçakçılık fiilleri hakkında 
kaçakçılığın men ve takibine mütedair kanun 
ile tadil ve zeyilleri hükümleri tatbik olunur. 

1918 numaralı kanunun 1 nci maddesinde 
yazılı hallerden başka bu inhisar maddeleri hak
kında aşağıda yazılı fiilleri işlemek de kaçakçı
lıktır: 

a) Yaş çay yaprağının kanuni salâhiyeti 
olmıyanlar tarafından işlenmesi veya kurutul
ması; 

b) Terkibinde kafein ile birlikte tanen 
ve protein ve münhasıran çayın terkibinde bu
lunan diğer kimyevi maddeleri ihtiva etnıiyen 
nebatların şahıslar tarafından şekilce çay taklit 
edilmek suretiyle işlenmesi ve kurutulması ve 
bu taklit çayların yurda sokulması, satılması, 
satılığa çıkarılması ve satmak kasdiyle taşın
ması, saklanması, yanında bulundurulması ve 
bilerek satın alınması veya kabul edilmesi; 

c) Yabancı maddelerle karıştırılmış kahve 
ve çayların, gerek haliyle ve gerek pişirilerek 
satılması veya satılığa çıkarılması. 

Kaçak kahvelerin her kilosu için «10» lira 
ve çaylarla diğer nebatların her bir kilosu için 
«20» lira ağır para cezası alınır. Kilodan az 
kesirler kilo sayılır. Ve kaçak olarak tutulan 
maddeler müsadere olunur. Ve bunlardan işe 
yaramıyanlar müsadere kararı katileştikten son
ra İnhisarlar idaresince yok edilir. 

Kaçak maddelerin, kaçakçı veya ortak ve 
yatakları gibi kaçakçılıkta iştiraki olan kimse
lerin elinden çıkmış olması veya bunlar tara
fından istihlâk edilmiş bulunması gibi sebep
lerle müsaderesi kabil olmazsa kaçakçılardan 
yukarıki fıkrada yazılı para cezalan iki kat ola
rak alınır. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Müsaadenizle bir sual soracağım. Tağşiş hak
kındaki maddeyi okuduktan sonra hatırıma bir 
şey geliyor. Acaba çay, kahve bulunmayıpta 
kavrulmuş kahve getirmek zorunda kalındığı 
zaman (Öyle şey olmaz sesleri). Vâkidir, öyle 
zaman oldu, bunların içerisinden kafein alın
mış olursa bunu da tağsis mi addedecektir? 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. RAİF KA
RADENİZ (Trabzon) — Arkadaşlar, Muvak
kat encümeniniz kahveye herhangi bir şey ka
rıştırmak mevzuu üzerinde mühim bir karar 
aldı. Bir arkadaşımın suali münasebetiyle bun
dan Yüksek Heyetinizi haberdar etmek isterim. 
Sonra bizi muahaza etmeyesiniz. İnhisarlar ida
resi arpa, nohud vesaire gibi kahvenin kemmi-
yetini arttırıcı mahiyette şeyler kanştıramrya-
cak. Kuru kahveciler dahi izin mukabilinde 
olsa bile hiç bir şey karıştıramıyacaklar, hattâ 
etiketler üzerinde: bunun yarısı nohud, yarısı 
arpa diğer yarısı da saf kahvedir diye yazılsa 
bile kaçakçılık addedilecektir. Sonra umumî 
veılerde kahveyi pişirenlerin dahi kahvelerin 

içine arpa, nohud vesaire gibi maddeleri koy
ması kaçakçılık sayılmaktadır. Yalnız şokola 

gibi bir şeyler karıştırıp veya sütlü kahve yapan
lara müsaade edilmiştir. Ancak diğerleri için 
asla müsaade etmiyorlar. Başka şeyleri karış
tırmağı kaçakçılık addediyorlar, bunu Yüksek 
Heyetinize arzetmek istedim. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Efendim; bilirsiniz ki umumi harpte Kahveyi 
yamız Almanya dan ithal ederdiK. ü da kavrul
muş olarak. Onlar kafeinini alırlar, çe&erler 
ve bize öyle sevkederlerdi. Bu ğün Hükümet 
çekirdek kahve vereceğine ve bu kahveyi bula
bileceğine söz veriyor. Inşaalâh başka kahve ge
tirmen: mecburiyetinde kalmasın. Memlekette 
çiğ kahve satacağına göre, bunun tağşişi yani 
ıgıu.e arpa, nohud ve saire karıştırması ayrı bir 
iştir. Bunun için zaten nizamnameler, kanunlar 
vardır. Bu belediyelerin vazifesidir, oraya gi
rer. Benim arzetmek istediğim; bir tüccar İn
hisarlardan çiğ kahveyi aldıktan sonra kafe
inini alır ve kavurup değirmende çektikten 
sonra piyasaya sevkederse bu tağşiş midir? Bu 
yepyeni bir mevzudur. Hükümet bunun hak
kında bir madde koymalıdır. Malûmu âliniz kah
venin kafeini alındıktan sonra kahvenin ruhu, 
esası kaybolur. Ben yepyeni bir madde arzedi-
yorum. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Trabzon) — Tağşişten maksat şudur: 
Yabancı maddeler karıştırmak. 

Dr. OSMAN ŞEv*iU ULUDAĞ (Konya) — 
Tağşişten bahsetmiyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Devamla) — Yani hariçten kahve it
hal olunursa ve bunun kafeini mahallinde alın
mış olması ihtimaline karşı demek ki terkibin
de kafeini bulunmıyan bir maddeyi ithal etmiş 
bulunuyoruz, sual bu ise bu bir tağşiş değildir. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Şu halde 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Devamla) — Sizin aradığınız nokta 
nedir. Bu (C) fıkrasının şümulüne girer mi, gir
mez mi? Aradığınız bu değil mi? Girmez. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Birisi, İnhisarlar idaresine gelip, sizden kahveyi 
aldıktan sonra kafeinin ben çıkarsam diyemez 
mi? 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Devamla) — Yapamaz. Çünkü inhisar 
maddeleri için kanunda bir madde vardır; İnhi
sar idaresinin gösterdiği şekil ve şartlarla sat
makla mükellefsiniz. 

Dr. OSMAN ŞEVKİ ULUDAĞ (Konya) — 
Tağşiş etmiyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. FAİK AHMED BA
RUTÇU (Devamla) — Güzel, ayrıca bir mad
desi vardır. İnhisar idaresinden bayilik alabil-
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mek için inhisarın gösterdiği şartlara riayet asıl
dır. 

REİS •— Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 11. — Bu kanunun birinci madde
siyle inhisar altına alman maddeleri tâyin 
olunan fiyatlardan fazlasına satanlardan, ruh
sat tezkereleri İdarece iptal olunmakla beraber 
«10» liradan «100» liraya kadar hafif para ce
zası hükmen almrr. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — İnhisarlar idaresince tâyin 
edilen şartlara riayet etmiyen satıcılardan, 
tezkereleri İdarece geri alınmakla beraber hare
ketleri suç teşkil edenler hakkında ayrıca ka
nuni takibat yapılır. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 13. — 6 ncı madde hükümlerine ria
yet etmiyen ve İnhisarlar idaresinden aldıkları 
kahve ve çayları satış tezkerelerinde gösteri
len mahal ve mevkilerin dışında satan baş satı
cılarla satıcılardan; 

Ve bu kanunun birinci maddesiyle inhisar al
tına alman maddeleri satış tezkeresi olmaksızın 
satanlardan; 

«10» liradan «100» liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

Bu gibilerden ruhsat tezkeresi olmıyanlarm 
ellerindeki kahve ve çaylar, bedelleri İdarece 
ödenerek geri alınır. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 14. — Bu kanun ile inhisar altına 
alman maddelere İnhisar idaresince konulan 
mühür, damga, farika veya kontrol alâmetleri, 
bandrol veya etiketleri taklit veya tahrif ede
rek konulduğu eşyadan kaldırılarak, değiştire
rek veya her ne suretle olursa olsun tedarik ede
rek kaçak maddelerde kullananların hareketleri 
kaçakçılık sayılır ve haklarında 100 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunmakla 
beraber bu maddeler müsadere olunur ve bu 
suçun Türk Ceza kanununda muayyen olan ce
zası ile de ayrıca cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı alâmet veya bandrol 
veya etiketleri salâhiyet veya mezuniyetleri ol
maksızın basanlar veya satanlar veya saklryan-
lar hakkında 6 aydan 2 seneye kadar hapis ce
zası ile birlikte 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası da hükmolunur ve bu eşya mü

sadere olunur. 
Bu maddede yazılı fiiller alâkalı memurlar 

tarafından işlenmiş ise bu cezalar iki kat ola
rak hükmolunur. 

MUVAKKAT En. NAMINA FAİK AHMED 
BARUTÇU (Trabzon) — 5 ncı satırdaki (Kal
dırılarak) kelimesi (Kaldırarak) olacaktır. 

REİS — Maddeyi tashihle reye arzediyorum, 
Kabul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 15. — Bu kanunda yazılı yalnız para 
cezasını müstelzim suçların takip ve para ceza
larının infazında 10 haziran 1938 tarihli ve 3437 
sayılı kanunun 107 ve 109 ncu maddeleri tatbik 

olunur. 
Yukarıki fıkraya göre hüküm ve tahsil olu

nan para cezain İnhisarlar idaresince irat 
kaydolunur. 

REİS — Mütalâa var mr? Klabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Yabancı memleketlerden ge
len yolcuların beraberlerinde veya kendilerin
den evvel veya sonra gelen zatî eşyaları arasında 
ihtiyaçlarına mahsus getirecekleri kahvenin 100 
ve çayın 50 gramı inhisar resminden muaftır. Bu 
miktardan fazla bir kiloya kadar kahve ve ya
rım kiloya kadar çayın vergi ve resimleri alı
narak ithaline müsaade edilir. 

REİS — Mütalâa var mı? Kabul buyuran
lar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 17. — 27 mayıs 1935 tarihli ve 2731 
sayılı, 17 mayıs 1940 tarihli ve 3828 sayılı, 29 ma
yıs 1941 tarihli ve 4040 sayılı kanunlarla kahve 
ve çaydan alınmakta olan istihlâk resimleri 
ve 2 temmuz 1932 tarihli ve 2054 sayılı kanu
nun kahve ve çaya ait ve bu kanuna aykırı hü
kümleriyle 27. I II . 1940 tarihli ve 3788 sayılı 
Çay kanununun ve diğer kanunlann bu kanuna 
uymıyan hükümleri kaldırılmıştır. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Etmi
yenler... Madde kabul edilmiştir. 

Efendim, vakit geçti. Lâyihanın iki maddesi 
de Encümene gitti. Lâyihanın müzakeresine çar
şamba günü devam edilmek üzere burada bıraka
lım. 

Şimdi açık reyin neticesini arzediyorum: Dev
let limanları işletme umum müdürlüğünün 1941 
malî yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesine 
dair kanuna (249) zat rey vermiştir, nisap var
dır, kanun (249) reyle kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 de toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 19,30 
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54 ncü inikat zabıt ceridesinde aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 
Sütun Satır Yanlış Doğru 

44 
» 
» 

1 
» 
2 

27 
54 
2 

... meselenin vazedilmiş tarzı... 

... veya bu fırsatı haiz... 

... inhilâle baş göstermiş... 

... meselenin vazediliş tarzı. 
... veya bu sıfatı haiz... 
... inhilâl baş göstermiş... 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesine munzam tahsisat verilmesi 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

(Kanun kabul edilmiştir; 

Afyon Karahisar 
Ali Çetinkaya 
Berç Türker 
Hamza Erkan 
İzzet Akosman 
Mebrure Gönenç 
Şevket Raşit Hatipoğlu 

Ağrt 
Dr. Hüsamettin Kural 
Gl. Kemal Doğan 
Halid Bayrak 

Amasya 
İsmail Hakkı Mumcu 
Nafiz Aktın 

Ankara 
Arif Baytın 
Belkis Baykan 
Ekrem Ergun 
Eşref Demirel 
Muammer Eriş 

Antalya 
Numan Aksoy 
Nurullah Esad Sümer 
Kasih Kaplan 

Âza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller • 

429 
249 
249 

0 
0 

172 
8 

[Kabul edenler] 

1 Türkân örs 
Aydın 

Dr. Hulusi Alataş 
Dr. Şakir Şener 
Nuri Göktepe 

Balıkesir 
Feyzi Sözener 
Gl- Kâzım Özalp 
Hilmi Şeremetli 
Rahmi Selçuk 
Yahya Sezai Uzay 

Bilecik 
Dr. Muhlis Suner 
Kasım Gülek 

Bingöl 
Neemeddin Sahir 

Bitlis 
Tevfik Temelli 

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

— ıs 

1 Burdur 
Dr. Ahmed Ruhi Yeşil
yurt 
İbrahim Neemi Dilmen 
Memed Sanlı 

Bursa 
Atıf Akgüç 
Dr. Galib Kahraman 
Dr. Refik Güran 
Dr. Sadi Konuk 
Fatin Güvendiren 
Gl. Naci Tınaz 
Mustafa Fehmi Gerçeker 
Nevzad Ayaş 
Refet Canrtez 

Çanakkale 
Atıf Kamçıl 
Hilmi Ergeneli 
Reşad Nuri Güntekiıı 
Rusuhi Bulayırlı 
Ziya Gevher Etili 

Çanktrt 
Dr. Akif Arkan 

>7-~ 

1 Mustafa Abdtilhalii 
Renda 

Çoruh 
Ali Rıza Erem 
Asım Ui 
Atıf Tüzün 
Mazhar Müfid Kansu 

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

Denizli 
Emin Aslan Tokad 
Fahri Akçakoca Akça 
Haydar Günver 
Tahir Berkay 
Yusuf Başkaya 

Diyarbaktr 
Dr. Şükrü Emed 
Gl. Kiazım Sevüktekin 



Rüştü Bekit 
Zeki Mesud Alsan 

Edim* 
Dr. Fatma Memik 
Faik Kaltakkırarı 
Temel Göksel 

Elâzığ 
Fethi Altay 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih llter 
Salih Başotaç 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Gl. Zeki Soydemir 
Münir Hüsrev Göle 
ISıafiz Dumlu 
Nakiye Elgün 
Şükrü Koçak 

Eskişehir 
izzet Arakan 
Osman Işın 

Gazianteb 
Bekir Kaleli 
Dr. Abdurrahman Melek 
Mt-med Şahin 
Nuri Pazarbaşı 
Ömer Asım Aksoy 

Giresun 
Fikret Atlı 
İsmail Sabuncu 
Münir Akkaya 
Talât Onay 

Gümüşane 
Durak Sakarya 
Edib Servet Tör 
Şevket Erdoğan 
Yusul Ziya Zarbun 

Hakkâri 
izzet Ulvi Aykurd 

Hatay 
Abdullah Mursaloğlu 
Abdülgani Türkmen 
Bekir Sıtkı Kunt 
Hamdi Selçuk 

İçel 
Ahmed Ovacık 
Dr- Muhtar Berker 
Emin Inankur 
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Hüsnü özdamar 
Kemal Turan 
Mükerrem Karaağaç 
Remzi Ünlü 

İstanbul 
Ahmed Hamdi Denizmen 
Ahmed Şükrü Esmer 
Ali Kana Tarhan 
Atıf Bayındır 
Fakihe öymen 
Gl. Kâzım Karabekir 
İbrahim Alâettin Gövsa 
Sadettin Uraz 
Ziya Karamursal 

İzmir 
Benal Arıman 
Halil Menteşe 
Kâmil Dursun 
Memed Aldemir 
Nazmi İlker 
Rahmi Köken 
Sadettin Epikraen 

Kars 
P^sad özoğuz 
Kahraman Anklı 

Kastamonu 
Abidin Binkaya 
Dr. Tevfik Aslan 
Muharrem Celâl Bayar 
Nuri Tamaç 
Rıza Saltuğ 
Tahsin Coşkan 

Kayseri 
Nazmi Toker 
Ömer Taşcıoğlu 
Reşid özsoy 
Salih Turgay 
Suat Hayri Urgüblü 

Kırklareli 
Gl. Burhanettin Denker 
Dr. Fuad Umay 
Hamdi Kuleli 
Zühtü Akın 

Kırşehir 
Dr. Hüseyin Ülkü 
izzet Özkan 

Kocaeli 
Ali Dikmen 
Dr. Fuad Sorağman 
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Konya 
Ahmed Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer Göker 
Dr. Osman Şevki Uludağ 
Fuad Gökbudak 
Galip Gültekin 
İzzet Erdal 
Kâzım Okay 
Mustafa Ulusan 
Şevki Ergun 
Tevfik Fikret Sılay 
Vehbi Bilgin 

Kütahya 
Alâettin Tridoğlu 
besim Atalay 
Dr. Ali Süha Delilbaşı 
Sadri Ertem 
Vedit Uzgören 

Malatya 
Dr. Hilmi Oytâç 
Emrullah Barkan 
Mahmud Nedim Zabcı 
Memed Şevket Özpa-
zarbaşı 
Müttalib öker 
Nasuhi Baydar 
Osman Taner 
Vasıf Çınay 

Manisa 
Asım Tümer 
Faik Kurdoğlu 
Gl. Ali Rıza Artunkal 
Hikmet Bayur 
Refik İnce 

Maraş 
Dr. Kemali Bayizit 
Mansur Bozdoğan 
Ziya Kayran 

Mardin 
Edib Ergin 
Gl- Seyfi Düzgören 
Hasan Menemencioğlu 
Rıza Erten 

Muğla 
Hüsnü Kitabcı 
Orgeneral Izzeddin Ça
lışlar 
Sadullah Güney 

Muş 
Şükrü Ataman 

Niğde 
Cavid Oral 
Naim E rem 

Ordu 
Ali Canib Yöntem 
Hamdi Şarlan 
Hamdi Yalman 
Selim Sırrı Tarcan 

Rize 
Dr. Saim Ali Dilenire 
Hasan Cavid 
Kemalettin Kamu 
Raif Dinç 

Samsun 
Amiral Fahri Engin 
Naşit Fırat 
Ruşeni Barkın 
Süleyman Necmi Selmen 

Seyhan 
Damar Arıkoğlu 
Gl. Naci Eldeniz 
Hilmi Uran 
Salâhattin Çam 
Sinan Tekelioğlu 
Tevfik Tarıman 

Stird 
Ali Rıza Esen 
Naki Bekmen 
Ressam Şevket Dağ 
Şefik özdemir 

Sinob 
Cemal Aliş 
Cemil Atay 

Sivas 
Atıf Esenbel 
Gl. Akif öztekin Er
dem gil 
İsmail Memed Uğur 
Mergube Gürleyük 
Mitat Şükrü Bleda 
Remzi Çiner 
Şemsettin Günaltay 
Ziya Basara 

Tekirdağ 
Nazmi Trak 

Tokad 
Cemal Kovalı 
Galib Pekel 
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Muammer Develi! 

Nâzım Poroy 
Sıtkı Atanç 

Trabzon 
Faik Ahmed Barutçu 
Halil Nihad Boztepe 

Raif Karadeniz 
Salise Abanozoğlu 

Tunceli 
Haydar Rüştü öktem 

Urfa 
Razi Soyer 

Rcfet Ülgen 
Şeref Uluğ 

Tozgad 
Ekrem Pekel 
Sırrı îçöz 

Zonguldak 
Hasan Karabacak 
Hazim Atıf Kuyueak 
İbrahim Etem Bozkurt 
Rıfat Vardar 
Şinasi Devrin 

[Reye iştirak etmeyenler] 

Afyon Karahisar 
Haydar Çefçel 

Amasya 
Esad Uras 

Ankara 
Ahmed Ulus 
Aka Gündüz 
ûr . Taptas 
Falih Rıfkı Atay 
Fevzi Daldal 
tsmet İnönü (Rs. C.) 
Mümtaz Okmen 
(V.) 
Rifat Araz 

Antalya 
Dr. Cemal Tunca 
Dr. Münir Soykam 
Tayfur Sökmen 

Aydın 
Adnan Menderes 
Agâh Sırrı Levend 
Dr. Mazhar Germen 
(Rs. V.) 
Nazmi Topcoğlu 

Balıkesir 
Fahrettin Tiritoğlu 
Hacim Çarıklı 
Hayrettin Karan 
İsmail Hakkı Uzunçar-
şılı 
Memed Demir 
Muzaffer Akpınar 
Osman Niyazi Burcu 

Bilecik 
Memduh Şevket Esendal 

Bingöl 
Feridun Fikri Düşünsel 

BUlis 
Süreyya örgeevren 

Bolu 
Fethi Okyar (M.) 

Hasan Cemil Çambel 
Bursa 

Muhittin Baha Pars 
Çanakkale 

Avn; Yukaruç 
Çankırı 

Avni Doğan (I. Â.) 
Fazıl Nazmi Rükün 
Hüseyin Cahid Yalçın 

Çorum 
Şakir Baran 

Denizli 
Dr. Behçet Uz 
Dr. Hamdi Berkman 

Diyarbakır 
Cahit Çubukçu 
Dr. İbrahim Tali ön
gören 
Veli Necdet Sünkitay 

Edirne 
Fuad Balkan 
Osman Şahinbaş 

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

Erzincan 
İskender Artım (Hasta) 
Saffet Arıkan 

Erzurum 
Dr. Ahmed Fikri Tuzer 
(V.) 
Gl. Pertev Demirhan 
Salim Altuğ 

Eskişehir 
Emin Sazak 
Istamat özdamar 
Yusuf Ziya özer 

Gazianteb 
Ahmed Aksu 
Dr. Memed Ali Ağakay 

Giresun 
Dr. Hasan Vasıf Som 
yürek 
Gl. İhsan Sökmen 
Nafi Atuf Kansu 

Gümüşane ' 
Hasan Fehmi Ataç 

Hatay 
Memed Tecirli 
(M.) 

îçel ' 
Ferid Celâl Güven 
Refik Koraltan 
Turhan Cemal Beriker 

İstanbul 
Abidin Daver 
Ali Kâmi Akyüz 
Dr. R. Saydam (Bş. V.) 
Galib Bahtiyar Göker 
Gl. Refet Bele 
İsmail Hakkı Ülkmen 
(M.) 
Salâh Cimcoz 
Şükrü Âli ögel 

îzmir 
Celâl Bayar 
Hasan Ali Yücel (V.) 
Mahmud Esad Bozkurd 
Reşad Mimaroğlu 
Şehime Yunus 
(M.) 

Şükrü Saraçoğlu (V.) 
Kars 

Etem İzzet Benice 
Fuad Köprülü 
Ömer Küntay 
Şerafettin Karacan 
Zihni Orhon 

Kastamonu 
Hacer Dicle 
(M.) 
Hilmi Çoruk 

Kayseri 
Ahmed Hilmi Kalaç 
Faik Baysal 
Sadettin Serim 
(M.) 

Kırklareli 
Şevket ödül 

Kırşehir 
Hazim Börekçi (Mı 
Memed Seyfeli 

Kocaeli 
İbrahim Dıblan 
ibrahim Süreyya Yiğit 
İbrahim Tolon 
Orgl. A. S. Akbaytuğan 
(M.) 
Ragıb Akça 

Konya 
Ali Rıza Türel . 
Gl. Ali Fuad Cebesoy 
(V.) 
Kâzım Gürel (Hasta) 
Naim Hazim Onat 

Kütahya 
Hüseyin R. Gürpınar 
(M.)" 
Muhlis Erkmen (V.) 
Receb Peker 

Malatya 
Gl. Osman Koptagel 
Mihri Pektaş 

Manisa 
Hüsnü Yaman 
(M.) 
Kânı Karaosmaıı 
(M.) 
Kâzım Nami Duru 
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Kenan Örer 
Osman- Ercin 
Rıdvan Nafiz Edgûer 
(M.) 
Yaşar özey 

Maraş 
Hasan Reşid Tankut 
Memed Erten 
(M.) 

Mardin 
Dr. Rıza Levent 
Halid Onaran 
îrfan Ferid Alpaya 
(î. D 

Muğla 
Cemal Karanrağla 
Yunus Nadi 

Muş 
Hakkı Kılıcoğlı 
(M.) 

Niğde 
Dr. Abravaya Marmaralı 
Dr. Rasim Ferid Talay 

î : 59 18.5 
Faik Soylu 
Halid Mengi (M.) 
Hazim Tepeyran 

Ordu 
Ahmed îhsan Tokgöz 
(M.) 
Dr. Vehbi Demir 
Hüseyin Ekşi 
tsmail Çamaş 

Bize 
Ali Zırh 
Fuad Sirmen 

Samsun 
Hüsnü Çakır 
Meliha Ulaş 
Memed Ali Yörüker 
Zühtü Dunıkan 

Seyhan 
Ali Münif Yegena 
Şemsa Işcen 

Sinob 
Cevdet Kerim încedayı 
Hulusi Oruçoğlu 

. 1942 O : 1 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 

Sivas 
Abdurrahman Naci De-
mirağ 
Hikmet Işık 
Necmettin Sadak 

Tekirdağ 
Cemil Uybadın 
Fayık öztrak 
Rahmi Apak 
Yahya Kemal Beyatlı 

Tokad 
Halid Nazmi Keşmir 
Hasip Ahmed Aytuna 
Resai Erişken 

Trabzon 
Daniş Eyiboğlu 
Hanıdi Ülkümen 
(Mazur) 
Hasan Saka 
Mitat Aydm 
Sırrı Day (V.) 
Şerif Bilgin (M.) 

Tunceli 
Mitat Yenel 
Sami Erkman 

Urfa 
Gl. Ahmed Yazgan 
Hüseyin Sami 
(M.) 

Memed Emin Yurdakul 
(M.) 

Van 
Hakkı Ungan 
(M.) 
İbrahim Arvas (M.) 
Münib Boya 

Yozgad 
Ahmed Sungur 
Celâl Arat 
Salim Korkmaz 
Veled Izbudak 
Ziya Arkant 

Zonguldak 
Halil Türkmen 
Yusuf Ziya özençi 

>^€»^< 

T. B. M. M. Matbaam 



S. Sayısı: j 
limlerinin Gümrük resimlerinin indirilmesi 
kâmili lâyihası ve İktisat, Dahiliye, Maliye, 
ve Gümrük ve İnhisarlar encümenleri 

mazbataları (1/72) 

JOİI » t U l 

13 .IX . 1938 
dürlûğü 

Sayı : 6/438S 
Büyükİtfillfet Meclisi Yüksek EeisKpİe 

Sinema ülküler inin gümrük c i m l e r i n i n indirilmesi h a k k m d a (*ümr-ük: ve inhisarlar vekilliğin
ce hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 18 . I X . 1938 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaşt ı 
rı lan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur . 

Başvekil 
C. Bayar 

Mucip &ebepier 

Tiyatro ve sinemalardan Devlet ve belediyelerce alınmakta olan damga, tayyare ve.belediye re-
»imleriyle Darülaceze hissesinin miktarına ve sureti istifasına dair olan 3539 sayılı 29 . VI 1938 
tarihli kanunun 7 nci maddesi icabında Türkiye'ye ithal edilecek filimlerin gümrük resimlerinde ta
dilât yapmağa İcra Vekilleri Heyetini salahiyetli kılınmaJ^tadUr. 

Bu kanunla sinemanın yalnız bir eğlence vasıtası olmadığı ve halkın seviyesini yükseltmekte 
büyük tefsirleri bulunduğunun şüphesiz olduğu ve inkişafının temini lâzımgeldiği kabul edilmek
tedir. 

Sinemaların halk üzerinde terbiye ve bilgi itibariyle bıraktığı tesirleri izahtan vareste I bulun
duğuna; i göre bunun memleketimizde daha vâsi mikyasta ve şümullü olarak halkın hizmetine tah
mis edilmesi- faydalı görülmektedir. 

Bu itib&El&vSptema filimlerinden;alınan gümrük resimlerinden % 75 tenzilât yapılması maksadı 
temine kâfi ^feülmüştür. _ 

îktisat encümeni maabatası 

T. B. M. M. 
îktisat encümeni " ~ 23. V. 19)39 
Esas No. î/72 
Karar No. 17 

Yüksek Reisliğe 

ı?ze-Sinema filimlerinin gümrük resminin indiril- IX . 1938 tarihli karariyle Yüksek Meclise ar 
mesi hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğin- dilen kanun lâyihası Gümrük ve inhisarlar ve 
ce hazırlanan ve îc ra Vekilleri Heyetinin 18. kâleti müsteşarı hazır olduğu halde müzakere 



- 2 -
ve tetkik edildi. 

îyi intihap edilmiş sinema filimlerinin hal
kın terbiye, bilgi ve seviyesini yükseltmekteki 

büyük faydaları tecrübe ile anlaşılmış bir haki
kattir. Bedenî veya fikrî günlük ağır vazifesini 
yaptıktan sonra kalan boş zamanlarını hoş ve 
faydalı şekilde kullanabilen insanların daha ran
dımanlı, hayat mücadelesinde daha mücehhez 
oldukları da izaha muhtaç değildir. 

Bu faydayı halkın fakir tabakasına kadar 
indirmek kastiyle filim resimlerinin indirilmesi 
yerinde bir tedbir görülmüştür. 

Ancak yüksek bir maksadın temini kastiyle 
yapılan bu vergi fedakârlığının halka aksetmesi 
birinci şarttır. 

Aksi takdirde maksat ve hedef kaybolmuş ve 
nihayet mahdut bir zümrenin kazancını arttır
maktan başka bir şey yapılmamış olur. Bu nok-

Sinema filimlerinin gümrük resminin indi
rilmesi hakkında Gümrük ve inhisarlar vekil
liğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetinin 
18 . IX . 1938 tarihli karariyle Yüksek Meclise 
arzedilen kanun lâyihası ve İktisat encümeni maz
batası Encümenimize havale Duyurulmakla 
Gümrük ve inhisarlar müsteşarı hazrr olduğu 
halde müzakere ve tetkik olundu: 

Hükümetin ve İktisat encümeninin mucip 
sebeplerinde izah olunan maksadın temin edilip 
edilmediğinin tetkiki Dahiliye ve Maliye encü
menlerine ait görüldüğünden lâyihanın evvelce 
bu encümenlere havale buyurulması Yüksek 

ta üzerinde ehemmiyetle duran encümenimiz, 
alâkalılann icabeden tedbirleri alması temenni
siyle kanun maddelerini aynen kabul etmiştir; 

Havalesi mucibince Gümrük ve inhisarlar en
cümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunuldtU 

İktisat En: Reisi M. M. Kâtip 
Giresun Aydın izmir 

î. Sabuncu N. Topcuoğlu M. Aldemir 
Afyon K. Afyon K. Diyarbakır 

Berç Türker İzzet Akosman V. N. Sünkitay 
Edirne Erzincan Gazianteb 

Fuad Balkan S. Başotaç Nuri Bazarbaşt 
îçel İzmir Seyhan 

Dr. M. Berker Benal Anman Şemsa îşcen 
Siird Zonguldak 

NakiBekmen H. Karabacak 

Reisliğe arzolunur. 

G. ve î. En. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum İstanbul Diyarbakır 
/. Eker Cahid Çubukçu 
Amasya Çanakkale Çorum 
N. Akün Atıf Kamçıl S. Köstekçioğlu 

Denizli Kocaeli 
F. Akçakoca Akça A. Dikmen 

Mardin Sinob 
Ol. Seyfi Düzgören H. Orucoğlu 

Yozgad 
Ekrem Pekel ' 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
O. ve î. Encümeni 
Esas No. 1/72 *" 
Karar No. 10 . 

Yüksek Reisliğe 

25 . IX . 1939 

( 8. Sayısı : 129) 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 27 . III. 1941 
Easas No. 1/72 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Sinema filimlerinin gümrük resimlerinin in
dirilmesi hakkında Gümrük ve inhisarlar vekil
liğince hazırlanan ve tcra Vekilleri Heyetince 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyiha
sının gönderildiğini ihtiva eden 13 IX . 1938 ta
rihli ve 6/4383 numaralı Başvekâlet tezkeresi, İk
tisat encümeni mazbatasiyle birlikte Gümrük 
ve İnhisarlar encümeninde müzakere edilerek, 
İktisat encümeni mazbatasında temas ve izah 
edilen maksadın temin edilmiş olup olmadığı
nın evvelemirde Dahiliye encümenince tetkik 
edilmesi karariyle Encümenimize havale buyu-
rulmuş olduğundan Dahiliye, Maliye ve Güm
rük ve inhisarlar vekilleri hazır oldukları halde 
müzakere ve tetkik edildi. 

İcra Vekilleri Heyeti, Türkiyeye ithal edile
cek filimlerin gümrük resimlerinde tadilât ya
pabilmek için 3539 numaralı kanunun 7 nci 
maddesiyle verilmiş olan salâhiyete istinaden 
bu resimler üzerinde yüzde yetmiş beş tenzilât 
yapılmasını karar altına almış ve bu tadilâtı 
Büyük Millet Meclisinin tasdikına işbu kanun 
lâyihasiyle arzetmiş bulunmaktadır. 

3539 numaralı kanunun esbabı mucibesi, İk
tisat encümeni mazbatasında ifade edildiği 
üzere, bedenî veya fikrî günlük ağır hizmetlerden 
yorgun düşen halkm faideli ve dinlettirici filimler 
temaşasiyle yarının hayat mücadelesine daha 
asude bir vücut ve daha randımanlı bir fikir 
ile girebilmesini kolaylaştırmak gayesine müs
tenit olduğu aşikârdır. 

Bunun içindir ki, Hükümete, filimlerden alın
makta olan gümrük resminden tenzilât yapa
bilmek salâhiyeti verilerek vergi fedakârlığı 
kabul edilmiştir. Bu vergi fedakârlığının halka 
aksettirilmesi pek tabii olduğu için ayni 
kanun, sinema duhuliye ücretlerinin mikdarmı 
tâyin hususunda belediyelere vazife ve salâhi
yet vermiştir. 

Böyle olmakla beraber; sinema duhuliye üc
retlerinin tenzil ettirilmesini mucip olan sebep, 
yalnız gümrük resminin tadil edilmesinden 

ibaret olmayıp Hazineye ait damga ve tayya
re resimleri ve belediyeye ait hisse ve resimler 
üzerinde dahi aynı kanunla tadilât yapılmış 
olmasının daha büyük tesiri mevcuttur. Bu 
itibarla sinema duhuliye fiyatları üzerinde te
vakkuf etmek pek yerinde olur. 

Bahis mevzuu olan kanunun, fiyat tâyini 
hususuna ait hükümleri gayrikâfi olması ih
timaline mebnidir ki ; 6 . V I I . 1939 tarihinde 
bu kanunun yerine 3702 numaralı kanun ka
im olmuş ve altıncı maddesinde (Belediye da
imî encümenlerince tâyin edilecek ücretlerin 
yüksek tâyin edildiği Maliye ve Dahiliye vekâ-
letlerince yaptırılacak tetkikat neticesinde an
laşılırsa, bu ücretlerin münasip hadde indiril
mesi Dahiliye vekâletince belediyelere tebliğ 
edilmesi) salâhiyeti taknin edilmiştir. 

İşte İktisat encümeni mazbatasında temas 
edilen (tenzilâtın halka aksettirilmesi) noktası, 
bu şekilde kanunun muzaheretine mazhar ol
muş bulunmaktadır. 

Dahiliye vekilinin encümenimizde verdiği 
izahattan anlaşıldığına göre; tiyatro, sinema 
ve konserlerden alınmakta olan duhuliye üc
retleri hakkında Vekâlet 24 . V I I I . 1938 tarihin
de bir tamim neşrederek icabeden tedbirleri 
almış ve ücretler, bugün alınmakta olan dere
ceye indirilmiştir. Bu ücretlerin halen ziyader 
ligi ve daha ziyade tenzilât yapılmasını icabet-
tirecek bir sebebin inzimam ettiği hakkında 
Vekâletçe hâsıl edilmiş bir kanaat ve bu yolda 
Vekâlete yapılmış bir ihbar vâki değildir. Böy
le olmakla beraber encümenimiz, bugünkü du
huliye ücretlerinin indirilmesi mümkün ise, 
ieabeden tedbirin alınması temennisini tesbit 
etmiştir. 

Müzakerenin cereyanı safahatında encümeni
miz, sinema filimlerinin ve filim senaryolarının 
kontrolü üzerinde dahi tevakkuf etmiş ve bu 
husustaki nizamnamenin 7 nci maddesinin tatbi
katında ve bilhassa bu maddenin altıncı fıkra
sında yazılı umumî terbiyeye ve ahlâka ve millî 

( S. Sayısı : 129 ) 
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duygularımıza mugayir filimlerin kontrolünde 
daha ziyade takayyüt gösterilmek lüzumuna, 
temenni halinde işaret edilmiştir. 

Cari olan mevzuata nazaran; İcra Vekilleri 
Heyetinin kanuni salâhiyete istinadederek sine
ma filimlerinden alınmakta olan gümrük res
minin tenzili hakkında ittihaz etmiş bulunduğu 
kararın tasdikma dair olan lâyihanın kabulüne 
ittifakla karar verilmiş ve lâyiha metni üzerinde 
icabeden ifade değişikliği yapılmıştır. 

Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi 
edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
Da. En. Reisi R. V. M. M. 

Tekirdağ Çoruh Mardin 
C. TJybad%n Atıf Tüzün Edib Ergin 

3539 numaralı kanunun 7 nci maddesine 
tevfikan sinema filimlerinin memlekete ithalin
de alman gümrük resimlerinin yüzde 75 nisbe-
tmde indırıiı ıcsine dair İcra Vekilleri Heyetince 
iLcijredilnliş olan 19 . VIII . 1938 tarihli ve 
£/34"56 numaralı kararın Büyük Millet Meclisi 
ne arzı hakkındaki 13 . IX . 1938 tarihli ve 
fi/4383 numaralı Başvekillik tezkeresi İktisat 
ve Dahiiiyf- encü.-ıenleri mazbatalariyle birlikte 
v<; alâkalı vok.'Jetican mümessilleri hazır bulun
un KÎ arı halde encümenimizde müzakere olundu. 

Encümenimiz, Dahiliye encümeninin mazba
tasında kaydedilmiş olduğu veçhile, gerek 3533 
numaralı ve gerek 3702 numaralı kanunlarla 
istihdaf edilmiş olan gaye halkın eğlenme ve 
dinlenme ihtiyacı gözönünde tutularak sinema 
duhuliye ücretlerinin münasip hadlere" ifcam-
dan ibaret olup bu maksadın istihsali için de 

Kâtip r 
Yozgad 

8. Korkmaz 
Antalya 

R. Kaplan 
Çankırı 

A. Doğarı 
Erzurum 

Z. Soydemir 
Konya 

$. Ergun 
Maraş 

7ı. Kayran 

Ankara 
Ekrem Ergun 

Bursa 
F. Güvendiren 

Çorum 
1. Kemal Alpsar 

Gazianteb 
Dr. A. Melek 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Sivas 
Mitat Ş. BUda 

Ankara 
F. Daldal 
Çanakkale 

H. Ergeneli 
Erzurum 
N. Elgün 

İçel 
T. C. Beriker 

Malatya 
E. Barkan 

Tokad 
Galib Pekel 

Trabzon Zonguldak 
8. Abanozoğlu î. E. Bozkurt 

Maliye ve Dahiliye vekâletlerince ve devamlı 
surette murakabe icrasının zaruri bulunduğunu 
tesbit ve bu hususta Dahiliye encümenince 
icra kılınan müzakereyi mütaakıp muktazi 
görülen tebligatın vekilliklerce yapılmış olduğu
na ıttıla peyda etmiş olmakla kanun lâyihası
nı Dahiliye encümeninin tadili veçhile aynen 
kabul etmiştir. 

Havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdii 
Yüksek Reislikten rica olunur. 

Maliye En. Reisi M. M. Kâtip 
İstanbul Malatya Kastanaonu 

A. Bayındır Nasuhi Bay dar H. Dicle 
Bursa izmir Kayseri 

Dr. G. Kahraman K. Dursun ö. Taşaiûğlu 
Kırşehir Malatya Manisa 

M. Seyfeli M, Nedim Zabcı Faik Kurİ&ğltı 

Maliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Maliye emilmeni 11 . IV . 1941 

Esas No. 1/72 
Karar No. 33 

Yüksek Reisliğe 
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ISütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 67 
Esas No. 1/72 

t . W. î#& 

Yüksek Reis le 

Sinema filimîeririin gümrük resimlerinin in
dirilmesi hakkında 2294 sayılı kanunla verilen 
salahiyete istinaden icra Vekilleri Heyetiniee 
ittihaz olunan kararın tasdikiha dair 13 . IX . 
1938 tarih ve 6/4383 sayılı Başvekâlet tezkere-
sîyfr Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası 
İktisat, Gümrük ve inhisarlar, ftahiljye ve.Ma
lîye encümenleri mazbatalariyle birlikte Eneü-
riîenimize tevdi buyurulraakla Gümrükler umum 
müdürü hazır oduğu halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Sinema filimlerinin içtimai terbiyede ve hal
kın umumî bilgisi üzerinde yaptığı öğretici hiz
met ve dinlendirici tesir nazarı îtibare alınarak 
sinemalardan geniş halk kütlesinin faydalan
masını kolaylaştırmak üzere 3539 numaralı ka-
niTnla bazı rejimlerde tenzilât yapıldığı sırada 
ayrit karomun 7 nci maddesiyle îcra Vekilleri 
Heyetine sinema filimlerinin gümrük haddini 
indirmek salâhiyeti verilmiştir, işte bu kanuni 
salâMyetine istinaden vekiller Heyetince itha
lât Umumî tarifesinin 617 nci numarasına giren 
jgfnema bilimlerinden alman gümrük resminin 
% 75 nisbetinde indirilmesine dair 19 . VIII. 1938 
tarihinde ittihaz edilen 2/9456 numarali karar 
kanlına uygun bulunmakla Encümenimizce de 
kabul edilmiştir. Ancak yapılan incelemelerle 
bir filimin sıkletine göre bu tenzilâttan ettiği 
istifade 150 hattâ 225 lira kadar tutmakta ise de 
filimlerin dört sene gibi uzun bir müddet bir çok 
sinemalarda defalarla gösterildiği gözönüne 
almmea yukanki miktarın binlerce duhuliye 
biletine inikas^ hesaba değmiyeeek kadar cüzi 

öteeafı re bteae»aleyh 1>u temsiller istihdifef edi
len gayenin teminine imkân olmadtğrve biİSMs 
bu temsilden adedleri mahdut filim ithâÖlte*-
larmm müstefit olduğu neticesine- varılmı$rol-
duğundan Hükümetle bu mesePenih tÜfckat na
zarına alınmasını Bnetimenimiztem^faniye lâtife 
görmüştür. 

Bu gibi kararname taÜıllerinde takibedSIen 
ustile uygun şekilde yeniden kaleme alınan^lâyi
ha havalesi veçhile Gümrük ve inhisarlar erSeü-
menine tevdi fetfyurtflmak üsere Yüksek "Beis-
l^e^ttatöttP. 

Reis V. 
Kastamonu 
.T. Coşkan 

•M. M. 

B. îtiiabcı 

Reis 
Çorum 
/. Eker 
Kâtip* 

İstanbul Bolu Bursa 
F. öymen Celal Sait Siren Dr. S.lfcmuk 

Bursa Diyarbakır Elazığ 
A. Nevzad Ayaş Rüştü Berkit M.F.&tay 

, Giresun Gumüşane îsparfâ 
M. Akkaya D. Sakarya Mukerrem Karaağaç 

İsparta istanbul îstanföut 
R. Ünlü S. TJraz İmza okunamadı. 
Kayseri Kayseri Kırklareli 

F. Baysal Suad II. Ürgüblü B. Denker 
Kütahya Mardin Muş 

.1. Tiridoğlu Rıza Erten Ş. Ataman 
Ordu Samsun Sivas 

II. Yalman M. Ali Yörüker Remzi Çiner 
Tunceli Yozgad 

Mitat Yenel A. Sungur 
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fötimrük ve inhisarlar encümenfc»mazbatası 

T. B. M. M. 
0. ve î. Encümeni 
Esas No. 1/72 
Kurar No. 16 

29. IV .1942 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırlanıp 
Vekiller Heyetinin 18 . IX . 1938 tarihli toplan
tısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan si
nema filimlerinin gümrük resimlerinin indi
rilmesi hakkında ittihaz olunan kararın tasdi-
kına dair, kanun lâyihasiyle mucip sebepler 
mazbatası ve İktisat, Dahiliye, Maliye ve Bütçe 
encümenleri mazbataları Gümrük umum müdü
rü de hazır olduğu halde tetkik ve müzakere 
edildi. 

îyi seçilmiş sinema filimlerinin içtimai terbi
yede ve halkın umumî bilgi ve seviyesinin inki
şafında yaptığı hizmet ve dinlendirici te
siri doîayısiyle sinemalardan halkın geniş bir 
surette faydalanmasını temin maksadiyle si
nema filimlerinden alman gümrük resminin 
% 75 nisbetinde indirilmesi hakkındaki kara
rın kanuna uygun olması itibariyle Encü-
menimizce kabulü münasip görülmüştür. An
cak Bütçe encümeninin mazbatasında da işa
ret edildiği veçhile Gümrük resminde yapılan 
tenzilâtın temin ettiği menfaat filmin sikle-
tine göre gösterilen beher filim başına 150 ilâ 

225 lira gibi bir miktara baliğ olması ve fi-
limlerin dört sene gibi uzun bir müddet içinde 
bir çok sinemalarda defaatla gösterilmesi sebe
biyle bu tenzilâtın biletler üzerindeki inikası 
rakamla ifade edilemiyecek kadar azdır. Bir 
naenaleyh bu tenzilâtla istihdaf edilen gaye
nin temini mümkün olmadığı ve bundan adedi 
mahdut olan filim ithalâtçılarının istifade 
ettikleri yapılan incelemelerden anlaşılmış ve 
encümenimiz de Bütçe encümeninin bu husustaki 
görüş ve temennisine iştirake ve lâyihayı aynen 
kabule karar vermiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe arzolunur. 
G. ve X En. Rs. M. M. Kâ. 

Mardin Erzurum Seyhan 
Ol. S. Düzgören M. H, Göle Şemsa Işcen 

Amasya Çorum Eskişehir 
N. Aktın 8. Köstekçioğlu 1. özdamav 
Konya Malatya Samsun 

/. Erdal O. Taner M. Ulaş 
Samsun Tekirdağ Yozgad 

$, Necmi Selmen N. frak Ekrem Tekel 
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HÜKÜMETİN TB&LÎFÎ 

Sinema füimlerinin gümrük re-
simlerinin indirilmesi hakkında 
ittihaz olunan kararın tasdiki-

na dair kanun lâyihası 

BİRİNCİ MADDE — 3539 
sayılı kanunun 7 nci maddesiy
le verilen salâhiyete istinaden: 

1499 sayılı Gümrük tarifesi 
kanununa bağlı tarifenin 617 
nci numarasında yazılı sinama-
toğraf filimlerinden alınan re
simler İcra Vekilleri Heyetince 
19. VIII. 1938 tarihinde kabul 
edilmiş olan ekli kararname 
mucibince tenzil edilmiştir. 

İKİNCİ MADDE — Bu ka
nun neşri tarihinden muteber
dir. 

ÜÇÇÜNCÜ MADDE — Bu 
kanunun hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memur
dur. 

18. IX. 1938 
Baş V. 

O. Bayar 
Ad. V. ve Ha. V. V. 

Ş. Saraçoğlu 
M. M. V. 
K. Özalp 
Da. V. 
Ş. Kaya 
Ma. V. 

F. Ağ ralı 
Mf. V. 

S. Ankan 
Na. V. 

A. Çetinkaya 
Ik. V. 

Ş. Kesedir 
S. î. M. V. 

Dr. H. Alataş 
G. t V. 

Rana Tarhan 
Zv. V. 

F. Kurdoğlu 

DAİflfUTE ENCÜMKmNÎN 
DEĞlŞTlBÎŞI 

sinema füimlerinin gümrük re
simlerinin indirilmesi hakkında 
ittihaz edilen kararın tasdike 

na dair kanun lâyihası 

MADD^ 1. — 1499-numaralı 
Gümrük tarifesi kanununa bagv 
lı tarifenin 617 nci numarasın
da yazılı sinema filimlerinden 
alınan resimlerin tenzili hak
kında îcra Vekilleri Heyetince 
3539 numaralı kanunun 7 nci 
maddesine müsteniden 1. VIII. 
1938 tarihinde ittihaz edilmiş 
olan karar tasdik edilmiştir. 

MADDE 2, — Hükümetin 
2 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

MADDE 3. — Hükümetin 
3 ncü maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

&Ü?ÇE ENOÜMENtNfif 
DEÖÎŞTÎBÎŞI 

Sinema füimlerinin gümrük re* 
simlerinin indirilmesi hakkında 
ittihaz olunan kararın tasdikı-

na dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — Kanuni salâ
hiyete istinaden îcra Vekilleri 
Heyetinin 19. VIII. 1938 tarih 
ve 2/9456 sayılı ilişik karariy-
le Gümrük ithalât umumî ta
rifesinde yapılan tadil tasdik 
olunmuştur. 

MADDE 2. — Bu kanun neş
ri tarihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 3. — Bu kanu
nun hükümlerini icraya İcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 129 ) 



' • « . - " ' • • — - . . . 

Heyetini» 10 . VIII . 1ÖS8 tarihli ve 2/9456. sayıl} kararnamesi suretidir. 

Halkıtı seviyesini yükseltmelâ;e büyük tesirleri bulunan sinemaların daha vâsi mikyasta halkın 
b!23ne,$qaçe'tahsİS:«dilmesini temi»>etmek ımakıadiyle* ^haliçten ,getirilen Alimlerin dolusunun .kilo* 
tjiiöt^^^njnakta ;olan 15 liraiîg^msükaresmiileöhıpŞîuıuB 'kilosundan alınmakta olan 2 lira»gümrük 
¥QşmımL (3ii#^vy^tmiş;>beşVw vekü^imn 20.. VII . 
1938J#fjh;{ve,afi^^/3P6 sayılı teklifi ve»MaliyeuvePl*gmu* 17 . VIII . 1988 ftaıuh-ve 2§532t,şayılı 
mütalâanamesi üzerine 3539 saydı kanunun 7 nci maddesine tevfikan İcra Vekilleri Heyetince 
1 9 . V B I .1938 tarihinde onanmıştır. : :V 
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S. Sayısı: 134 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülüne dair 
olan 3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı 
cetvellerle 1941 malî yılı muvazenei umumiye kanu
nuna bağlı cetvellerin Maarif vekâleti kısmında deği
şiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Maarif 

ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/780) 

T.C. "": :"..:"" """" 
Başvekâlet 25 . III . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1187 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
.3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı cetvellerle, 1941 malî yılı bütçesine bağlı bazı 

cetvellerin Maarif vekilliği kısmında değişiklikler ^pı lmasr hakkında Maarif vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 13 . I I I . 1942 tarihinde l üksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nını lâyihası esbabı mncibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Gerekçe 

Ankara'daki yüksek Öğretim müesseselerim izde evvelce tedris vazifesi kabul etmiş mebusların 
ahiren profesörlükten istifa etmeleri dolayısiyle bu müesseselere yeniden maaşlı profesör ve öğ
retmenler tâyin edebilmek için kadrolarda bazı değişiklikler yapılması zaruri görülmüştür. Bu 
suretle mebus profesörlere ayrılmış olan bir kısım ücretli vazife kadroları kaldırılmış ve yerlerine 
maaşlı kadrolar teklif olunmuştur. 

Yüksek öğretim alanında Cumhuriyetin bugüne kadar vücude getirdiği eserler azrmsanaeak 
derecede olmamakla beraber, bu öğretimden beklenen fikrî ve pratik neticelerin gereği gibi elde 
edilmesi, bilhassa profesörlüğün tam bir meslek halinde yerleşmesine, bu mesleğe girecek genç
lerin ehliyetlerini ispat ettikçe lâyik oldukları yerlerde kadro bulmalarına, bir de böyle müsait 
şartlar içinde çalışmak imkânlarını elde ettikten sonra hem işgal ettikleri kürsüleri lâyikiyle 
doldurabilmelerine, hem de ulusal düşünüş milletlerarası ilim âleminde yer almasını temin et
melerine ve nihayet bu meslekteki!erin çalışmalarını memleket ihtiyaçları istikametinde ilerlet
melerine bağlıdır. Bütün bu hedeflerin tahakkuku için kanun projesiyle bugünün ihtiyacı ka
dar profesörlük, doçentlik ve asistanlık kadrosu istenmektedir. 

Yüksek öğretim müesseselerinde talebelerin derslerde ve seminerlerde olduğu kadar kütüpha-
nelerdeki şahsi çalışmalarının da büyük yeri olduğu ve bu çalışmaların verimli olması için bu 
müesseselerdeki kütüphanelerin başında bu işleri vukufla idare edecek, kitapların usulü daire
sinde ilmî tasniflerini yapacak, talebelerin ve tedris unsurlarının kütüphaneden istifade edebilme
lerini temin edecek ve kendisinden icabında istenecek malûmatı verebilmek için kütüphanede bulu
nan kitapların konuları hakkında umumî malûmata sahip olabilecek surette hazırlanmış kütüphane şef
lerine olan ihtiyaç bütün yüksek öğretim müesseselerimizce şiddetle hissolunmaktadır. Bunun için 



Ankara Dil ve t a r ih - Coğrafya Fakültesi kadrosuna ayni zamanda fakültede mevcut muhtelif 
enstitü kütüphanelerine de nezaret etmek üzere bir kütüphane müdürü ve Siyasal Bilgiler Okulu 
kadrosuna bir kütüphane memuru ilâve etmek zaruri görülmüştür. Bu suretle her iki ilim müesse
semizin sayısı 70 000 e yaklaşan ilim ve ihtisas kitaplarından talebemizin en geniş ölçüde fayda
lanmaları temin edilmiş olacaktır. 

Ankara Yüksek öğretim müesseselerinin tedris kadrolarına günün ihtiyaçlarına uygun yeni bir 
şekil verilirken bunların idare kadrolarını da imkân nisbetinde kuvvetlendirmek ve mümasil mü
esseselerdeki vazifelerle mütenasip durumlara getirmek lüzumlu görülmüştür. 

Kanun lâyihasının birinci maddesi ile maaş, ikinci ve muvakkat ikinci maddeleri ile de ücret 
kadrolarına gerekli görülen değişiklikler teklif olunmaktadır. Muvakkat birinci madde ile ele
manları yetiştirilinciye kadar istifade edilemiyecek olan bir kısım profesörlük kadrolarının 1941 
malî yılı Muvazenei umumiye kanununun «L» işaretli cetveliyle mevkuf tutulmaları düşünülmüştür-

Maarif encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
3iıarif encümeni 6 . TV . 1942 

Esas No. 1/780 
Karar No. 5 

Yüksek Reisliğe 

3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sa
yılı cetvellerle 1941 malî yılı bütçesine bağlı bazı 
cetvellerin Maarif vekilliği kısmında değişiklikler 
yapılması hakkında Maarif vekilliğince hazırla
nan ve Yüksek Meclise arzedilerek encümeni
mize havale buyurulan kanun lâyihası Maarif 
vekili Hasan Âli Yücel ile Maarif vekilliği 
\ 'üksek öğretim umum müdürünün ve Hukuk 
müşavirinin huzurlariyle incelendi ve müzakere 
edildi. 

Lâyiha Ankara 'daki yüksek öğretim müesse
selerinin kadro cetvellerinde yapılması lüzumlu 
görülen değişiklikleri ihtiva etmekte ve bu de
ğişmeler üç türlü ihtiyaca dayanmatadır. Birin
cisi, evvelce tedris vazifesi kabul etmiş olan 
mebusların profesörlükten istifa etmeleri üzerine 
bu müesseselere yeniden maaşlı profesör ve 
öğretmenlerin tâyin edilebilmesi için bir kısım 
ücretli vazife kadrolarının kaldırılarak yerleri
ne maaşlı kadroların konması lüzumudur. 

İkincisi üksek Öğretim müesseselerinde tah
silin en kıymetli ve esaslı yardımcısı olan kü
tüphanelerin kendilerinden beklenen faydayı 

verebilmeleri için ehliyetli memurlar tarafından 
idare edilmesinin lâzım görülmesidir. 

Üçüncüsü de idare kadrolarında bazı deği
şiklik yapılması icabıdır. 

Encümenimiz lâyihanın gerekçesinde görü

nen ve Maarif vekili tarafından da ayrıca izah 
edilen bu sebeperi yerinde bularak teklif olunan 
kadro değişikliklerini esas bakımından uygun 
bulmuş ve lâyihanın maddelerini olduğu gibi ka
bul etmekle beraber cetvellerin aşağıda arzedilen 
üç noktasında değişiklik yapmayı maksada da
ha muvafık görmüştür. 

1. (2) numaralı cetvelde Ankara Dil ve ta
rih - coğrafya fakültesinde (100) lira ücretle is
tihdamı teklif edilen 10 ncu derecede spor öğret
menliği - Esaslı ve devamlı bir vazife olmasında 
mülâhaza edilen faydalar dolayısiyle - (1) nu
maralı cetvelin Ankara Dil ve tarih - coğrafya 
fakültesi kısmına 7 nci derecede (60) lira maaş 
olarak nakledilmiştir. 

2. Yine (2) numaralı cetvelin Ankara Dil 
ve tarih - coğrafya fakültesi kısmındaki lektör 
vazifesinin yanma bu ismi izaha hizmet etmesi 
ve ileride onun yerini tutması düşüncesiyle ka
vis içinde (Okutman) kelimesi ilâve edilmiştir. 

3. (4) numaralı cetveldeki (Fars dili ensti
tüsü ders mustahzırı) vazifesinde mustahzır ke
limesi de bu vazifenin izah edilen mahiyeti bakı
mından (okutman) suretine çevrilmiş ve (dere
ce) ile (maaş) kayıtlan da kaldırılmıştır. 

Kanun lâyihası cetvellerde yapılan bu üç de
ğişiklikle birlikte ve ittifakla kabul edilerek ha
valesi mucibince bütçe encümenine tevdi buyu-
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rulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Antalya Çanakkale 
Maarif En. Reisi M. M. T. örs Avni Yukaruç 

Manisa İstanbul Ankara içel izmir 
R. Nafiz Edgüer 1. Alâettin Gövsa B. Baykan E. İnankur Nazmı İlker 

Hakkâri 
İzzet V. Ay kur d 

Urfa 
Refet Ülgen 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 

Mazbata No. 84 
Esas No. 1/780 

4.V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sa
yılı cetvellerle, 1941 malî yılı bütçesine bağlı 
bazı cetvellerin Maarif vekilliği kısmında de
ğişiklikler yapılması hakkında Maarif vekilli
ğince hazırlanıp Başvekâletin 25 mart 1942 
tarih ve 6/1187 sayılı tezkeresiyle Yüksek Mec
lise sunulan kanun lâyihası encümenimize tevdi 
buyurulmakla Maarif encümeni mazbatasiyle 
birlikte ve Yüksek tedrisat ve Bütçe ve malî 
kontrol umum müdürleri hazır oldukları halde 
tetkik ve müzakere olundu. 

Ankara öğretim müesseselerinde ücretle va
zife gören bir kısım profesörlerin istifaları dola-
yısiyle boş kalan mevkilere maaşlı profesör tâ
yin edilebilmesini teminen ücretli kadroların 
kaldırılarak yerlerine maaşlı kadrolar konul
masını ve bu müesseseler kadrolarında mevcut 
profesör, doçent ve asistan miktarının arttırı
larak tedris heyetinin takviyesini ve bu mü
nasebetle kadrolarının da imkân nisbetinde kuv
vetlendirilmesini ve nihayet bu müesseselerin 
kütüphanelerinden talebe ile tedris unsurlarının 
lâyikiyle faydalanabilmeleri için başlarında bu
lundurulacak memurların ilmî kifayeti haiz ol
malarına imkân vermek üzere de baremdeki un
van ve derecelerinin yükseltilmesini istihdaf 
eden kanun lâyihası esas itibariyle kabule şa
yan görüldüğü gibi birinci ve ikinci maddeleri 
Hükümetin teklifi ve cetveller de Maarif encü-

meninin tadili "v 
3 ncü madde 

eçhile aynen kabul edildi. Ancak 
değiştirilerek meriyet tarihi 30 

mayıs olmak üzere tesbit edildiğine göre 1941 
malî yılı Bütçe kanununa bağl: L cetvellerde de-
ğişiklik yapılması bahis mevzuu olamıyacağm-
dan Hükümet i 
tayyedilmiştir. 

teklifindeki iki : muvakkat madde 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe 
Bütçe En. Rs. 

Çorum 
/ . Eker 

Kâ. 
istanbul 

F. Öymen 
Bursa 

Dr. S. Konuk 
Giresun 

M. Akkaya 
istanbul 

) sunulur. 
Rs. V. 

Kastamonu 
T. Co§kan 

Bolu 
Celâl Sait Siren 

Diyarbakır 
Rüştü Bekit 
Gümüşane 
D. Sakarya 

Kayseri 

M. M. 
Muğla 

H. Kitabcı 

Bolu 
Dr. Zihni Ülgen 

Elâzığ 
M. F. Altay 

İsparta 
R. Ünlü 

Kırklareli 
S. TJraz Suat Hayrı Ürgüblü B. Denker 

Konya 
R. Türel 
Mardin 
R. Erten 
Samsun 

M. A. Yörüker 
Yozgad 

Kütahya 
A. Tiridoğlu 

Muş 
Ş. Ataman 

Seyhan 
S. Çam 

A. Sungur 

Maraş 
M. Bozdoğan 

Ordu 
H. Yalman 

Tokad 
H. N. Keşmir 

Yozgad 
S. Igöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
3656 ve 3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı 
cetvellerle, 1941 malî yılı bütçesine bağlı bazı 
cetvellerin Maarif vekilliği kısmında değişiklik

ler yapılmasına dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki «An
kara Hukuk fakültesi», «Siyasal bilgiler okulu» 
ve «Ankara Dil, tarih ve coğrafya fakültesi» 
ne ait kadrolar kaldırılmış ve yerlerine bu ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelde gösterilen kad
rolar konulmuştur. 

MADDE 2. — 3888 sayılı kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Maarif vekilliği kısmındaki «An
kara Hukuk fakültesi» ve «Ankara Dil, tarih 
ve coğrafya fakültesi» ne ait kadrolar kaldırıl
mış ve yerlerine bu kanuna bağlı (2) sayılı cet
velde gösterilen kadrolar konulmuştur. 

MUVAKKAT BİRİNCİ MADDE — 1941 
malî yılı bütçesine bağlı (L) işaretli cetvelin 
Maarif vekilliği kısmındaki «Ankara Hukuk fa
kültesi», «Ankara Dil, tarih ve coğrafya fakül
tesi» ne ait kadrolar kaldırılmış ve yerlerine bu 
kanunun birinci maddesi ile kabul edilen kad
rolardan ilişik 3 numaralı cetvelde decere, adet 
ve maaşları gösterilenler konulmuştur. 

MUVAKKAT ÎKlNCl MADDE — 1941 ma
lî yılı bütçesine bağlı (D) işaretli cetvelin Ma
arif vekilliği kısmındaki Ankara Dil, tarih ve 
coğrafya fakültesine ait kadrolara bu kanuna 
bağlı (4) numaralı cetvelde yazılı kadro eklen
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
muteberdir. 

tarihinden 

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

13. m . 1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam II. Menemencioğlu A. R- Artunkal 
Da. V. 

Fayik öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S.Î.M.V. 
Dr. B. Alataş 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

G. 1. V. 
R. Karadeniz 

Ma. V. 
F. Ağralı 
Ik. V. 

Sim Doy 
Zr. V. 

Muhlis Erkmen 
Ti. V. 

M. ökmen 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİRl 
,:>YK;6' ve 3888 sayılı kanunlara bağlı (1) sayılı 
çetecilerin Maarif vekilliği kısmında değişiklik

ler yapılmasına dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — Hükümetin birinci maddesi 

aynen. 

MADDE 2 — Hükümetin ikinci maddesi ay
nen, 

MADDE 3. — Bu kanun 30 mayıs 1942 ta
rihinden itibaren mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

(1 ve 2 sayılı cetveller Maarif encümeninin 
değiştirişi veçhile aynen kabul edilmiştir). 
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— B — 
Hükümetin teklifine bağlı cetveller 

[1] NUMARALI CETVEL 

D. 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 

5 
9 

11 
11 
11 
12 
12 
13 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Ankara Hukuk fakültesi tedrü 

Profesör 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 

/dare heyeti 

Fakülte müdürü 
Kalem âmiri 
Hesap memuru 
Kütüphane memuru 
tdare memuru 
Kâtip 
Ambar memuru 
Dahiliye memuru 

Siyasal bilgiler okulu 

Profesör 
» 
» 
» 

öğretmen 
» 

Adet 

* heyeti 

3 
7 
5 
5 
5 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

1 
2 
2 
5 
4 
6 

Maaş 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

80 
40 
30 
30 
30 
25 
25 
20 

125 
100 

90 
80 
70 
60 

D. 

8 
6 
7 
9 

10 
7 
8 
9 

10 
12 
12 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 

6 
7 
9 

11 
12 
11 
12 
10 

Memuriyetine 

» 
Doçent 

Asistan 
> 

Muavin 
Kütüphane memuru 
Muhasip ve kâtip 
Dahiliye memuru ve 

nev'i 

mutemet 
Ambar ve debboy memuru 
Hastane memuru 

Ankara Dil ve Tarih 

Profesör 

» 
» 

Doçent 

» 
Asistan 
Asistan 

Adet 

8 
5 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

50 
70 
60 
40 
35 
60 
50 
40 
35 
25 
25 

- Coğrafya fakültesi 

2 125 

Fakülte müdürü 
Fakülte kütüphane müdürü 
Kalem âmiri 
Dahiliye memuru 
Kâtip 
Kütüphane memuru 

» » 
Hesap memuru 

4 
5 

11 
11 
10 
15 
10 
10 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

100 
90 
.80 
70 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
70 
60 
40 
30 
25 
30 
25 
35 
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D. Memuriyetin nev'i 

[2] NUMARALI CETVEL 

Adet Ücret D. Memuriyetin nev'i 

Ankara Hukuk fakültesi tedris heyeti 

7 Profesör 4 170 

6 
10 
12 
15 

7 
7 
9 

İdare heyeti 

Dekan 
Doktor 
Kütüphane memur muavini 
Hastane hademesi 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya 

Dekan 
Profesör 
Lektör 

fak 

1 210 
1 100 
1 75 
3 40 

nitesi 

1 170 
4 170 
1 120 

7 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

îlmî yardımcı 
îlmî yardımcı 

» » 
» » 
» > 
» •» 

•» > 

10 Mütercim 
10 Müdür muavini 
10 Müzakereci 
10 Spor öğretmeni 
10 Doktor 
10 Enstitü müdürü 
14 » » 
11 Enstitü kütüphane memuru 

Adet 

1 
1 
1 
1 
2 

1-1 

5 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

Üeret 

170 
170 
140 
120 
100 
85 
75 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
50 
85 

[3] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin ncv'i Adet Maaş 

Ankara Hukuk fakültesi 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
8 
9 
8 
9 
0 

Profesö 
» 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
» 

Asistan 
» 

Asistan 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
50 
40 
50 
40 
35 

D. Memuriyetine nev'i 

Siyasal bilgiler okulu 

6 Doçent 
7 » 
9 Asistan 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 

3 Profesör 
4 » 
5 » 
6 » 
6 Doçent 
7 » 

11 Asistan 

Adet 

1 
2 
3 

fakülte 

3 
3 
9 
8 
6 
7 
2 

Maaş 

70 
60 
40 

si 

100 
90 
80 
70 
70 
60 
30 

[4] NUMARALI CETVEL 

D. Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

S Fars dili enstitüsü ders müstahzırı 140 

( S. Sayısı : 134) 



- t -
Maârif encümeninin değiştiricine bağlı cetveller 

[İ] NUMARALI CETVEL 

D. 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 
8 
9 

10 

5 
9 

11 
11 
11 
12 
12 
13 

2 
3 
4 
5 
6 
7 

Memuriyetin nev'i 

Ankara Hukuk fakültesi tedris 

Profesör 
> 
» 
» 
» 

Doçent 
» 
> 
» 

Asistan 
» 
> 

îdare heyeti 

Fakülte müdürü 
Kalem âmiri 
Hesap memuru 
Kütüphane memuru 
idare memuru 
Kâtip 
Ambar memuru 
Dahiliye memuru 

Siyasal bilgiler okulu 

Profesör 
» 
3> 

» 
öğretmen 

» 

Adet 

heyeti 

3 
7 
5 
5 
5 
2 
2 
4 
4 
3 
3 
4 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
3 

1 
2 
2 
5 
4 
6 

Maaş 

125 
100 
90 
80 
70 
70 
60 
50 
40 
50 
40 
35 

80 
40 
30 
30 
30 
25 
25 
20 

125 
100 
90 
80 
70 
60 

D. 

8 
6 
7 
9 

10 
7 
8 
9 

10 
12 
12 

2 
3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
7 
6 
7 
9 

11 
12 
11 
12 
10 

Memuriyetin nev'i 

> 
Doçent 

» 
Asistan 

» 
Muavin 
Kütüphane memuru 
Muhasip ve kâtip 
Dahiliye memuru ve mutemet 
Ambar ve debboy memuru 
Hastane memura 

Ankara Dil ve Tarih 

Profesör 
» 
» 
> 
» 

Doçent 
» 
» 
» 

Asistan 
Asistan 
Spor öğretmeni 

Adet 

8 
5 
3 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Maaş 

50 
70 
60 
40 
35 
60 
50 
40 
35 
25 
25 

- Coğrafya fakültesi 

Fakülte müdürü 
Fakülte kütüphane müdürü 
Kalem âmiri 
Dahiliye memuru 
Kâtip 
Kütüphane memuru 

» » 
Hesap memuru 

2 
4 
5 

11 
11 
10 
15 
10 
10 
7 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

125 
100 
90 
,80 
70 
70 
60 
50 
40 
35 
30 
60 
70 
60 
40 
30 
25 
30 
25 
35 
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[2] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

Ankara Hukuk fakültesi tedris heyeti 

Profesör 4 

İdare heyeti 

Dekan 1 
Doktor 1 
Kütüphane memur muavini 1 
Hastane hademesi 3 

170 

210 
100 
75 
40 

Ankara Dil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 

Dekan 1 170 

D. Memuriyetin nev'i 

Profesör 170 

9 Lektör (Okutman) 
7 îlmî yardımcı 
8 » » 
9 » » 

10 » » 
11 » » 
12 » » 
10 Mütercim 
10 Müdür muavini 
10 Müzakereci 
10 Doktor 
10 Enstitü müdürü 
14 » » 
31 Enstitü kütüphane memuru 

Adet 

1 
J 
1 
1 
2 
1 
5 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
4 

Ücret 

120 
170 
140 
120 
100 
85 
75 

100 
100 
100 
100 
100 

50 
85 

[3] NUMARALI CETVEL 

Memuriyetin nev'i Adet 

Ankara Hukuk fakültesi 

Profesör 1 
» 3 
» 4 
» 2 
» 2 

Doçent 1 
» 3 
» 2 

Asistan 2 
» 2 

Asistan 2 

Maaş I 

125 
100 ! 

90 
80 
70 
70 
50 
40 
50 
40 
35 

t). 

6 
7 
9 

3 
4 
5 
6 
6 
7 

11 

Memuriyetin .nev'i Adet Maaş 

Siyasal bilgiler okulu 

Doçent 1 70 
» 2 60 

Asistan 3 40 

Ankara Bil ve Tarih - Coğrafya fakültesi 

Profesör 3 100 
» 3 90 
» 9 80 
» 8 70 

Doçent 0 70 
» 7 60 

Asistan 2 30 

[4] NUMARALI CETVEL 

D Memuriyetin nev'i Adet Ücret 

8 Fars dili enstitüsü ders okutmanı 

....y.. »>»*« .«.. 

.( S. Sayısı : 134 ) 



S. Sayısı: 135 
Memurlarla askerî mensuplardan fevkalâde hallerde 
mal iktisap edenler hakkında kanun lâyihası ve Dahi

liye, Millî müdafaa ve Adliye encümenleri 
mazbataları (1/749) 

T. c. ' ' - " - - ~ - * . • • * - • . ; • : . - . : " '. • 

Başvekâlet 19.1'.İM8 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayt : 6/286 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Memurlarla askerî mensuplarının fevkalâde hallerde mal iktisap edenler hakkında hazırlanan 
vfc icra Vekilleri Heyetinin 15.1.1942 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan ka
nun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
; •**. Dr. B. Saydam 

Mucip sebepler ' 

Son zamanlarda dünya harbinin doğurduğu fevkalâde hallerden bilistifade şahsi menfatlerini 
temin maksadiyle bazı ahlâk düşkünlerinin Devlet ve Millet aleyhine olarak bir takım suiistimaller 
yapmıya başladıkları ve bu suretle gayrimeşru iktisaplara kalkıştıkları işitilmekte ve görülmekte
dir. 

Bu gibi fenalıklara kalkışanlardan yakalananlar hakkında kanuni takibata tevessül edilmiş ve iç
lerinde mahkûm edilmiş bulunanlar var ise de bu gibi hallerin tevali ettiği ve âti için önüne 
geçilmez bir fenalık mahiyeti alacağı da yapılan ihbarların çokluğundan anlaşılmaktadır. 

Vakıa ihbarlardan bir kısmının hakikate uygun bulunmadığı ve memleket içinde bulunan 
bazı şahısların Hükümet idaresi makanizmasmı idare edenlerin büyük bir kısmının suihal ile melûf 

oldukları hissini uyandırmak ve meslek maneviyatını kırmak için metodik bir şekilde çalışmaların
dan doğduğu ihtimali olmakla beraber memurlar arasında akidesi bozuk olanların kendi menfaaini 
memleket ve millet menfaatine tercih ederek bu gibi çirkin suçlan işleyenlerin de bulunduğu görül
mektedir. 

Devlet idaresinde vazife alan ve tek kaygusu milletin ve memleketin âli menfaatlerini korumak 
olan memurlardan bu günkü durumda mevzuatın normal zamanlara göre hazırlanmış ve fevkalâde 
hallerdeki icapları karşılamıya kâfi gelmiyen hükümlerinden istifade etmeği düşünerek fena yol
lara sapanları kolaylıkla meydana çıkarmak ve bu suretle fenalığa temayülü bulunanları da önle
mek maksadiyle memuriyeti hasebiyle eline geçenpara ile mâkûsen mütenasip olarak üstün bir! ha
yat yaşıyan ve gelirleriyle kıyas kabul etmez derecede mal iktisap edinmeleri dolayısiyle halkın şüp
heli nazarlarını üzerine çeken ve bununla beraber servetini yalnız meşru yollardan elde ettiği halde 
dedikodulara müsait durumda bulunanlar hakkında halen mer'i olan 1609 sayılı kanunla 1631 sa
yılı kanunların suç işlendikten sonra mal beyanı mecburiyetini koyan dar hükümlerine bağlı kal
maksızın suç işlenmeden dahi şüpheli olanları mal beyanına mecbur etmek suretiyle hem masum 
olanları bu şüpheli vaziyetten kurtarmak ve hem de hakikaten gayrimeşru yollardan servet toplıyan-
lan yakalamak ve şiddetli surette cezalandırarak haksız topladıkları servetlerini ellerinden alabil-



inek için Dünyanın içinde bulunduğu fevkalâde vaziyetler sebebiyle diğer Devletlerin de yaptıkları gi
bi şiddetli tedbirlere müşabih olarak hususi ve fevkalâde zamana mahsus cezai ve idarî bazı hüküm
leri de ihtiva etmek üzere ilişik kanun lâyihamı hazırlanmıştır. 

Dahiliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Dahiliye encümeni 30 . I . 1942 

Esas No. 1/749 
Karar No. 10 

Yüksek Reisliğe 

Memurlarla askerliğe mensup olanlardan 
favkalâde hallerde mal iktisap edenler hakkın
da hazırlanarak icra Vekilleri Heyetinin 15 . I . 
1942 tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı 
kararlaştırılan ve encümenimize havale buyu-
rulmuş olan kanun lâyihası Adliye ve Millî 
Müdafaa vekilleri hazır oldukları halde mucip 
sebepler mazbatasiyle birlikte okundu ve üze
rinde görüşüldü. 

Dünya harbinin doğurduğu fevkalâde haller 
içinde, durumların maadasından şahsi istifade 
yollarını düşünebilecek yaradılışta bazı düşkün
lerin bulunduğu ve bu gibilerin kendi menfaat
lerini gözeterek Devlet ve millet zararına da 
yolsuzluklara sapmağa kalkışacakları şüphesiz 
olmakla beraber bu yolda münferit mahiyetteki 
hâdiseleri, Devlet ve milletin bünyesi üzerinde 
sarsıntılar vücııde getirmek emeliyle büsbütün 
büyülterek ve birer istismar vesilesi olarak, ele 
almak istiyen agyarm da bulunduğu şüphe gö-
türmiyen bir hakikattir. 

Bu gibi ahlâk üşkünlerinin cüretlerini kı-
rip önleyecek fevkalâde tedbirleri derpiş eden 
bir lâyihayı, Hükümetin yüksek Meclise sevket-
miş olması, milletin ahlâk ve maneviyatı üze
rinde karışık tesirler yaratabilecek her türlü 
ahvale karşı keskin bir hassasiyet göstermekte 
olduğu bakımından da takdirle ve şükranla kar
şılanmağa değer bir hareket telâkki edilmiştir 
ve hiç şüphesizdir ki bu isabetli hareket, millet
çe de takdirle karşılanacak ve milletin, Dev
lete karşı tarihte misli az görülmüş yüksek 
itimadını bir kat daha kuvvetleştirmekte âmil 
olacaktır. 

Hükümet haber aldığı fenalıklar hakkında 
mevcut mevzuata dayanarak derhal tahkikata 

girişmekte ve yolsuz hareketi sabit olanları ceza
landırmakta asla müsamahaya meydan vermiyen 
şiddetli bir yolda yürümekte ise de gerekli se
bepler mazbatasında yazdığı veçhile 1609 ve 
1631 sayılı kanunların suç işlendikten sonra mal 
beyanı mecburiyetini koyan dar çerçevesine 
de bağlı kalmıyarak suç işlemeden dahi şüpheli 
görülenleri mal beyanına mecbur etmek ve gay
ri meşru yollardan toplanan servetlerin müsa
deresini temin etmek suretiyle fenalıklara set 
çekebilecek önleyici daha sert hükümleri ve 
geniş salâhiyetleri elde tutmak istemesi yerinde 
görülmüştür. 

Bu düşünüşlerle kanunun umumî heyeti esas 
bakımından kabul edilerek maddelerin müzake
resine geçilmiştir. 

Kanun lâyihasının başlığı, lâyiha içindeki 
hükümlerle uyarlı olabilmek için «fevkalâde 
hallerde haksız mal iktisap edenler hakkında 
kanun lâyihası» şeklinde kabul edildi. 

Birinci madde üzerinde uzun süren konuşma
lar yapılmış ve her noktasına temas edilerek 
Adliye ve Millî Müdafaa vekillerinden de iza
hat alınmıştır. Serdolunan fikir ve mütalâalar
dan bazıları, esaslara taallûk etmek itibariyle 
üzerinde durulmuş ve bir karara bağlanmıştır. 

Adliye vekili, bir sorguya cevap olarak, Teş
kilâtı esasiye kanununun «56» ncı maddesiyle 
hâkimlerin bir hususi kanuna tabi tutulduğunu 
ve eldeki kanunun hâkimlere de teşmilini istilzam 
edebilecek sebepler bulunmadığını öne sürerek 
Türk Öeza kanununun «279» ncu maddesiyle ifa
de edilmek ve bu kanun hükümlerine tabî tutul
mak istenilen memurlar arasında hâkimlerin 
bulunmadığını ifade etmiştir. 

Fevkalâde hallerin yolsuzluğa meydan apçabi-
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leeek müsait ve fakat aynı zamanda nazik du-
rumkFt kargısında Devlet teşkilâtının hepsi de 
aşağı yukarı aynı halde bulunmakla beraber 
«Evsaf, hukuk, ve zaif, maaş ve muhassasat ve 
sureti nasıp ve azil» noktalarından muvazi ola
rak Teşkilâtı esasiye kanununun «93» ncü mad
desiyle diğer Devlet memurları içinde bir hu
susi kanun bulunduğu tasrih edilmiş ve bilû
mum memurlar arasında fevkalâde hallerde 
vâki olacak yolsuzlukların tahkikiyle cezalan
dırılması yolunda istisnai bir vaziyetin ihdası 
muvafık görülmemiş olmasma binaen hâkim
lerinde Hâkimler kanununun 6 ncı babında 
yazılı maddelerinde mevcut kayıtlarla bu ka
nun hükümlerine tabi tutulmasına Adliye ve
kili de muvafakat etmiş olduğundan birinci 
maddeye bu durumu tesbit eden son bir fık
ranın ilâvesi encümenimkce kabul edilmiştir. 

Teklif edilen lâyihanın birinci maddesinin 
başı bu kanun hükümlerine tabi tutulmak iste
nilen kimseleri ihtiva edecek bir ifade olarak 

i «Türk ceza kanununun (279) ncu maddesindeki 
x'' memur tarifine girenler..» siklinde yazılmış ise 
( de bu (279) ncu madde teşriî vazife görenleri de 

çerçevesi içine almakta bulunmuş ve esas itiba
riyle mebusların da umumî mahiyetteki bu 
kanun hükmünden hariç tutulması iltizam edil
memiş olmakla beraber Teşkilâtı esasiye kanu
nunun (17) ve (27) nci maddelerindeki sarahat 
karşısında teşriî vazife görenlerin madde çer
çevesi dışmda kalması zaruri görülmüştür. Bu 
sebepten yine Ceza kanununun sözü geçen 279 
ncu maddesi metni esas tutularak iki fıkra ile, 
kanun hükmüne tabi tutulması icabedenler, 
ifade edilmiştir. 

Bu birinci ve ikinci fıkra hükümlerine, - 3659 -
sayılı kanunda yazılı müesseselerin dahil bulun
duğu beyaniyle ayrı bir fıkra olarak (3659) sa
yılı kanunda yazılı müesseselerden bahsedilmesi 
bir tekrardan ibaret ve lüzumsuz bulunduğu id
dia edilmiş ise de (3659) sayılı kanunda adı geçen 
müesseselerin kâf fesinin bir âmme vazife veya hiz
meti gören müesseselerden addedilmesine imkân 
görülemiyeceği derkâr olduğundan hiç bir tered
düde mahal bırakmamak üzere kanun lâyihası
nın Inrmci maddesinin, bu lâyihadaki hükümle
re girmesi lâzımgelenleri gösteren yukarıda ya
zılı ffkaraiarmdan sonra bir üçüncü fıkra olarak 
ipkası kabul edilmiştir 

Haksız mal iktisap edenlerin karı ve kocala-

riyle çocuklarından başka ana ve babalarına ait 
mallarının da beyannameye ithali suretiyle mad
de çerçevesinin genişletilmesi teklif edilmiş ise 
de kabu'l edilmemiş ve yalnız mal beyanının ve 
yaşayış tarzlarının velayet altındaki çocuklarına 
inhisar ettirilmesi muvafık görühniyerek «vela
yet altmda» kaydının kaldırılması karar altına 
alınmıştır. 

Yine haksız mal iktisap edenlerden istenile
cek beyannamede, dış memleketlerde bulunan 
mallarının da gösterilmesi kaydının maddedeki 
fıkrasına ilâvesi hakkında bir teklif daha derme-
yan edilmiş ise de maddede, mallardan mutlak 
olarak bahsedilmekte olduğuna göre ecnebi mem
leketlerde bulunan malları da ihtiva edeceği ve 
beyannameye bunların da yazılması lâzımgele-
ceği cihetle bir ilâveye lüzum görülmemiş ve yal
nız mazbatada tasrihi kararlaştırılmıştır. 

Maddenin son fıkrasının daha açık yazılması 
ifade edilmekle beraber menafii umumiyeye ha
dim cemiyetlerin mensupları tâbiri yerine idare. 
heyetleri ile reislerinden ibaret olan (îdare uzuv
ları ve ücretli, ücretsiz memur ve müstahdemleri) 
ifadesinin konulması kabul edilmiştir. 

Yukarıda kararlaştırıldığı yazılan esaslara gö
re bir özel komisyon tarafından hazırlanmış? olan 
madde metni üzerinde tekrar konuşulmuştur. 

Teşkilâtı esasiye kanununun «40» ncı madde
sinde «Başkumandanlık Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin şahsiyeti mâneviyesinde mündemiç 
olup Reisicumhur tarafından temsil olunur. 
Kuvayi harbiyenin em-rü kumandası hazarda 
kanunu mahsusuna tevfikan Brkânıharbiyei 
umumiye riyasetine ve seferde tera Vekilleri 
Heyetinin inhası üzerine Reisicumhur tarafın
dan nasbedilecek zate tevdi olunur» ve (7) nci 
maddesinde «Meclis icra salâhiyetini, kendi ta
rafından müntehap Reisicumhur ve onun tâ
yin edeeeği îcra Vekilleri marifetiyle istimal 
eder» ve (41) nci maddesinde de «Reisicumhu
run istar edeceği bilcümle mukarrerattan müte
vellit mesuliyet 39 ncu madde mucibince mezkûr 
mukarreratı imza eden Başvekil ile vekili aidi
ne racidir» denilmekte olmasına göre Başku
mandanlığın ancak Reisicumhur tarafından 
temsil olunabileceğini ve yalnız kuvayi harbiye
nin emir ve kumandasının hazarda Erkânıhar-
biyei umumiye riyasetine ve seferde Reisicum
hur tarafından nasbolunacak zate mevdu olaca
ğını sarahaten göstermekte bulunmasına göre 
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maddenin ikinci fıkrasında ve diğer maddelerde 
Başkumandanlıktan bahsedilmesi ana yasa hü
kümlerine uygun görülmemiştir. 

Maddenin (ç) fıkrasına «altın» kelimesi
nin ilâvesi suretiyle birinci madde lâyihada 
yazıldığı şekilde kabul edilmiştir. 

tkinci madde; Hükümetin teklif ettiği mad
denin son fıkrası kaldırılmak suretiyle, 4 ncü 
madde; lâyihanın dördüncü ve altıncı maddele
rinde bahsolunan cezalar arasında bir nisbet gö
zetilerek Adliye vekilinin de muvafakatiyle ce
zanın üç seneden iki seneye indirilmesi ve mad
de sonuna beyanname vermekten katiyen imti
na edenler hakkında îera Vekilleri tara
fından tâyin edilecek müfettiş marifetiyle beşin
ci madde hükümleri dairesinde tahkikata baş
lanması lâzımgeleceğini sarahaten ifade eder bir 
fıkra ilâvesi suretiyle; 

Altıncı madde; buradaki cezanın üç seneye 
çıkarılması tadiliyle; 

Dokuzuncu madde; hakiz mal iktisap eden
lerin mallarını kaçırmağa veya gizlemeğe 
yardım edenler hakkındaki asgari ceza had-
dinin 50 liradan başlaması kaydının ilâvesiyle 
kabul edilmiştir. 

Fevkalâde hallerde haksız mal iktisap ettiği 
fevkalâde haller zail olduktan sonra ihbar 
veya sair suretle anlaşılanlar hakkında fev
kalâdeliğin zevalinden beş sene sonraya kadar 
bu kanun hükmüne göre takibat yapılması im
kânının elde tutulması için 10 neu madde ola
rak bu şekilde bir madde kabul edilmiştir. Di
ğer maddeler de az tadilât ile veya ayniyle kabul 
edildi. 

îrtikâp şüphesi altında bulunan veya kendi
siyle karısının sarfiyatı gelirleriyle mütenasip 
olmıyan ve fakat kanaat verici deliller buluna
madığından dolayı haklarında takibat yapılamı-
yan mülki memurların tezkiye varakaları üzerine 
tekaüde sevkedilmeleri hakkındaki 16 şubat 1938 
tarihli nizamname hükümlerinin bu kanunun 
yürürlükte bulunduğu zamanlarda tatbik edilip 
edilemiyeceğinde tereddüde meydan vereceğinden 
kanuna bu hususta sarih bir hüküm yazılması da 
müzakere sırasında dermeyan edilmiş ise de 
bahsedilen nizamname memurların takdirî bir 
şekilde idari yoldan tekaüde sevkedilmeleri 
hükmünü muhtevi olup bu kanun, memurların 
muhakeme neticesinde kazai yollarda cezalan
dırılmaları esasını vazetmekte bulunmasına göre 

nizamname hükümlerini durdurmak gibi bir 
tesis vücude getiremiyeceği şüphesiz görülmüş 
ve bu cihetin mazbatada belirtilmesi kararlaşmış-
tır. 

Havalelerine göre Millî Müdafaa encümenine 
tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Dahiliye En. Rs. 
Tekirdağ 

Cemil Uybadın 
Kâ. 

Kütahya 
Sadri Ertem 

Antalya 
Teşkilâtı esasiye 

Rs. V. 
Çoruh 

Atıf T üzün 

Ankara 

M. M. 
Zonguldak 

/ . Etem Bozkurt 

Ankara 
Ekrem Ergun F. Daldal 

kanunu-
na oymıyan fıkralara mu

halifim 
R. Kaplan 

Balıkesir 
Y. 8. Uzay 

Denizli 
l)r. Behçet Uz 

îçel 
T. C. Beriker 

Konya 
Şevki Ergim 

Maraş 
Z. Kayran 

Yozgad 

Bursa 
F. Güvendiren 

Erzurum 
İV. Elgün 

izmir 
M. Aldemir 

Antalya 
T. Sökmen 

Çorum 
1, Kemal Alpsar 

Gaziantcb 
Dr. A. Melek 

Kars 
E. özoğuz 

Mardin 
Birinci maddeye ait reyimi mu

hafaza kaydiyle 
Edib Ergin 

Sivas 
Mitat Ş. Bled,a 

8. Korkmaz 

Trabzon 
8. Abanozoğlu 

Zonguldak 
Rifat Yardar 

1. — Hâkimler de memurlardan bir kı
sımdır. Hükümet teklifinde hâkimler ayrıl
madığı ve bugün kanunu çıkartan sai ki er
den bunların istisnasına bir sebep mevcut 
olmadığı halde Adliye teşkilâtına dahil me
murların sadece beyannameye tabi tutulup 
bu lâyihanın diğer hükümleri haricinde bı
rakılarak bir nevi imtiyazlı sınıf haline ge
tirilmesini doğru göremediğimden birinci 
maddedeki son fıkranın buna ^are değiştiril
mesi lüzumuna kaniim. 

2. — Bir suç hakkında yapılacak gerek 
tahkikat ve gerek muhakemelerin bütün alâ
kalılar hakkında bir zat veya bir heyet tara
fından yapılması ve zaruret olmadıkça bun
dan ayrılmaması bir ana prensip olduğu hal
de memurlar hakkında tahkikatın bu lâyi-
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hada gösterilen yolda muhakkikler ve aynı 
suçlarda fer'an ilgili fertler hakkında da Ad
liye tarafından yapılması bu hususta bekle
nen iyi neticeyi elde etmeğe mâni olacağın
dan muhakeme gibi tahkikatın da bir elden 

yapılması lüzumuna kaniim. Bunun için 9 ncu 
maddede son fıkranın kaldırılması lâzmi ol
duğu kanaatindeyim. 

Tokad mebusu 
Galib Pekel 

Millî Müdafaa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Millî Müdafaa encümeni 
Esas No. 1/749 

Karar No. 19 

4 . II . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Memurlarla askerî mensuplarının fevkalâ
de mal iktisap edenleri hakkında hazırlanan 
ve İcra Vekilleri Heyetinin 15 . I . 1942 tarihli 
toplantısında Yüksek Meclise arzı kararlaştı 
rıldığma dair olup Başvekâletin 19 . I 1942 ta

rih ve 6/286 numaralı tezkeresiyle Meclise tevdi 
olunan ve Dahiliye encümenince müzakere edil
dikten sonra yapılan değişiklilere göre tanzim 
kılman lâyiha ve mazbata ile encümenimize 
havale buyurulan kanun lâyihası Adliye ve Mil
lî Müdafaa vekilliklerinden gönderilen salahiyet
li memurlar huzuriyle görüşüldü ve icabı ko
nuşuldu. 

Son dünya harbinin doğurduğu fevkalâdelik
ler ve zorluklardan faydalanarak ve bulunduk
ları resmî vazife ve mevkiin nüfuzunu kötü 

kullanarak Devlet ve millet aleyhine şahsi men
faatler teminine kalkışacak kötü yaradılışlı 
düşkünlerin cüretlerini kırıp fenalık yapmala
rına mahal vermemek ve kanunların önliyemedi-
ği bazı fenalıklar yapılmış ve meşru olmıyan 
kazançlar temin edilmiş ise bunların ve bunlar

la tedarik olunan malların Devlet lehine mü
saderesi temin edilebilmek ve şüphelilerin ka
nunun neşrinden evvel veya sonraya ait suçları
nı meydana çıkaracak imkânları elde etmek 
maksadiyle Hükümetçe tanzim olunan kanun 
lâyihasının esas itibariyle müzakeresi encümeni-
mizee hararetli bir tasvip ve takdirle kabul 
olunmuş ve Hükümetin isabetli görüşlerle ha
zırlamış olduğu lâyiha üzerinde derin tetkikler 
yararak Dahiliye encümeninin bazı tadillerle 

tanzim ettiği lâyiha üzerinde müzakere yapılma
sı kararlaştırılarak maddelerin müzakeresine 
geçilmiştir. 

Her maddenin müzakeresinde uzun münaka
şalar yapılmış ve birinci maddenin müzakeresi 
sırasında haksız mal kazananlardan istenecek 
beyannameye karı, koca ve çocuklardan başka 
ana baba gibi yakın akrabalarla ölümü halinde 
mirası alâkalılara kalacak olan diğer akrabalara 
ait malların da beyannameye derci suretiyle mal 
beyanı işinin şümullendirilmesi teklif olunmuş ve 
bu hususta etraflı münakaşalar yapılmış ise de za
yıf bir ekseriyetle bu teklif kabul olunmadığı gi
bi; beyannamenin ve bunun münderecatını te
yit eden vesikaların verilmesi için Hükümetçe 
teklif edilip Dahiliye encümenince kabul olunan 
müddetlerin kısaltılması hakkındaki noktai na
zar da kabul edilmemiştir. 

Yedinci maddenin son fıkrasındaki (Üçün
cü şahısların hüsnü niyetle vâki olan iktisapla
rının muteber olacağı) hakkındaki hükmün mü
zakeresi sırasında, bu kabil ahvalde kanunun ta
kibatından mal kaçıranların da cezalandırılma
ları hususunda dermeyan edilen teklif kabul olu
narak 6 ncı maddeye 3ncü fıkra olarak (kanu
nun takibatından mal kaçırmağa) fıkrası ile (ka
nunun takibatından mal kaçırdığından dolayı 
üç seneden on seneye kadar hapis ve kaçırdığı 
malın değerince para cezası) hükmolunacağı kay
dı ilâve edilmiştir. 

Dokuzuncu maddenin sonundaki kanunun ta
kibatından mal kaçırmak isteyenlere yardım ede-
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çeklesin umumî usul hükümlerine göre takip edil
mesinin muvafık olup olmıyaeağı hususu da mü
nakaşa edilmiş ve asıl fail ile onun yardımcısı
nın başka ususllerle takip ve başka mahkemeler
de muhakemeleri muvafık görülmemiş ve Adliye 
vekâleti mümessilinin muvafakatiyle madde
nin son fıkrası feri faillerin de bu kanun hüküm-
lerien göre takip olunacağı tarzda tadil edilmiştir. 

Diğer maddeleri aynen kabul olunan lâyiha, 
ilişikleriyle beraber havalesi veçhile Adliye en
cümenine tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reis

liğe sunuldu. 

M. M. En. Reisi Bu M. M. 
Diyarbakır 

K. Sevüktekin 
Çankırı Edirne Erzurum 

Dr. A. Arkan Fuad Balkan A. Akyürek 

istanbul Kayseri Kayseri 
Ş. A. öfjel N. Toker S. Turgay 

Malatya Manisa Muğla 
Gl. O. Koptagel K. N. Vuru S. Güney 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 1/749 
Karar No. 36 

6 . V . 1942 

Yüksek Reisliğe 

Memurlarla askerliğe mensup olanlardan fev
kalâde hallerde mal iktisap edenler hakkında 
hazırlanarak İcra Vekilleri Heyetinin 15.T.1942 
tarihli toplantısında Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihasının encümenimize de 
havale ve tevdi buyurulması üzerine ihtiva ey
lediği hükümler Dahiliye ve Millî Müdafaa en
cümenlerinin mazbatalariyle birlikte ve Adliye 
ve Millî Müdafaa vekillerinin huzurlariyle tet
kik ve müzakere olundu. 

Dünya harbinin bugüne kadar görülmemiş 
bir şümul peyda eden tesir ve neticeleri harbe 
dahil olan ve olmıyan Devletlerin kâffesînî ye
ni vaziyete uygun bazı tedbirleri ittihaza sev-
ketmiş ve bu cümleden olmak üzere fevkalâde 
hallere mahsus bir kanun külliyatı vücut bul
muştur. îşte Yüksek Heyete sunulan lâyihanın 
en bariz vasfı bu külliyat meyanmda yer alma
sıdır. Asker veya sivil olsun bütün Türk me
murlarının Devlet hizmetinde ne büyük bir fe
ragat ve sadakatle çalıştıkları hiç bir izaha lü
zum gösterrniyen bir hakikattir. Vatan ve mem
leket işinde ve bilhassa millî dâvaların ortaya 
atıldığı fevkalâde zamanlarda en yüksek derece
sine erişen bu feragat ve fedakârlık hisleri 
Türkün, tarihinde kaydettiği, ırkî hasletlerin
den birini teşkil eder. Bu itibarla fevkalâde hal
lerde pek küçük bir mikyasta olsa dahi bütün 

beşerî teşekküllerde müşahedesi mümkün ve bu 
ırkî hasletlerimizle bir tezat halinde olan bazı 
tezahürleri önliyerek şedit bir müeyyide altına 
almakta fayda vardır. Bu sebeple Hükümet 
teklifini heyeti umurniyesi itibariyle kabule şa
yan gören encümenimiz maddelerin ayrı ayrı 
müzakeresine geçmiştir. 

Lâyiha fevkalâde zamanlara mahsus istisnai 
mahiyette hükümleri ihtiva eder. Bu itibarla 
vazeylediği esasların tam bir vuzuhla ifade
sine ne derece itina edilse yerindedir. Ka
nun bu suretle maksat ve hedefine kolaylıkla 
erişebileceği gibi onun haricinde herhangi bir 
tatbika da mahal vermez. Bu mülâhazalardan 
mülhem olan encümenimiz maddelerin yeni-
baştan tanzimini zaruri addetmiş, Yüksek He
yete sunulan metinler Adliye ve Millî Müdafaa 
vekilleriyle tam bir mutabakat halinde tesbit 
olunmuştur. Şu cihet kayda şayandır ki lâ
yihanın dayandığı ana prensipler itibariyle Da
hiliye ve Millî Müdafaa encümenleriyle Adliye 
encümeni arasında büyük farklar yoktur. 
Bunlar her maddede- ayrı, ayrı izah oluna
caktır. 

Birinci maddenin Dahiliye encümeni tara
fından tesbit ve Millî Müdafaa encümenince de 
kabul edilen şekli kanun hükmüne tabi olan 
şahıslarla beyannamenin hangi hallerde is-
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teneceğı, beyanname istemeğe salahiyetli mer
ciler, beyafiname ve vesikaların verilmesi müd
deti gibi birbirinden ayrı dört muhtelif mevzua 
temas eden hükümleri ihtiva etmektedir. 

Bütün bu hususların bir tek maddede top
lanması, metnin mütalâasından da anlaşılacağı 
veçhile, hükümlerde bazı tedahüllere meydan 
vermekte ve birbirine girift bir vaziyette olan 
bu mefhumların vuzuhla belirmesini güçleş
tirmektedir. Bu sebeple birinci maddenin ih
tiva eylediği der t muhtelif mevzuun ayrı, ayrı 
dört madde halinde ve her maddeye taallûk 
eden hükümlerin vuzuhla tesbit ve ifadesi za
ruri görülmüştür. Bu esas dahilinde tanzim 
kılınan birinci madde kanunun hangi şahıslar 
hakkında tatbik edileceğine dairdir. Kanunun 
hedefi kendisine devamlı veya muvakkat su
rette bir âmme vazife veya hizmeti tevdi olu
nanları ve aynı zamanda sermayesi Devlet tara
fından temin edilmiş olan veya âmme menfa
atlerine hadim cemiyetler gibi hususi bir hi
mayeye mazhar kılman teşekküllerin mensup
larını şümulüne almaktır. Dahiliye encümeni
nin birinei maddenin bu kısmına taallûk eden 
mucip sebeplerinde «Esas itibariyle mebusların 
da umumî mahiyetteki bu kanun hükmünden 
hariç tutulması iltizam edilmemiş olmakla bera
ber Teşkilâtı Esasiye kanumtmın 17 ve 27 nci 
maddelerindeki sarahat karşısında teşrii vazi
fe görenlerin madde çerçevesi dışında kalması 

zaruri görülmüştür» denilmektedir. Encümenimiz 
de Dahiliye encümeninin bu husustaki görüş 
tarzına aynı sebepler dolayısiyle iştirak eder. 

İkinei madde beyannamenin hangi hallerde 
isteneceğine dairdir. Gerek Hükümet teklifin
de ve gerek Millî Müdafaa encümenince de ka
bul edilmiş olan Dahiliye encümeninin metnin
de bu hususta iki esaslı mefhumun mevcudiyeti 
görülür. 

1. Kendileriyle çocuklarının karı veya ko
calarının yaşayış tarzları gelirleriyle mütenasip 
olmayanlar; 

2. Kendileriyle çocuklarının karı veya ko
calarının mülkiyetinde bulunan gayrimenkulle-
ri, esham, tahvilât, para, mücevher alacak ve 
diğer haklan gelirleriyle mütenasip olmıyanlar. 
Bu ikinci mefhum alâkalıların mülkiyet veya 
tasarrufunda bulunan mallara taallûk ettiğin
den «Mal durumu» ibaresiyle ifade edilmiş ve 
punun delâlet ettiği mâna ayrı bir fıkrada hiç 

7~ 
bir tereddüde mahal vermiyecek şekilde tefth 
olunmuştur. Aneak gerek mal durumuna ve 
gerek yaşayış tarzına ait tetkiklerin HSkŞâmet 
teklifinde olduğu veçhile velayet altmdakji ço
cuklara inhisar ettirilmesi kanunun umumi sis
temine daha uygun görülmüştür. Filvaki vela
yet altında bulunan çocukların malları üeerin
deki tasarruf ehliyeti bazı muvazaalara meydan 
verebilecek bir mahiyettedir. Bunun haricinde
ki herhangi bir teşmil meselâ ana, baba ve di
ğer yakın hısımlara da sirayetini icap ettirir ki 
bu takdirde kanunun hududu maksat dışında 
genişlemiş olur. 

Beyanname istemeğe salahiyetli mercilere 
dair olan üçüncü madde mevcut metinlerden 
farklı olarak ve yeni baştan tanzim edilmiştir. 
Kanunun şümulüne giren şahıslar bu bakımdan 
üç kısma tefrik edilerek her birinin tabi ol
duğu makam ayrı ayrı fıkraların mevzuunu teş
kil etmiştir. Birinci fıkra, bir vekâlete bağlı 
daire ve müesseselerle 3659 sayılı kanun hük

müne giren müesseselerin memur, müstahdem ve 
mensuplarına, ikinei fıkra hiç bir vekâlete 
bağlı olmıyan daire ve müesseselerle Başvekâlete 
bağb. dairelerin veya âmme menfaatlerine ha
dim cemiyetlerin memur ve mensuplarına, üçün
cü fıkra ise birinci ve ikinci fıkrada sayılan 
herhangi bir daire veya müessesede vazifesi ol
mamakla beraber âmme hizmetlerini alâkalan
dıran herhangi bir işte, meselâ hakemlik igibi 
muvakkat bir vazife almış olanlara ait hüküm
leri ihtiva eder. Hükümet teklifinin, seferde 
başkomutanın beyanname istemek salâhiyetine 
dair olan hükmün Dahiliye encümeni mazbata
sında yazılı sebeplere binaen bu encümence tay-
yedildiği anlaşılmış ise de Millî Müdafaa vekili 
tarafından encümenimizde verilen izahata naza
ran bu hükümden maksat, seferde harp kuvvet
lerinin emir ve komutasını deruhde eden zata, 
Genel kurmay başkanının hazarda haiz olduğu 
salâhiyeti tanımaktan ibaret olmasına gere bu 
husustaki Hükümet teklifinin kabulüne ve buna 
dair olan fıkranın Teşkilâtı esasiye kanunundaki 
ibareye uygun tdarak tesbitine reylerin ittifa
kıyla karar verilmiştir, 

Üçüncü maddede yazılı salahiyetli makamlar 
tarafından istenilen beyannamelerin muayyen^bir 
müddet içinde verilmesi (Madde : 4) ve bu nifüd-
det içinde makbul bir sebep olmaksızın beyanna
me vermekten imtina edenlerle beyannamede so-
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rulan hususların bir kısmma veya tamamına ce
vap vermiyenler hakkında üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezasiyle birlikte muvakkat olarak 
memuriyetten mahrumiyet cezasının tatbiki ka
nunun işlemesini temin edecek tedbirler cümie-
sindendir. Ancak beyanname münderecatım te-
yid eden vesikaların tevdii daha ziyade alâkada
rın menfaati icabından olmasına ve yazılı bir 
vesikası olmıyanm behemahal vesika tedarikine 
mecbur tutulmaması tabii bulunduğuna göre bu 
cihetin ayrıca bir ceza müeyyidesine tabi tutul
maması icabeder. Dördüncü ve altıncı maddeler 
bu esas gözönünde tutulmak suretiyle tanzim edil-
mişitr. 

Beşinci madde Hükümet teklifinin Dahiliye 
ve Millî Müdafaa encümenlerince kabul edilmiş 
olan ikinci maddesinin bazı ufak farklarla tek
rarından ibarettir. Beyannamenin ihtiva edeceği 
hususlardan bahis olan bu maddenin beyanname 
şekline taallûk eden son fıkrası kaldırılmış 4 sa
yılı bendine, elden çıkarılan malların bedel
lerine ait malûmatın da ilâvesi tahkikatın ko
laylıkla cereyanı bakımından faydalı görül
müştür. 

Dahiliye ve Millî Müdafaa encümenlerinin 
bazı tadillerle kabul etmiş olduğu beşinci mad
de tahkik memurunun tâyin şekliyle vazife 
ve salâhiyetlerine, tahkikatın tabi olacağı 
usule, tahkikat sırasında ittihaz edilecek ih-
tayati tedbirlere ve nihayet, tahkikat neticesinde 
yapılacak muameleye taallûk eden yekdiğerin-
den farklı hükümleri ihtiva etmekte olmasına 
mebni bu hükümler ayrı, ayrı altı maddede 
tesbit edilmiş, beyanname istenmesini mütaakıp 
alâkalı hakkında ancak lüzum görüldüğü tak
dirde tahkikata tevessül edilmesi esası kabul 
edilmiştir. Bir vekâlete bağlı bulunan daire ve 
müesseselerle 3659 sayılı kanunda yazılı mü
esseselerin mensupları hakkında tahkikat icra 
edecek memurun tâyini bunların bağlı bulun
duğu vekâletin vekiline veya onun salâhiyet 
vereceği âmire aittir. Hâkem ve ehlihibre gibi 
doğrudan doğruya hiç bir daire ve müessese 
ile irtibatı olmryan şahıslar hakkındaki tah
kikat hâkem veya ehlihibrenin memur edildiği 
işin alâkalandırdığı vekâletin vekili veya onun 
tensip edeceği makam tarafından tâyin edilen 
memur tarafından yapılır. Başvekâlete bağlı 
daire ve müesseselerle âmme menfaatine ha
dim cemiyetlerin ve alelıtlak üçüncü maddenin 

birinci fıkrasına dahil olmryan daire ve mü
esseselerin memur, müstahdem ve mensupları 
hakkındaki tahkikatın icrası, Başvekil veya onun 
tensip edeceği vekil veya âmir tarafından tâyin 
olunan memura aittir. 

Ancak askerî şahıslar hakkında hazarda Genel
kurmay başkanı seferde Teşkilâtı esasiye kanu
nunun 40 ncı maddesine tevfikan kuvayi har-
biyenin emir ve kumandası kendisine tevdi olu
nan zat dahi Millî Müdafaa vekilinin bu husus
ta haiz olduğu salâhiyeti kullanabilir. 

Tahkik memurunun askerî kazaya tabi olan 
ve olmıyan işlerdeki salâhiyetleri her iki hususa 
da şâmil olmak üzere 9, 10, 11 ve 12 nci madde
lerde tesbit edilmiş, buna mukabil 8 nci madde
de bu bakımdan bir tefrik yapılmıştır. Filvaki 
askerî kazaya tabi olan işlerde Askerî muhake
me usulünün tatbik edilmesi, işin mahiyeti ica
bından olmakla beraber tahkik memurunun bu 
işlerde adli âmirin haiz olduğu salâhiyetleri kul
lanacağı hususunun da ayrıca tasrihi umumî 
usul ile askerî muhakeme usulü arasındaki tefri
kin zaruri bir neticesidir. Bittabi Askerî muha
keme usulü kanununun umumî usul kanununa 
atıf yaptığı hususlarda bu sonuncu cari ola
caktır. Tahkik memurunun tahkikatın seyir ve 
inkişafına göre icabmda tevkif kararı verebil
mesi ekseriyetle karar altına alınmıştır. Ancak 
bu salâhiyetin mutlak olarak istimali bazı mah
zurları tevlit edebileceğinden askerî kazaya tabi 
olmıyan işlerde tahkik memurunun tevkif ve 
tahliyeye dair vereceği kararların, bulunduğu 
yerin asliye ceza hâkiminin, askerî kazaya tabi 
işlerde ise salahiyetli adli âmirin tasdikiyle te
kemmül etmesi ve her iki halde do, alâkalıya bir 
itiraz hakkının tanınması faydalı görülmüştür. 
Bundan başka haciz ve zapt gibi kararlar aley
hine de alâkalının itiraz edebilmesi 8 nci madde
nin kabul etmiş olduğu umumî esasın icabmdan-
dır. 

Hükümet teklifinin fi ncı maddesi (Dahiliye 
ve Millî Müdafaa encümenlerinin 0 net maddesi
nin birinci fıkrası) müddeiumumi ve adli âmir 
tarafından açılacak âmme hukuku dâvasının 
alâkalının haksız mal iktisabına, beyanname 
ve vesika vermiş ise bunlarm sahteliğine, kanu
nun tatbikatında mal kaçırmağa taallûk edece
ğine dair bir hüküm ihtiva etmektedir. Cumhu
riyet müddeiumumisi veya adli âmir ayrıca tah
kikat icra etmeksizin evrakı bir iddianame il« 
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tarihinden kanunun neşri tarihine kadar vazi
fesinden ayrılmış olanlarla kanunun neşrinden 
sonra vazifesinden ayrılacak olanların dahi ka
nun hükümlerine tabi olacakları hakkındai bir 
hükmü ihtiva eder. Birinci maddenin ihtiva 
eylediği esaslar muvacehsinde istifa veya azil 
gibi bir sebeple işinden ayrılacak olanların ka
nun hükümlerinden kurtulamamaları için bu 
yolda bir sarahat tatbikatta husulü mümkün 
tereddütleri izaleye medar olur. Fevkalâde 
hallere mebde ittihaz edilen 1 eylül 1939 tari
hinden kanunun neşrine kadar geçen müddet 
zarfında haksız olarak mal iktisap etmiş olan
ların maları bu kanun hükümleri dairesinde 
müsadereye tâbidir. Kanunun mukabiline teş
milini tazammun eden bu hükmün 13 ncü madde
nin dördüncü fıkrasındaki ağır hapis ve ağır para 
cezalarını da ihtiva etmemesi Ceza kanunların
da ihmali caiz olmryan mühim bir prensibin 
neticesidir. 

Lâyiha mucip sebepleri yukarıda izah olu
nan tadillerle Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

vazifeli mahkemeye tevdie mecbur olduğuna gö
re bu sayılan hususların takibat icrasına lüzum 
görüldüğü sırada tesbit ve evrakın o suretle alâ
kalının sıfatına göre müddeiumumi veya adli 
âmire gönderilmesi bu hususta cari olması lâzım-
gelen usul kaidelerine daha uygun düşer. Bu iti
barla tahkik emrini veren mercilerin tahkikat 
evrakını tetkik ederek: 

I. Haksız olarak mal iktisap edildiğine; 
II. Hakikat hilafı beyanname verildiğine; 

III. Sahte vesika ibraz edildiğine; 
IV. Haksız olarak iktisap olunan malların 

kaçırıldığına veya gizlendiğine kanaat getirme
leri halinde bu suçlardan dolayı maznunun mu
hakemesi yapılmak üzere evrakı vazifeli mah
keme müddeiumumisine veya adli âmire tevdi 
etmeleri ve 12 nci maddenin buna göre tanzimi 
tercihe şayan görülmüştür. 

Takibat icrasına lüzum görülmiyen hallerde 
evrak muameleden kaldırılır. Bu takdirde tah
kikat sırasında alınmış olan bütün tedbirler 
kendiliğinden ortadan kalkar. 

Bu kanuna göre yapılacak takibat neticesin
de mahkemenin vereceği cezai hükümler 13 ncü 
maddenin mevzuunu teşkil etmiştir. Bu mad
dede sayılı hususlardan hiç birinin tahakkuk 
etmemesi halinde beraet ka ran verileceğini ay
rıca zikir ve tasrihe lüzum görülmemiştir. Tah
kikat ve muhakeme sırasında suçlunun meselâ 
rüşvet irtikâp, ihtilas gibi bir suç işlemek su
retiyle haksız olarak mal iktisap ettiği anlaşı
lırsa bu suçundan dolayı da ayrıca ceza görme
si tabiidir. Ancak umumî hükümlere tevfikan 
salahiyetli mercilerce yapılacak takibatm bu 
kanunun tesis etmiş olduğu seri usulü durdur
mamasını temin maksadiyle 15 nci maddeye bir 
fıkra lâvesine reylerin ittifakiyle karar veril
miştir. 

Muvakkat maddelerden birincisi 1 eylül 1939 

Adliye En. Rs. M. M. Kâ. 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. Gültekin 
Antalya Balıkesir 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu 

Bingöl Bursa 
Feridun F. Dü§ünsel Atıf Akgüç 

Erzincan Denizli Hatay 
A. Fırat Haydar Günver B. S. Kunt 

Kastamonu Kayseri Kocaeli 
Abidin Binkaya R. Özsoy Salâh Yarğ% 

Manisa Manisa Rize 
K. örer A. Tümer Dr. S. Ali Dilemre 

Sinob Tokad Trabzon 
C. Atay 8. Atanç F. A. Barutçu 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTÎRÎŞÎ 

Memurlarla askerî mensuplarının fevkalâde hal
lerde mal iktisabedenler hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Türk ceza kanununun 279 ncu 
maddesindeki memur tarifine girenlerden ve 
3659 sayılı kanunda yazılı müesseselerle mena-
fii umumiyeye hadim cemiyetlere mensup olan
lardan ve askerî şahıslardan, yaşayış tarzları 
ve kendileriyle karı veya kocalarının ve vela
yetleri altındaki çocuklarının mülkiyetinde bu
lunan gayrimenkulleri, esham, tahvilât, para, 
mücevherat, alacak ve diğer haklariyle idare
leri için lüzumlu olan fazla menkulleri gelir
leriyle mütenasip bulunmıyanlar; İcra Vekilleri 
veya bunların salâhiyet verecekleri âmirler ta
rafından istenildiği takdirde 15 gün içinde 
ikinci maddede yazılı malûmatı muhtevi bir 
beyanname ve iki ay içinde de beyanname 
mündericatmı teyit eden vesikaları vermeğe 
mecburdurlar. Mücbir sebepler dolayısiyle bu 
müddetler beyannameyi isteyen merci tara
fından uzatılabilir. 

Askerî şahıslar hakkında hazarda Genel Kur
may Başkanı, seferde Başkomutan dahi Millî 
müdafaa vekilinin haiz olduğu bu salâhiyeti 
kullanabilir. 

Bir vekâlete merbut olmryan daire ve mü
esseselerin en büyük âmirinden beyanname iste
mek salâhiyeti Başvekile veya tensip edeceği 
icra Vekiline ve 3659 sayılı kanunda yazılı mü
esseselerle menafii umumiyeye hadim cemiyet
ler bir vekâlete merbut olmadıkları takdirde 
mnsupları hakkında beyanname istemek salâhi
yeti de reis veya müdürlerine aittir. 

xs. 

Fevkalâde hallerde haksız mal iktisap edenler 
hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — 
1. Devamlı veya muvakkat surette bir âm

me vazifesi veya hizmeti gören Devlet veya di
ğer her türlü âmme müesseseleri memur ve müs
tahdemlerinden; 

2. Devamlı veya muvakkat, ücretli veya 
ücretsiz, ihtiyari veya mecburi olarak bir âmme 
vazifesi veya hizmeti gören diğer kimselerden; 

3. 3659 numaralı kanunda yazılı müessese
lerde hizmet edenlerden; 

4. Âmme menfaatlarma hadim cemiyetlerin 
idare uzuvlariyle ücretli ve ücretsiz memur ve 
müstahdemlerinden; 

Kendileriyle karı veya kocalarının ve çocuk
larının; 

A) Yaşayış tarzları; 
B) Mülkiyet veya intifalarında bulunan 

bütün gayri menkulleri; 
C) Bütün menkul malları 
Ç) Esham, tahvilât, para, altın, mücevherat 

ve alacaklariyle diğer hakları, gelirleriyle 
mütenasip görülmeyenler, İcra Vekilleri veya 
bunların salâhiyet verecekleri âmirler tara

fından istenildiği takdirde on beş gün içinde ikinci 
maddede yazılı malûmatı içine alan bir beyan
name ve iki ay içinde de beyanname mündere-
catını teyit eden vesikaları vermeğe mecburdur
lar. Mücbir sebepler dolayısiyle bu müddetler, 
beyannameyi mahrem isteyen merci tarafından 
uzatılabilir. Askerî şahıslar hakkında Genel kur
may başkanı dahi Millî Müdafaa vekilinin bu 
salâhiyetini kullanabilir. 

Bir vekâlete bağlı bulunan dairelerin ve 
3659 sayılı kanunda yazılı müesseselerle âmme 
menfaatine hadim cemiyetlerin en büyük 
âmirlerinden bayanname istemek salâhiyeti Baş
vekile veya tensip edeceği icra Vekiline, bu 
müesseselerden ve cemiyetlerin diğer idare 
uzuvlariyle ücretli, ücretsiz memur ve müstah« 
demlerinden beyanname istemek salâhiyeti ise 
reis veya müdürlerine aittir. 

2556 sayılı Hâkimler kanununun tahkik ve 
takibe dair olan 6 ncı babı hükümleri mahfuz 



II — 
I ADLİYE ENCÜMENİN DEĞIŞTÎRlŞÎ 

Fivkalâde hallerde haksız mal iktisap edenler Fevkalâde hallerde haksız olarak mal iktisap 
hakkında kanun lâyihası edenler hakkında kanun lâyihası 

Bu kanun hükmüne tabi olanlar 

MADDE 1. — Dahiliye En. birinci madde- MADDE 1. — 
si aynen Aşağıda yazılı olanlardan fevkalâde haller

de haksız olarak mal iktisap edenler hakkında 
bu kanun hükümleri tatbik olunur : 

I. Devamlı veya muvakkat surette bir âm
me vazifesi veya hizmeti gören devlet veya di
ğer her türlü âmme müesseseleri memur ve müs^ 
tahdemleri; 

i II. Devamlı veya muvakkat surette, ücretli 
veya ücretsiz, ihtiyari veya mecburi olarak bir 
âmme vazifesi veya hizmeti gören diğer kimse
ler; 

III. 3659 sayılı kanunun mevzuuna giren 
müesseselerde hizmet edenler; 

IV. Âmme menfaatlerine hadim cemiyetle
rin idare uzuvlariyle ücretli veya ücretsiz me
mur veya müstahdemleri. 

2556 sayılı Hâkimler kanununun tahkik ve 
takibe dair olan 6 ncı babı hükümleri mahfuz 
kalmak şartiyle hâkim ve müddeiumumilerle 
hâkim sınıfından sayılanlar da bu kanun hük
müne tabidirler. 

MÎLLÎ MÜDAFAA ENCÜMENİNİN 
DEĞIŞTÎRİŞÎ 
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MADDE 2. — Beyanname: 
1. Alâkalının ve karı veya kocası ile vela

yeti altındaki çocuklarının mülkiyetlerinde bu
lunan birinci maddede yazılı bütün mallarına; 

2. Gerek alâkalının ve gerek karı veya ko
cası ile velayeti altmda bulunan çocuklarının 
yaşayış tarzlarına; 

3. Bu mallarm ne suretle iktisap ve bu 
yaşayış tarzının ne suretle temin edildiğine ve 
bu cümleden olmak üzere gerek kendisine, ge
rekse karı veya kocası ile velayeti altında bu
lunan çocuklara ait bütün gelirlere; 

4. 1 eylül 1939 tarihinden itibaren alâkalı 
ile karı veya kocasmm ve velayeti altında bu
lunan çocuklarının ellerinden çıkardıkları bi
rinci maddede yazılı mallara; 

Ait malûmatı ihtiva eder. 
Bu beyanname îcra Vekilleri Heyetince tes-

bit edilecek numunesine göre tabettirilerek dol
durulmak üzere alâkalıya tevdi olunur. 

MADDE 3. — 1 eylül 1939 tarihinden itiba
ren her ne suretle olursa olsun vazife veya hiz
metlerinden ayrılmış ve ayrılacak olanlar da
hi lüzumunda bu kanun hükmüne tabi tutulur. 

Da. E. 

kalmak şartile bu kanunun, Hâkimler ve hâkim-
sınıfından sayılanlarla bilûmum Adliye mensup
ları hakkında da tatbik olunur. 

MADDE 2. — Beyanname : 
1. Alâkalının ve karı veya kocası ile çocuk

larının mülkiyetlerinde bulunan birinci madde
de yazılı bütün mallarına; 

2. Gerek alâkalının ve gerek karı veya ko-
casJyle çocuklarının yaşayış tarzlarına; 

3. Bu malların ne suretle iktisap ve bu ya
şayış tarzının ne suretle temin edildiğine ve bu 
cümleden olmak üzere gerek kendisine, gerek 
karı veya kocasiyle çocuklarına ait bütün gelir
lere ; 

4. 1 eylû 1939 tarihinden itibaren alâkalı ile 
karı veya kocasının ve çocuklarının ellerinden 
çıkardıkları birinci maddede yazılı mallara, ait 
malûmatı ihtiva eder. 

Bu beyanname îcra Vekilleri Heyetince tes-
bit edilir. 

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

MADDE 2. — Dahiliye En. ikinci maddesi 
aynen 

MADDE 3. 
aynen 

Hükümetin üçüncü maddesi 

Ad. E. 

Beyannamenin hangi hallerde isteneceği 

MADDE 2. — 
Birinci maddede yazılı şahısların ken

dileriyle karı veya kocalarının veya ve
layeti altında bulunan çacuklarmm yaşayış 
tarzları veya mal durumları, gelirleriyle müte
nasip olmıyanlardan bu kanun hükümlerine tev
fikan bir beyanname istenebilir. 

Mal durumunda gayrimenkul mallarla para, 
esham, tahvilât, altın, mücevher gibi menkul 
mallar, her türlü alacak ve diğer haklar dahil
dir. 

Beyanname mahrem olarak istenir. 

Beyanname istemeğe salahiyetli merciler 

MADDE 3 — 
I. Bir vekâlete bağlı bulunan daire ve mü

esseselerle 3659 sayılı kanunda yazılı müessese
lerin memur, müstahdem veya mensuplarından 
beyanname istemek salâhiyeti alâkalı vekile ve
ya onun salâhiyet vereceği âmire aittir. Aske
rî şahıslar hakkında Hazarda Genel kurmay 
başkanı, seferde Teşkilâtı esasiye kanununun 
40 ncı maddesine tevfikan kuvayi harbiyenin 
emir ve kumandası kendisine tevdi olunan zat 
dahi Millî Müdafaa vekilinin haiz olduğu bu 
salâhiyeti kullanabilir. 

II. Başvekâlete bağlı daire ve müesseseler
le âmme menfaatlerine hadim cemiyetlerin ve 
birinci fıkra hükmüne dahil olmayan dâire ve 
müesseselerin reis, âza ve müdürlerinden beyan
name istemek salâhiyeti Başvekile veya onun 
tensip edeceği vekile, ve bu daire, müessese ve 
cemiyetlerin diğer memur, müstahdem veya 
mensuplarından beyanname istemek salâhiyeti 
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MADDE 4. — İkinci maddede gösterilen 
beyannameyi ve bu beyanname munderecatmı 
teyit eden vesikaları muayyen mehiller içinde 
makbul bir sebep olmaksızın vermeyenlerle bu 
matbu beyannamelerde istenilen malûmatı nok
san verenler hakkında bir aydan üç seneye ka
dar hapis cezasiyle birlikte müebbeden veya 
muvakkaten memuriyetten mahrumiyet cezası 
hükmolunur. 

Beyannameyi isteyen makam, suçlunun sı
fatına göre salahiyetli C. Müddeiumumisine 
veya âmiri adliye doğrudan doğruya bu hu
susta takibat icrasını bildirir. C. Müddeiumu
misi veya âmiri adli ayrıca tahkikat yapmak
sızın mensup olduğu mahkeme nezdinde âmme 
davası açar. 

MADDE 5. — Beyanname istendiği tarihten 
itibaren alâkalı hakkında derhal tahkikata 
başlanılmak üzere alâkalının mensup olduğu 
îcra Vekili ve eğer alâkalı bir vekâlete merbut 
olmayan 3659 sayılı kanunda yazılı bir mües
seseye veya menafii umumiyeye hadim bir ce
miyete mensup ise Başvekil tarafından tensip 
olunacak icra Vekili tarafından bir muhakkik 
tâyin olunur. 

Askerî şahıslar hakkında hazarda Genel 
kurmay, başkanı, seferde Başkomutan dahi 
Millî Müdafaa vekilinin haiz olduğu bu salâ
hiyeti kullanabilir. 

Muhakkik tarafından yapılan tahkikat, ilk 
tahkikat mahiyetinde olarak umumî usul hü
kümlerine göre cereyan eder. Ve muhakkik sor
gu hâkiminin bütün salâhiyetlerini haizdir. Şu 
kadar ki; askerî şahıslar hakkında Millî Müda
faa Vekilinin veya Genel kurmay başkanının 
veya Başkomutanın tâyin ettiği muhakkik alâ-

Da. E, 

MADDE 4. — ikinci maddede gösterilen be
yannameyi ve bu beyanname munderecatmı teyit 
eden vesikaları muayyen mehiller içinde makbul 
bir sebep olmaksızın vermiyenlerle bu beyanna
melerde istenilen malûmatı noksan verenler hak
kında bir aydan iki seneye kadar hapis ceza
siyle birlikte müebbeden veya muvakkaten me
muriyetten mahrumiyet cezası hükmolunur. 

Beyannameyi isteyen makam, suçlunun sıfa
tına göre salahiyetli Cumhuriyet müddeiumu
misine veya Âmiri adliye doğrudan doğruya 
bu hususta takibat icrasmı bildirir. Cumhuriyet 
müddeiumumisi veya âmiri adli ayrıca tah
kikat yapmaksızın mensup olduğu mahkeme 
nezdinde âmme hukuku dâvası açar. 

Beyanname vermekten imtina edenler hak
kında beşinci madde de yazılı tahkikatın icra
sına başlanır. 

MADDE 5. — Beyanname istendiği tarihten 
itibaren alâkalı hakkında derhal tahkikata 
başlanılmak üzere alâkalının mensup olduğu ic
ra Vekili veya salâhiyet vereceği âmir ve eğer 
alâkalı bir vekâlete merbut olmayan 3659 sayı
lı kanunda yazılı bir müesseseye veya umumî 
menfaatlara hadim bir cemiyete mensup ise Baş
vekilin tensip edeceği icra Vekili tarafından bir 
muhakkik tâyin olunur. 

Askerî şahıslar hakkında Genel Kurmay Baş
kanı Millî Müdafaa vekilinin haiz olduğu bu 
salâhiyeti kullanabilir. 

Muhakkik tarafından yapılan tahkikat, ilk 
tahkikat mahiyetinde olarak umumî usul hüküm
lerine göre cereyan eder ve muhakkik sorgu 
hâkiminin bütün salâhiyetlerini haizdir. Şu 
kadar ki, askerî şahıslar hakkında Millî Müda
faa vekilinin veya Genel Kurmay Başkanının 
tâyin ettiği muhakkik, alâkalının tevkifine lü
zum görürse tevkif kararı almak için adli âmire 

(S. Şayi! [sı : 135) 



1 8 -
M. Mâ B. 

MADDE 4. 
desi aynen 

— Dahiliye En. dördüncü mad-

MADDE 5. 
desi aynen 

— Dahiliye En. Beşinci mad-

Aü. ti 

bunların müdür veya reislerine aittir. 
III. Birinci ve ikinci fıkra hükmüne dahil 

olmıyan hakem ve ehli hibre gibi kimselerden 
beyanname istemek salâhiyeti alâkalı vekile ve
ya onun tensip edeceği makama aittir. 

Beyanname ve vesikaların verilmesi müddeti 

MADDE 4. — 
Üçüncü maddede yazılı salahiyetli merciler 

tarafından istenilen beyannamelerin on beş gün 
içinde verilmesi mecburidir. Bu müddet mücbir 
sebepler dolayısiyle beyannameyi isteyen mer
ciler tarafından uzatılabilir. Beyanname jmünde-
ricatını teyit eden vesika ve deliller, beyanna
me ile birlikte veya sonradan gösterilir veya 
verilir. 

Beyannamenin ihtiva edeceği hususlar 

MADDE 5. — 
Beyanname : 
I. Alâkalının ve karı veya kocasiyle vela

yeti altındaki çocuklarının mülkiyetinde bulu
nan ikinci maddede yazılı bütün mallarına; 

II. Gerek alâkalının ve gerek karı veya 
kocası ile velayeti altında bulunan çocuklarının 
yaşayış tarzlarına; 

III. Bu malların ne suretle iktisap ve bu 
yaşayış tarzının nasıl temin edildiğine ve bu 
cümleden olmak üzere kendisine ve karı veya 
kocası ile velayeti altında bulunan çocuklarına 
ait bütün gelirlere; 

IV. 1 eylül 1939 tarihinden itibaren alâ
kalı ile karı veya kocasının ve velayeti altında 
bulunan çocuklarının ellerinden çıkardıkları 
ikinci maddede yazılı mallara ve bedellerine ait 
malûmatı ihtiva eder. 
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kalının tevkifine lüzum görürse tevkif kararı 
almak için Adli âmire müracaat eder. 

Bu tahkikat alâkalının kendisine ve karı 
veya kocası ile velayeti altında bulunan çocuk
larının mülkiyetlerinde bulunan mallarla mu
vazaalı veya muvazaasız surette ellerinden çı
karttıkları malları, yaşayış tarzlarını ve bütün 
gelirlerini tesbit edecek ve bu mallarla yaşayış 
tarzlarının gelirleriyle tamamen veya kısmen 
iktisap veya temini mümkün olup olmadığını 
ve alâkalı beyanname ve beyannamedeki malû
matı teyit edecek bazı vesikalar vermişse bun
ların hakikate ne derece uygun olduklarını ve 
kalite olup olmadıklarını etraflı surette meyda
na, koyacak şekilde yapılır. 

Tahkikat sırasında muhakkik tarafından lü
zum görülürse alâkalının mallarmm zabıt veya 
haczine karar verilebilir. Zabıt ve haciz karar
ları tapu dairelerine ve icabedenlere tebliğ olu
nur. 

Karar mevzuunu teşkil eden malların ne 
suretle idare edileceği ve bu inallardan memur 
ve ailesinin geçimi için lüzumunda tefriki ica-
beden miktarı tâyin ve malların idaresine neza
ret etmek üzere keyfiyeti derhal vazifeli mah
kemeye bildirir. 

Muhakkikin göstreceği lüzum üzerine tahki
katı emreden icra Vekili tarafından alâkalının 
eli işten çektirilebileceği gibi vekâlet emrine de 
alınabilir. Şu kadar ki; askerî şahıslar hakkında 
muhakkikin göstereceği lüzum üzerine işten el 
çektirme kararı adli âmir tarafından verilir. 

Tahkikat neticelenince muhakkik, tahkikat 
evrakını tahkik emri veren icra Vekiline veya 
Genel Kurmay Başkanına veya Başkomutana 
tevdi eder. Bu merciler tahkikat evrakına göre 
takibat icrasına lüzum görürse evrakı alâkalı
nın sıfatına göre tabi olduğu mahkeme müddei
umumisine veya adli âmire tevdi eder. Cum
huriyet müddeiumumisi veya adli âmir ayrıca 
tahkikat icra etmeksizin derhal hukuku âmme 
dâvasını açarak evrakı doğrudan doğruya mah
kemeye verir. 

icra Vekili veya Genel Kurmay Başkanı veya 
Başkomutanca takibat icrasına lüzum görülmi-
yen hallerde muhakkik tarafından resen ve mü
racaatı üzerine icra vekili veya adli âmir 
tarafından alınmış olan bütün tedbirler kendi
liğinden ortadan kalkar. 

Da. & 
müracaat eder. 

Bu tahkikat; alâkalının kendisine ve karı veya 
kocasiyle çocuklarının mülkiyetlerinde bulu
nan malleriyle muvazaalı veya muvazaasız su
rette ellerinden çıkarttıkları malları, yaşayış 
tarzlarını ve bütün gelirlerini tesbit edecek ve 
bu mallarla ve gelirleriyle yaşayış tarzlarının 
tamamen veya kısmen iktisap veya temini müm
kün olup olmadığını ve alâkalı, beyanname ve 
beyannamedeki malûmatı teyit edecek bazı vesi
kalar vermişse bunların hakikate ne derece uy
gun olduklarını ve sahte olup olmadıklarını 
etraflı surette meydana koyacak şekilde ya
pılır. 

Tahkikat sırasında muhakkik tarafından lü
zum görülürse alâkalının mallarının haczine 
karar verilebilir. Haciz kararları tapu idarele
rine ve icabedenlere tebliğ olunur. 

Karar mevzuunu teşkil eden malların ne su
retle idare edileceği ve bu mallardan memur ve 
ailesinin geçimi için lüzumunda tefriki icabe-
den miktarı tâyin ve malların idaresine neza
ret etmek üzere keyfiyeti derhal vazifeli mah
kemeye bildirir. 

Muhakkikin göstereceği lüzum üzerine tah
kikatı emreden icra Vekili tarafından alâkalı
nın eli işten çektirilebileceği gibi vekâlet em
rine de alınabilir. Şu kadar ki, askerî şahıslar 
hakkında muhakkikin göstereceği lüzum üze
rine işten el çektirme kararı adli âmir tarafın
dan verilir. 

Tahkikat neticelenince muhakkik, tahkikat 
evrakını tahkik emri veren icra Vekiline veya 
Genel Kurmay Başkanına tevdi eder. 

Bu merciler tahkikat evrakına göre takibat 
icrasına lüzum görürse evrakı alâkalının sıfatına 
göre tâbi olduğu mahkeme müddeiumumisine 
veya adli âmire tevdi eder. Cumhuriyet müd
deiumumisi veya adli âmir ayrıca tahkikat 
icra etmeksizin derhal âmme hukuku dâvasını 
açarak evrakı doğrudan doğruya mahkemeye 
verir. 

icra Vekilliği veya Genel Kurmay Başkanlı
ğınca takibat icrasına lüzum görülmeyen hal
lerde, muhakkik tarafından resen ve müra
caatı üzerine icra Vekili veya adli âmir tarafın
dan alınmış olan bütün tedbirler kendiliğinden 
ortadan kalkar. 

( S. Sayısı : 135) 



— 17 ~ 
M. M. 1 . j Ad. E. 

( S. Sayısı : 135 ) 



Hü. 

MADDE 6. — Müddeiumumi veya adli âmir 
tarafından açılacak hukuku âmme dâvası : 

1. Alâkalının geyrimeşru mal iktisabına; 
2. Alâkalı beyanname ve vesika vermiş ise 

bunların sahteliğine; 
Taallûk eder. 
Mahkeme yaptığı duruşma neticesinde suç

lunun gayrimeşru surette iktisabettiğine ka
naat getirdiği bütün malların müsaderesine ve 
müebbet surette âmme hizmetlerinden ve teka
üt hakkından mahrumiyetine karar verir. Be
yannamenin sahteliğinden dolayı da ayrıca 
altı aydan iki seneye kadar hapis cezası hükme
der. Şu kadar ki; suçlunun beyannameye der-
cettiği malûmatı teyiden verdiği vesikaların sah
teliğinden dolayı Umumî ceza kanununa göre 
daha ağır bir cezanın tatbiki icabederse mahke
mece bu ağır ceza hükmolunur. 

MADDE 7. — Suçlunun ve karı veya kocası 
ile velayeti altında bulunan çocuklarının mu
vazaa suretiyle ellerinden çıkardıkları mallar 
dahi suçlunun meşru gelirleriyle iktisabı kabil 
olmadığı muhakemeten sabit olmak şartiyle mü
sadereye tabi tutulur. 

Şu kadar ki; üçüncü şahısların hüsnü niyetle 
vâki olan iktisapları muteber olup bu mallar 
müsadereye tabi tutulmaz. 

MADDE 8. — 1683 sayılı kanunun 51 ve 53 
ncü maddelerinin yetimlere taallûk eden hü-

18 — 
Da. E. 

MADDE 6. — Müddei umumî veya adli 
âmir tarafından açılacak âmme hukuku dâvası: 

1. Alâkalının haksız mal iktisabına; 
2. Alâkalı beyanname ve vesika vermişse 

bunların sahteliğine; 
Taallûk eder. 
Mahkeme yaptığı duruşma neticesinde, suç

lunun haksız surette iktisap ettiğine kanaat ge
tirdiği bütün malların müsaderesine ve müebbet 
surette âmme hizmetlerinden ve tekaüt hakkın
dan mahrumiyetine karar verir. Beyannamenin 
sahteliğinden dolayı da ayrıca altı aydan üç 
seneye kadar hapis cezası hükmeder. Şu kadar 
ki, suçlunun beyannameye dercettiği malûmatı 
teyiden verdiği vesikaların sahteliğinden dolayı 
umumî ceza kanununa göre daha ağır bir ceza
nın tatbiki icabederse mahkemece bu ağır ceza 
hükmolunur. 

MADDE 7. — Suçlunun ve kan veya koca-
siyle çocuklarının muvazaa suretiyle ellerinden 
çıkardıkları veya başka yerde sakladıklar mal
lar dahi suçlunun meşru gelirleriyle iktisabı 
kabil olmadığı muhakemeten sabit olmak şar
tiyle müsadereye tabi tutulur. 

Şu kadar ki, üçüncü şahısların hüsnü niyet
le vâki olan iktisapları muteber olup bu mallar 
müsadereye tabi tutulma*. 

MADDE 8. — Hükümetin sekizinci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Müddeiumumiye veya adli 
âmir tarafından açılacak amme hukuku davası: 

1. Alâkalının haksız mal iktisabına; 
2. Alâkalı beyanname ve vesika vermişse 

bunların sahteliğine; 
3. Kanunun takibatından mal kaçırmağa; 
Taallûk eder. 
Mahkemeye yaptığı duruşma neticesinde suç

lunun haksız surette iktisap ettiğine kanaat ge
tirdiği bütün malların müsaderesine ve müeb
bet surette âmme hizmetlerinden ve tekaüt hak
kından mahrumiyetine karar verir. Beyanname
nin sahteliğinden dolayı da ayrıca altı aydan 
üç seneye, ve kanunun tatbikatından mal ka
çırdığından dolayı üç seneden on seneye kadar 
hapis cezası hükmeder. Şukadar ki; suçlunun 
beyannameye dercettiği malûmatı teyiden ver
diği vesikaların sahteliğinden dolayı umumî ce
za kanununa göre daha ağır bir cezanın tatbiki 
icabederse mahkemece bu ağır ceza hükmolu-
nur. 

MADDE 7. — Dahiliye En. yedinci madde
si aynen 

Beyanname vermiyen veya noksan verenler hak
kında yapılacak muamele 

MADDE 6. — 
Beşinci maddede yazılı malûmatı ih

tiva eden beyannameyi bu kanunun tâyin 
ettiği müddet içinde makbul bir sebep ol
maksızın vermiyenler veya beyannamede soru
lan hususların bir kısmına veya tamamına ce
vap vermiyenler hakkında üç aydan bir seneye 
kadar hapis cezasiyle birlikte muvakkat olarak 
memuriyetten mahrumiyet cezası hükmolunur. 

Beyanname istiyen merci, beyannameyi ver
miyen veya noksan verenin sıfatma göre sala
hiyetli Cumhuriyet müddeiumumisine veya 
adli âmire bu hususta takibat icrasını bildirir. 
Cumhuriyet müddeiumumisi veya adli âmir tah
kikat yapmaksızın mensup olduğu mahkeme 
nezdinde âmme hukuku dâvasını açar. 

Tahkik memurunun tâyini 

MADDE 7. — 
Beyanname istendikten sonra alâkalı 

hakkmda tahkikata lüzum görülürse üçün
cü maddenin birinci ve üçüncü fıkraların
da yazılı şahıslar hakkında bunların bağlı bu
lunduğu veya iş itibariyle alâkalı vekil veya 
onun salâhiyet vereceği âmir, aynı maddenin 
ikinci fıkrasında yazılı şahıslar hakkmda Baş
vekil veya onun tensip edeceği vekil veya 
âmir tarafından bir tahkik memuru tâyin olu
nur. 

Askerî şahıslar hakkmda hararda Genel Kur
may Başkanı, Seferde Teşkilâtı Esasiye kanu
nunun 40 ncı maddesine tevfikan kuvayı harbi-
yenin emir ve kumandası kendisine tevdi olu
nan zat dahi Millî Müdafaa vekilinin haiz ol
duğu salâhiyeti kullanabilir. 

Tahkik memurunun salâhiyetleri 

MADDE 8. — 
Tahkik memuru sorgu hâkiminin bü-
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MADDE 8. — Hükümetin sekizinci madde
si aynen | 
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kümleriyle diğer müesseselerin hususi tekaüt 
kanunlarında ve nizamnamelerinde yazılı buna 
mütenazır hükümler mahfuzdur. 

MADDE 9. — Suçlunun karı veya kocasmın 
ve velayeti altında bulunan çocuklarının mül
kiyetindeki mallarının tamamını veya bir kıs
mını müsadereden kaçırmak veya gizlemek hu
susunda doğrudan doğruya veya bilvasıta suç
luya bilerek yardım edenler, kaçırılan ve giz
lenen bu malların kıymetlerini tecavüz etmemek 
üzere ağır para cezasına mahirim olurlar. 

Çu suçlardan dolayı yapılacak bütün tah
kik muamejeleri ve takibat umumî usul büküm
lerine tabidir. 

MADDE 9. — Suçlunun karı veya kocasının 
ve çocuklarının mülkiyetindeki mallarmm ta
mamını veya bir kısmmı müsadereden kaçır
mak veya gizlemek hususunda doğrudan doğru
ya veya bilvasıta suçluya bilerek yardım eden
ler, kaçırılan ve gizlenen bu malların kıymetleri
ni aşmamak ve elli liradan aşağı olmamak ü*er« 
ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

Bu suçlardan dolayı yapılacak bütün tahkik 
muameleleri ve takibat umumî usul hükümlerine 
tâbidir. 

MADDE 10. — Bu kanun, fevkalâde haller 
zail olduktan sonra geçecek beş yıl içinde dahi, 
fevkalâde hallerde haksız mal iktisap ettikleri 
ihbar edilenler hakkında da tatbik olunur. 
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MADDE 9. — Suçlunun kan veya kocasının 
ve çocuklarının mülkiyetindeki mallarının ta
mamını veya bir kısmını müsadereden kaçırmak 
veya gizlemek hususunda doğrudan doğruya 
veya bilvasıta suçluya bilerek yardım edenler, 
kaçırılan ve gizlenen bu mallann kıymetlerini 
aşmamak ve elli liradan aşağı olmamak üzere 
ağır para cezasına mahkûm olurlar. 

Bu suçlardan dolayı yapılacak bütün tahkik 
muameleleri ve takibat bu kanun hükümlerine 
tabidir. 

MADDE 10. — Dahiliye En. 10 ncu madde
si aynen 

Ad.-E. 

tün salâhiyetlerini haizdir. Yapacağı tah
kikat ilk tahkikat mahiyetinde olup askerî 
kazaya tabi olmayan işlerde umumî usul hüküm
lerine göre cereyan eder. Bu gibi işlerde tah
kik memurunun tevkif ve tahliyeye dair verece
ği kararlar bulunduğu yerin asliye ceza hâki
minin tasdikiyle tekemmül eder. Bu kararlar 
aleyhine ancak alâkalı tarafından kanun yolu
na müracaat olunailir. 

Askerî kazaya tabi işlerde bu kanunda ya
zılı hükümler haricinde Askerî muhakeme usulü 
kanunu tatbik olunur. Tahkik memuru bu iş
lerde adli âmirin haiz olduğu salâhiyetleri ha
izdir. Şu kadar ki tahkik memurunun tevkif 
ve tahliyeye dair vereceği kararlar salahiyetli 
adli âmirin tasdikiyle tekemmül eder. Alâkalı 
bu kararlar aleyhine mafevk adli âmire itiraz 
edebilir. 

Tahkikatın mevzuu 

MADDE 9. — 
Tahkikat beşinci maddede yazılı hu

susları ve alâkalı beyanname veya ve
sika vermiş ise bunların hakikate uygun olup 
olmadıklarını etraflı surette meydana koyaoak 
şekilde yapılır. 

Tahkikat sırasında yapılacak haciz 

MADDE 10. — 
Tahkikat sırasında tahkik memuru tarafın

dan lüzum görülürse alâkalının mal ve alacak
larının haczine karar verilir. Haciz kararları 
vazifeli mahkemeye, tapu dairelerine ve icabe-
denlere tebliğ olunur. Haczedilen mallann ne 
suretle idare edileceği ve bu mallardan alâkalı 
ile ailesinin geçimi için lüzumunda aynlması 
icabeden miktarı tâyin ve bu malların ida
resine nezaret vazifeli mahkemeye aittir. 
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İşten el çektirme, vekâlet emrine alma 

MADDE 11. — 
Tahkik memurunun göstereceği lüzum üze

rine tahkikatı emredenler tarafından alâkalıla
rın eli işten çektirilebileceği gibi bunlar, bağlı 
bulundukları vekil tarafından vekâlet emrine 
de alınabilirler. Askerî şahıslar hakkında açığa 
çıkarma kararı Millî Müdafaa vekilince işten 
el çektirme kararı da adli amirlikçe verilir. 

Tahkikat neticesinde yepılacak muamele 

MADDE 12. — 
Tahkikat neticelenince tahkik memuru, ev

rakı, tahkik emrini veren mercie tevdi eder. 
Şu kadar ki, tahkik emrini veren merci Baş
vekil »vekil, Genel kurmay başkam veya Teşki
lâtı esasiye kanununun 40 ncı maddesine tev
fikan kuvayi harbiyenin emir ve kumandası 
kendisine tevdi olunan zat tarafından bu hu
susta kendisine salâhiyet verilmiş bir âmir 
ise, tetkik edeceği ve lüzumunda noksanlarını 
tahkik memuruna ikmal ettireceği tahkikat ev
rakını mütalâasiyle birlikte kendisine salâhiyet 
veren mercie gönderir. 

Bu merciler tahkikat evrakını tetkik ederek: 
I. Haksız olarak mal iktisap edildiğine; 
II. Hakikat hilafı beyanname verildiğine; 
III. Sahte vesikalar ibraz edildiğine; 
IV. Haksız olarak iktisap olunan mallarm 

kaçırıldığına veya gizlendiğine kanaat geti
rirse bu suçlardan dolayı muhakemeleri yapıl
mak üzere tahkikat evrakım suçlunun sıfa
tına göre tabi olduğu mahkeme müddeiumumi
sine veya adli âmire tevdi ederler. 

Cumhuriyet müddeiumumisi veya adli âmir 
ayrıca tahkikat icra etmeksizin evrakı derhal 
iddianame ile mahkemeye verir. 

İkinci fıkrada yazılı merciler takibat icra
sına lüzum görmezlerse evrakı muameleden 
kaldırırlar. Bu takdirde tahkikat sırasmda alın
mış olan bütün tedbirler kendiliğinden orta
dan kalkar. 
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Mahkemece verilecek müsadere ve ceza hükümleri 

MADDE 13. — 
Mahkeme duruşma sonunda : 
I. Suçlunun haklı olarak iktisap ettiği sa

bit olmryan mallarmm müsaderesine ve mü
ebbet surette âmme hizmetlerinden ve teka
üt hakkından mahrumiyetine hüküm verir. 

II. Beyanname, hakikat hilafı verilmiş ise 
suçlu hakkında ayrıca altı aydan iki seneye ka
dar hapis cezası hükmeder. 

III. Suçlunun beyannameye dercettiği malû
matı teyit için verdiği vesikaların sahteliği ha
linde Ceza kanununun hükümlerini tatbik eder. 

IV. Suçlunun haklı olarak iktisap ettiği 
sabit olmryan malları müsadereden kurtarmak 
maksadiyle gizlediği veya kaçırdığı usulen sa
bit olduğu takdirde bundan dolayı da aynca 
bir seneden beş seneye kadar ağır hapis cezası 
ve bu hususta bilerek kendisine yardım edenler 
hakkında kaçırılan veya gizlenen malların 
kıymetini aşmamak ve elli liradan aşağı olma
mak üzere ağır para cezası hükmeder. 

Yetimlere müteallik hükümler 

MADDE 14. — 
1683 sayılı kanunun 51 ve 53 ncü madde

lerinin yetimlere taallûk eden hükümleriyle di
ğer müesseselerin hususi tekaüt kanunlarının 
ve nizamnamelerinin bu husustaki hükümleri 
mahfuzdur. 

takibat sırasında meydana çıkacak diğer suçlar 

MADDE 15. — 
Bu kanuna göre yapılan tahkikat ve muha

keme sırasında suçlunun muayyen bir suç işle
mek suretiyle haksız olarak mal iktisap ettiği 
anlaşılırsa bu suçundan dolayı yapılacak takibat 
umumî hükümlere göre salahiyetli olan merci
lere aittir. Bu takdirde bu kanun hükümleri 
dairesinde yapılan takibat durdurulmaz. 

MUVAKKAT MADDE I. — 
1 eylül 1939 tarihinden itibaren her ne su

retle olursa olsun vazife veya hizmetlerinden ayrıl
mış ve ayrılacak olanlar dahi bu kanun hük
müne tabidirler. 
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MADDE 10. — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir ve fevkalâde hallerin devamı müdde-
tince meridir. 

MADDE 11. — Bu kanun hükümlerini icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

15.1.1942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencieğlu A, B. Artunkal 
B&.V. 

F.,öztrak 
Sff; V. 
Yüeel 

S. î. M. V. 
Dr. H. Alataş 

Mü. ¥ . 

Ha.V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Celesoy 

G. t V. 
R. Karadeniz 

J. Engin 

Ma.V. 
F. AğraU 

Ik. V. 
S.Day 
Zr.V. 

M. Erkmen 
Tk TP. 

H, Ö1m$* 

DA^H 

MADDE 11. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Hükümetin 11 nci maddesi 
ayniyle kabul edilmiştir. 
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MADDE 11. — Dahiliye En. 11 nci maddesi 
aynen 

MADDE 12. — Hükümetin 12 inci maddesi 

Ad. B, 

MUVAKKAT MADDE II. — 
Bu kanun» fevkalâde hallerin sona ermesin

den itibaren geçecek beş yıl içinde favkalâde 
hallerde haksız olarak mal iktisap etmiş olanlar 
hakkında dahi tatbik olunur. 

MUVAKKAT MADDE III. — 
1 eylül 1939 tarihinden bu kanunun neşrine 

kadar geçen müddet zarfında haksız olarak mal 
iktisap etmiş olanların mallan bu kanun hü
kümleri dairesinde müsadere edilmekle beraber 
haklarında müebbeden memuriyetten mahru
miyet cezası verilir. Ancak bu gibi hallerde 13 
ncü maddenin dördüncü fıkrasında yazılı cezala
rın tatbik edilebilmesi bu fıkra hükmüne giren 
suçların kanunun neşri tarihinden sonra 
işlenmiş olmasına bağlıdır. 

MADDE 16. — Bu kanun neşri tarihinden 
itibaren yürürlüğe girer. 

MADDE 17. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

» 9 « «a^M» 
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S. Sayısı: 140 
Kahve ve çayın inhisar altına alınması hakkında kanun 

lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/804) 

T.C. 
Başvekâlet 18 . IV . 1942 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayı : 6/1523 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Kahve ve çayın inhisar altına alınması hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince hazırla
nan ve îera Vekilleri Heyetince 13 . IV . 1942 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mueibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. E. Saydam 

Mucip sebepler 

Devletin hizmet ve faaliyet sahasının genişlemesi ile mütenasip olarak masraflarının artmakta 
olması yeni gelir kaynakları' bulmak zaruretini doğurmakta ve bu yüzden yeni vergiler ihdas et
mektedir. 

Bir çok memleketlerde olduğu gibi bizde de mali maksatlarla kurulan inhisarların tütün, ispir
tolu içki gibi başlıcaları, keyif ve zevk maddelerine taallûk etmektedir. Bunlardan alman inhisar 
resimleri umumî istihlâk vergilerine nisbetle daha âdil ve mâkul olmaktadır. Bu itibarla keyif mad
deleri olmaları bakımından tütün ve içkiden pek az farklı bulunan kahve ve çay ithal ve satışının 
da inhisar altına alınması düşünülmüştür-

Şimdilik tamamı yabancı memleketlerden gelen çaylarla her zaman yabancı malı olarak istih
lâk etmeğe mecbur olduğumuz kahve müstehlike intikal edinceye kadar büyük kâr payları almak
tadır. inhisar tesisi halinde bu kârlar Hazineye kalmış olacaktır. Bunların ticaretiyle meşgul 
olan vatandaşlara gelince; bunlardan toptancı olanların adetleri mahdut olmakla beraber ser
mayelerini başka yerlerde kullanabilecek kimseler olmasına, perakendeciler ise inhisar elinde 
bulunan bu maddelerin yine perakende olarak satıcılığını yapacaklarına nazarn bu yüzden fazla 
mutazarrır olmayacakardıc 

Bu inhisarın tesisi halinde elde edilecek mühim menfaatlerden birisi katkıya müsait ve çok 
kere buna mâruz kalan bu iki mühim istihlâk maddesinin hilesiz halde müstehlike arzının te
min edilmesi olacaktır. 

Bilhassa çay üzerine konulacak inhisar, 3788 sayılı kanunla yurtta yetiştirilmesi teşvik 
edilen yerli çaylarımızın sürümünü sağlayacak ve bu suretle zirai politikamızın tahakkukuna da 
âzami yardım yapılmış olacaktır. 

Bu maksatlarla hazıranan lâyihanın ana hatları itibariyle ihtiva eylediği hükümler şunlardır: 
Çay ve kahvenin yurda sokulması ve yurtta satılması işlerinin Inhisarar umum müdürlüğüne gördü

rülerek bunların perakende ihtiyaçları karşılayacak surette diğer inhisar maddelerinde olduğu gibi yur
dun her tarafında bulundurulması ve müstehlike ihtiyaca göre kapalı kaplar içinde satılması ve fiyatarı-
nın her tarafa aynı olması esası düşünülmüştür. 

Halen kahvenin ithali sırasında beher kilosundan alınmakta olan 75 kuruş ve çayın beher kilo
sundan alınmakta olan 120 kuruş istihlâk resimleri kaldırılmaktadır. Bunlara mukabil kahve ve 



çayın satış fiyatlarının tâyini îcra Vekilleri Heyetine ve cari fiyatların bu hadler arasında tes-
biti Gümrük ve inhisarlar vekâletine bırakılmaktadır. Satış fiyatlariyle maliyetler arasında kalacak 
fark Hazine gelirini teşkil etmektedir. Satış fiyatları her şeyden evvel Devlete varidat te
mini mülâhazasiyle tesbit edilecek ise de bunların umumî hayatta tesiri hissedilir bir darlık ve 
pahalılık yaratan bir seviyede olmaması gözönünde bulundurulacaktır. 

Bu inhisar maddeleri üzerinde yapılacak ihtikâr suçları için fevkalâde ahvalin devamı müd-
detince Millî korunma kanununda zikredilen cezaların tatbiki tabii olup lâyihaya konan ceza
lar, Millî korunma kanununun meriyetten kaldırılmasından sonra tatbik görmek üzere derpiş edil
miştir. 

Paketle veya kapalı kaplar dahilinde satılacak olan kahvenin çekirdek halinde olması düşünül
müş, çekilmiş haldeki kahvelerin satışı ise bu takyide tabi tutulmamıştır. Ancak çekirdek ha
lindeki kahveyi çekerek satmak isteyenlere İnhisarlar idaresi tarafından izin verilebileceği ve bu 
izni alanların İdarece tâyin edilecek şartlara riayetlerini temin için işlerini teftiş ve kontrol al
tında yürütmeleri esası konulmuştur. Yurtta yetiştirilmekte olan çayların kurutulması işini 
bugün olduğu gibi serbest bırakılmayıp Devlet Ziraat işletmeleri kurumuna hasretmek zarureti 
hâsıl olmuştur. Bu işin de İnhisarlar idaresine tevdii düşünülmüş ise de Ziraat vekâletinin teknik 
kontrolü altında yetiştirilen yaş yaprağın yine aynı Vekâlete bağlı bir kurum tarafından işlen
mesi ve kurutulmasının daha faideli olacağı hesap edilmiş ve bu kurumun elde edeceği mamul 
çayları yurt içinde ancak İnhisarlar idaresine satabileceği kararlaştırılmıştır. Lâyihanın ihtiva 
eylediği maddelerden bir kısmı emsali inhisar mevzuatında olduğu gibi cezai hükümlerden ibaret 
bulunmakta diğer bir kısmı da tesis sırasında yapılacak muameleleri göstermektedir. 

Muvakkat encümen mazbatası 

T.B.M.M. 
Muvakkat encümen 13 . V . 1942 

Esas No. 1/804 
Karar No. 2 

Yüksek Eeisliğe 

Kahve ve çayın inhisar altına alınması 
hakkında Gümrük ve inhisarlar vekilliğince ha
zırlanıp İcra Vekilleri Heyetince 13 . IV . 1942 
tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihasl mucip sebepleriyle birlikte En
cümenimize havale buyurulmakla Gümrük ve 
inhisarlar vekili ile Ziraat vekilliğinin ve iki 
toplantıda da Adliye ve Ticaret vekillerinin 
mümessilleri hazır bulundukları halde tetkik ve 
müzakere edildi. 

Devlet hizmet ve faaliyetlerinin genişlemesi 
neticesi olarak çoğalan masrafları karşılamak 
için yeni gelir kaynakları bulmak zaruretinden 
doğduğu Hükümet gerekçesinde ifade edilen bu 
yeni inhisar mevzuu üzerinde encümenimiz et
raflı konuşmalar yapmıştır. Gerek Hükümetin 
mucip sebepler mazbatasından ve gerek ayrıca 
şifahî olarak verilen malûmattan anlaşıldığına 

göre keyf maddelerinden sayılabilecek olmaları 
hasebiyle kahve ve çayın inhisar altına alınması 
düşüncesinin başlıca sebebi varidat temini ol
makla beraber yabancı maddelerle katkıya çok 
elverişli olan bu iki istihlâk maddesinin halis 
ve hilesiz olarak müstehlike satılmasını sağla
mak ve memleket dahilinde yetiştirilmekte olan 
yerli çayın sürümünü inkişaf ettirmek gibi fay
da ve menfaatleri de gözönünde bulundurul
muştur. Bundan başka temini düşünülen varida
tın, nispeti yüksek istihlâk resimleri yerine in
hisar tesisi ile elde edilmesi sayesinde çay ile 
kahvenin bu günkünden daha ucuz ve memleke
tin her tarafında ayni fiyatlarla satılması da 
mümkün olacağı hesap edilmiştir. 

Ancak bu ucuzluk, satış fiyatlarına Hükümet 
hissesi olarak yapılan zamlar dolayısiyle eldeki 
stokların sarf ve istihlâkinden sonra mümkün 
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olabilecektir. 

Son yedi senelik hesaplara göre memlekete 
senede 4 - 5 milyon kilo kahve ve 800 000 -
1 000 000 kilo da çay girmektedir. Haricî ticaret 
yıllık istatistiğine göre gerçi son senenin kahve 
ithali 3 milyon kiloyu geçmemişse de bunu mev
cut stokların fazlalığına hamletmek yerinde 
olur. Çünkü 1939 ve 1940 senelerinin ithal yekû
nu 11 milyon kiloya yakın bulunuyordu. Bunun
la beraber istihlâkin azalması ihtimalini de he
saba katarak yapılan asgarî tahminlere göre 
bugünkü şekilde tek elden idare ve tevzi usu
lünde müstehlike gidinceye kadar araya giren 
mutavassıtlara verilen kâr paylarının Hazineye 
intikalinden ve inhisar resminden elde edilecek 
varidat, diğer fayda ve menfaatleriyle birlik
te, bu iki maddenin inhisar altına ah ^masını 
uygun göstermekte bulunduğu anlaşılmıştır. 

Bu yeni inhisarın, büyük bir teşkilât kurul
masını icabettirmiyerek İnhisarlar idaresinin bu 
günkü kadrolarına bazı ilâveler yapmak sure
tiyle, asgarî bir masrafla idare olunacağı da En
cümenimize bildirilen kayde değer bir izahtır. 

Kahve ve çay inhisarı ile elde edilmek iste
nen varidatın, daha külfetsiz ve masrafsız ola
rak, gümrük ve istihlâk resimlerine yapılacak 
zamlarla bugünkü güdümlü şekilde temini mü
talâasında bulunan ekalliyet reyine karşı encü
menimizin ekseriyeti yukarıda izah edilen mucip 
sebeplerle lâyihayı heyeti umumiyesi itibariyle 
kabule değerli bulmuştur. 

inhisar tesisi yüzünden kahve ve çay ticare
tiyle meşgul bulunan vatandaşların görecekleri 
zarar konusu üzerindeki konuşmalar sonunda da 
encümenimiz, bu işin ötedenberi perakendeci
liği ve istihzar ve satışı ile meşgul olanlara İn
hisarlar idaresinin bayilik ücreti mukabilinde 
bu maddeleri sattırmakta devam ederek bunla
rın işlerinden mahrum edilmemelerini tavsiye ve 
temenniye şayan bulmuş, Gümrük ve inhisarlar 
vekili tarafından da bu tavsiye ve temenni ye
rinde görülerek kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresine geçildikte: 
Birinci madde — İnhisarın mevzuunu tâyin 

eden bu maddenin (A) fıkrası aynen ve (B) 
fıkrasındaki (şeklini değiştirerek) ibaresi de 
(değiştirilmiş olarak) şeklinde yazılarak kabul 
edilmiştir. Bu suretle kahvehane ve gazino gibi 
yerlerde kahve pişirip satmakla meşgul olan es
nafın kendi işliyecekleri çekirdek kahveyi ka

vurarak öğütmeleri inhisarın dışında olduğu ifa
de edilmiştir. 

İkinci madde — İbare düzeltmesiyle kabul 
edilmiştir. 

Üçüncü madde — Vekiller Heyetince, diğer 
inhisar maddelerinde olduğu gibi, asgari ve 
âzami hadleriyle inhisar resmi tesbit edilerek 
satış fiyatının ise maliyet temevvüçleri itibariy
le İnhisarlar idaresi tarafından tâyini daha uy
gun görülmüş ve madde o yolda yazılmıştır. 

Dördüncü madde — Mevzu ile alâkası döla-
yısiyle beşinci maddenin ikinci fıkrası bu mad
deye alınmıştır. 

Beşinci madde — Kavrulmuş veya çekilmiş 
halde satılacak kahveler için verilecek kârın ne 
suretle tesbit edileceği ve İnhisar idaresi tarafın
dan satıldığı takdirde de fiyatın aynı suretle tâ
yin olunacağı tasrih edilmek suretiyle yeni hü
kümler konulmuştur. «İhtiyaca göre» kaydı bu 
işin bugünkü esnafından olmıyanlarm müracaat
ları halinde idareye takdir hakkı vermek için ilâ
ve edilmiştir. 

Altmcı madde — Tatbikata ait muvakkat bir 
hükmü ihtiva eylediğinden muvakkat madde ola
rak kanuna eklenmesi muvafık görülmüş ve Hü
kümetin yedinci maddesi altıncı madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. İdarece alınacak tedbir
ler bu işlerin ötedenberi perakende ticaretiyle 
meşgul olanların bayi olarak satışlarına devam 
ettirilmelerine mâni olmıyacağı görülmüştür. 

Yedinci madde — İbare düzeltmeleri yapıla
rak kabul edilmiştir. 

Sekizinci madde — Çay kanununun on birin
ci maddesindeki esas, müstahsilin temsili bakı
mından daha uygun görülerek madde ona göre 
tesbit edilmiştir. 

Dokuzuncu madde — Hükümetin onuncu 
maddesi aynen. 

Onuncu madde — Kaçakçılık fiilleri hakkın
da bu kanunda yazılı cezalardan başka 1918 nu
maralı kaçakçılık kanunundaki hapis cezaları da 
tatbik edileceğinden birinci fıkradaki «sarahat 
olmıyan yerlerde» ibaresi kaldırılmış ve A, B, C 
fıkralarında aynca hangi fiillerin kaçakçılık ola
cağı açık ifade ve ilâvelerle gösterilmiştir. Sütlü 
kahve ve çay gibi veya alafranga şikore kahve 
gibi mûtat maddelerle pişirmek halinin yabancı 
maddelerle karıştırmak addedilemiyeceği Encü
menimizde görüşülüp belirtilmiştir. 

Çay ve kahvenin bugünkü satış fiyatları gö-
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zönünd© tutularak nakdî cezalar arttırılmış ve 
müsadere halinde işe yaramıyan çayların ayrıca 
hükme ihtiyaç olmadan İnhisar idareleri ta
rafından yok edilmeleri için bir kayıt konul
muştur. 

On birinci madde — Bu maddedeki nakdî ce
za hadleri diğer İnhisar maddelerinde aynı f iil-
lete tertip edilen cezalarla uygun olmak üzere 
indirilmiştir. Millî korunma kanunu mucibince 
fevkalâde hallerde bu fiiller hakkında mezkûr 
kanun hükümleri tatbik edilmek icabeder. 

On ikinci madde — Ceza takiplerinin ne gi
bi hallerde yapılacağı açık olarak gösterilmiş ve 
191S numaralı Kaçakçılık kanununda mevcut 
olduğu için son fıkra tayyedilmiştir. 

Om üçüncü madde — Maddelerin yeni tesel
sülüne göre birinci fıkradaki atıf düzeltilmiş 
ve, satış; tezkerelerinde gösterilen mevkilerin dı
şında yapılacak satışların memnu olduğu ve 
sm fıkrada da kimlerin ellerindeki mallarm be
deli mukabilinde geri alınacağı gösterilmiştir. 

On dördüncü madde — Hükümetin on beşinci 
maddesi! aynan; 

On beşinci madde — Maksada göre daha açık 
y a a t o ş t o . 

Ûm altmcı madde — Hükümetin on yedinci 
maddesi aynen. 

Oa yedinci madde — Bu kanunun hükümleri 
3788; ®ıyılı Çay kanununun bazı hükümlerini de 
değiştirmekte olduğundan ona dair maddeye bir 
ilâve yapılmıştır. 
. Muvakkat birinci madde — Kanunun yürürlüğe 
giırdiği tarihte ticaret maksadiyle ellerinde mal 
deti kamunda tasrih edilmiş ve madde maksada 
buhmduranlarm verecekleri beyannamenin müd-
göre vuzuhlu olarak yazılmıştır. 

Muvakkat ikinci madde — A fıkrası aynen 
kabul, B fıkrasında ise maliyetin tesbitmde na
zara alınacak unsurlar tasrih edilmiştir. Ayrıca 
«icabın» göre normal masrafları» ibaresi mem
leket dâhilinde nakliye, ambalaj ve ardiye gibi 
masraflar ihtiyar edipte bunlara dair ellerinde 
vesika olmıyanlann yaptıkları bu masrafların 
nazara alınacağını göstermek için konulmuştur. 
Mubayaa toptan olacağı ve bütün masraflar da 
ödeneceği cihetle verilecek kârın hiç bir suret
le % 5 i tecavüz etmemesi ve tüccarın sermaye 
bağladığı bir malı kârsız almak da muvafık ol-

mıyacağındaıı İnhisar idaresinin mubayaa ede
ceği bu malların kâffesi için (% 5) e kadar kâr 
vermesi esası kabul edilmiştir. Bu kâr nisbetleri 
gayri şahsi olarak yani sipariş edilenler, yolda 
bulunanlar gibi muhtelif kısımlar için ayrı ayrı 
tesbit edileceği görüşülmüş ve şüphesiz görül
müştür. 

Muvakkat üçüncü madde — İnhisar idare
sinin bandrollu malları piyasaya arzedilinceye 
kadar geçecek intikal devresindeki satışların 
ne suretle devam edeceğine dair umumî hayatı 
tazyika mâruz bırakmıyacak daha geniş bir tat
bik tarzı kabul edilmiştir. 2/17555 sayılı karar
name mucibince Hükümet hissesine ait taksitle
rin istifasına ait hükümler taallûku hasebiyle 
muvakkat dördüncü maddede gösterilmiştir. 

Muvakkat dördüncü madde — Hükümet his
sesine ait henüz ödenmemiş taksitleri on beş gün 
içinde nakden veremiyenlerin ellerinde bulunan 
bu malların satın alınmasını istiyerek bedelin
den borçlarını mahsup ettirebileceklerine dair 
bir fıkra ilâvesiyle madde yazılı olduğu şekilde 
kabul edilmiştir. 

Muvakkat beşinci madde — Birinci fıkrada
ki nakdî cezalar çay ve kahvenin bu günkü fi
yatlarına uygun olarak arttırılmıştır. Beyanna
me bahsinde mücbir veya makbul sebeplerden 
mütevellit hallerde takibat yapmamak salâhiye
tini idareye veren bir fıkra maddeye ilâve edil
miştir. Son fıkradaki nakdî cezalar da diğer 
inhisar maddelerinde olduğu gibi iki kat ola
rak çoğaltılmıştır. 

Muvakkat altıncı madde — Altıncı madde 
metninin muvakkat hükümleri burada fevkalâ
de hallerin devamına maksur olmak ve ayrıca 
mücbir sebeplerden tevellüt etmek ve muvakkat 
bir zaman için olmak kayıt ve şartlariyle ka
bul edilmiştir. Hükümetin muvakkat altıncı 
maddesindeki hükümler ise muvakkat üçüncü 
maddede gösterildiği için bu maddeden çıkarıl
mıştır. 

On sekizinci madde — Kanunun yürürlüğe 
gireceği tarih, tatbikat için hazırlığa imkân ver
mek maksadiyle 1 haziran olarak tesbit edil
miştir. 

On dokuzuncu madde — Hükümetin 20 nci 
maddesi aynen. 

Umumî Heyetin tasviplerine arzedilmek üze-
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 
Kahve ve çay inhisarı kanun projesi 

MADDE 1. — Her nevi kahve ve çayın; 
a) İstihlâk için Türkiye'ye sokulması; 
b) Haliyle veya şeklini değiştirerek yurt 

içinde satılması Devlet inhisarı altındadır. 
Bu inhisar, İnhisarlar umum müdürlüğünce 

işletilir. 

MADDE 2. — Türkiye dahilinde yetiştirilen 
yaş çay yaprağının kurutulması, işlenmesi 
ve bu maksatla yaş çay yaprağının satın alın
ması Devlet inhisarı altındadır. 

Bu işler Devlet Ziraat işletmeleri kurumu ta
rafından görülür. 

MADDE 3. — Her nevi kahve ve çaym as
gari ve âzami tarife fiyatı İcra Vekilleri Heye
tince tesbit edilir. 

Bu hadler arasındaki katî tarife fiyatı Güm
rük ve İnhisarlar vekâletince tâyin olunur. 

Perakende satışlar yurdun her tarafında aynı 
fiyatla yapılır. 

MADDE 4. — İnhisarlar idaresinin farik alâ
metleri bulunan kapalı kaplar içinde satılacak 
çekirdek kahve ve çaym perakende satış fi
yatı üzerinden % 10 a kadar beyiye verilir. 

MUVAKKAT ENCÜMENİN DEĞİŞTİRİşt 
Kahve ve çay inhisarı kanun lâyihası 

MADDE 1. — Her nevi kahve ve çayın : 
a) İstihlâk için Türkrye'ye sokulması; 
b) Haliyle veya şekli değiştirilmiş ola

rak yurt içinde satılması; 
Devlet inhisarı altındadır. 
Bu inhisar, İnhisarlar umum müdürlüğünce 

işletilir. 

MADDE 2. — Türkiye dahilinde yetiştirilen 
yaş çay yaprağının işlenmesi, kurutulması ve 
bu maksatla yaş çay yaprağının satm alın
ması Devlet inhisarı altındadır. 

Bu işler Devlet Ziraat işletmeleri kurumu ta
rafından görülür. 

MADDE 3. — Her nevi kahve ve çaym kilo
sundan alınacak asgari ve âzami inhisar resmi 
İcra Vekilleri Heyetince tesbit edilir. 

Bu maddelerin perakende satış fiyatı, mali
yetlerine, yukarıki fıkraya göre tesbit edi
lecek hadler arasmda inhisar resmi ilâve edil
mek suretiyle İnhisarlar umum müdürlüğünce 
tâyin ve Gümrük ve inhisarlar vekâletince tas-
tik olunur. 

Perakende satışlar yurdun her tarafında 
aynı fiyatla yapılır. 

MADDE 4. — İnhisarlar idaresinin farik 
alâmetleri bulunan kapalı kaplar içinde satı
lacak kahve ve çaym perakende satış fiyatı üze
rinden % 10 a kadar beyiye verilir. 

İdare deposu bulunmıyan veya şehir ve ka
saba dışmda olan yerlerdeki satıcılara nakil 
şartlarına ve yerin uzaklığına göre İnhisarlar 
idaresince tesbit edilecek bir nakliye ücreti veri
lebilir. 
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MADDE 5. — İnhisarlar idaresi lüzum gös
tereceği yerlerde kahve âmillerine kendi kon
trolü altında kavrulmuş veya çekilmiş kahve 
imal ettirip % 15 e kadar kâr vererek sattıra-
bilir. Bunlarm satış şekilleri İnhisarlar ida
resince tesbit olunur. 

Çekilmiş kahvenin perakende fiyatı 3 ncü 
madde mucibince tesbit olunur. 

İdare deposu bulunmryan veya şehir ve 
kasaba dışında olan yerlerdeki satıcılara nakil 
şartlarına ve yerin uzaklığına göre İnhisarlar 
idaresince tesbit edilecek bir nakliye ücreti ve
rilebilir. 

MADDE 6. — Zaruri sebeplerden dolayı yur
dun her tarafında veya muayyen yerlerinde 
çekirdek kahve ve çayın muvakkat bir zaman 
için açık olarak satılmasına İnhisarlar umum 
müdürlüğünce izin verilebilir. 

MADDE 7. — Kahve ve çay satacak olanlar 
İnhisarlar idaresinden ruhsat tezkeresi almağa 
mecburdurlar. Bu tezkere hiç bir resme tabi 
değildir ve şahsa ait olup gösterilen satış yer
lerine mahsustur. İdarenin müsaadesi olmak
sızın başka yerler için kullanılması veya baş
kasına devri yasaktır. 

Satış yerlerinin mevkii ve bayilerin vasıf
ları İnhisarlar idaresince tâyin olunur. Ba
yilerin satış muamelâtı İnhisarlar idaresinin 
teftiş ve kontrolüne tabidir. 

MADDE 8. — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumu tarafından işletilen yerli çaylardan, mem
leketin umumî çay ihtiyacına kadar olan mik
tarı maliyet tutarına % 10 kâr ilâvesi suretiyle 
bulunacak fiyat üzerinden İnhisarlar umum mü
dürlüğünce satın alınır. Bu suretle kurumdan 
alınacak çaylarm maliyetlerinin ne gibi esas
lar dairesinde tesbit edileceği Gümrük ve in
hisarlar ve Ziraat vekâletlerince müştereken 
kararlaştırılır. 

İnhisarlar idaresiyle kurum arasında maliyet 
bedelleri yüzünden çıkacak ihtilâflar umumî 
murakabe heyetinin hâkemliğiyle halledilir. -Bu 
heyetin vereceği karar katidir. 

MADDE 9. — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumunca halktan satın alınacak yaş çay yap
rağının fiyatları her yıl mahallî ziraat odasının 

MADDE 5. — İnhisarlar idaresi çekirdek 
kahveyi kavurulmuş veya çekilmiş halde sat
mak isteyenlere kendi tâyin edeceği şartlarla, 
daimî kontrolü altında, ihtiyaca göre izin vere
bilir. 

Kavrulmuş veya çekilmiş halde kahvelerin 
satış fiyatı, çekirdek kahvenin perakende sa
tış fiyatma, kahveyi kavurmak veya çekmek 
için yapılması zaruri masraflarla fire farkının, 
ve verilecek beyiyeden maada- % 5 e kadar kâr 
ilâvesi suretiyle, inhisarlar idaresince tesbit 
olunur. 

İnhisarlar idaresince kavrulmuş veya çekil
miş halde satılacak kahvelerin satış fiyatı da 
aynı esasa göre tesbit olunur. 

MADDE 6. — Hükümetin 7 nci maddesi ay
nen. 

MADDE 7. — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumu tarafından işletilen yerli çaylardan mem
leketin umumî çay ihtiyacına kadar olan mik
tarı maliyet tutarına % 10 kâr ilâvesi suretiyle 
bulunacak fiyat üzerinden İnhisarlar umum mü
dürlüğünce satın almır. Bu suretle kurumdan 
almacak çay maliyetlerinin ne gibi esaslar dai
resinde tesbit edileceği Gümrük ve inhisarlar ve 
Ziraat vekâletlerince müştereken kararlaştırılır. 

İnhisarlar idaresiyle kurum arasmda maliyet 
bedelleri yüzünden çıkacak ihtilâflar umumî 
murakabe heyetinin hâkemliğiyle halledilir. Bu 
heyetin vereceği karar katidir. 

MADDE 8. — Devlet Ziraat işletmeleri ku
rumunca halktan satın almacak yaş çay yap
rağı fiyatları her yıl mahallî ziraat odasınm se-
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ve bulunmryan mahallerde mahallî en büyük 
mülkiye memurunun seçeceği çay müstahsille
rinden bir, ticaret odasınca kendi âzası ara
sından seçilecek bir; ve Gümrük ve inhisarlar 
vekâletiyle Ziraat vekâleti ve Devlet Ziraat iş
letmeleri kurumu ve İnhisarlar umum mü
dürlüğünce kendi memurları arasından seçile
cek birer mümessilden terekküp eder. Heyetin 
teşekkül tarihi ve çalışma tarzı Gümrük ve 
inhisarlar vekâletiyle Ziraat vekâletince tesbit 
olunur. 

MADDE 10. — 11. VIII. 1941 tarihli ve 4110 
sayılı kanun ile tesbit olunan inhisarlar umum 
müdürlüğü mütedavil sermayesine «8 000,000» 
lira ilâve edilmiştir. 

Bu sermaye, 1942 ve mütaakıp malî yıllar 
varidat fazlasından mahsup edilmek üzere Ma
liye ve Gümrük ve inhisarlar vekâletlerince 
müştereken tesbit edilecek esaslara göre temin 
olunur. 

MADDE 11 — Bu kanunla inhisar altına 
alınan maddelerin kaçakçılık fiilleri hakkında 
bu kanunda sarahat omayan yerlerde kaçak
çılığın meni ve takibine mütedair kanun ile 
tadilât ve zeyilleri hükümleri tatbik olunur. 

1918 numaralı kanunun 1 nci maddesinde 
yazılı hallerden başka bu inhisar maddeleri 
hakkında aşağıda yazılı fiilleri işlemek de ka
çakçılıktır. 

a) Yaş çay yaprağının salâhiyeti olmryan-
lar tarafından kurutulması veya işlenmesi; 

b) Terkibinde kafein ile birlikte tanen ve 
kazain bulunmayan nebatların şahıslar tarafın
dan şekilce çay taklit edilmek suretile kuru
tulması, işlenmesi ve bu taklit çayların yurda 
sokulması veya satılması, bilerek satın alınması, 
bulundurulması ve taşınması; 

c) Yabancı maddelerle karıştırılmış kahve 
ve çayların satılması; 

Kaçak kahvelerin her kilosu için 5 lira ve 
çaylarla diğer nebatların her bir kilosu için 15 
lira para cezası alınır. Kilodan az kesirler kilo 
sayılır. Ve kaçak olarak tutulan maddeler mü
sadere olunur. Ve bunlardan işe yaramryanlar 
yok edilir. 

Kaçak maddelerin, kaçakçı veya ortak ve 
yatakları gibi kaçakçılıkta iştiraki olan kimse
lerin elinden çıkmış olması veya bunlar tara
fından istihlâk edilmiş bulunması gibi sebep-

çeceği çay müstahsillerinden İM, ticaret odasın
ca seçilecek bir, ve Gümrük ve inhisarlar vekâ
letiyle Ziraat vekâleti ve Devlet Ziraat işletme
leri kurumu ve inhisarlar umum müdürlüğünce 
kendi memurları arasından seçilecek birer mü
messilden terekküp eder. Heyetin teşekkül ta
rihi ve çalışma tarzı Gümrük ve inhisarlar ve
kâletiyle Ziraat vekâletince tesbit olunur. 

MADDE 9. — Hükümetin 10 ncu maddesi 
aynen. 

MADDE 10. — Bu kanunla inhisar altına alı
nan maddelerin kaçakçılık fiilleri hakkında 
kaçakçılığın men'i ve takibine mütedair ka
nun ile tadil ve zeyilleri hükümleri tatbik olu
nur. 

1918 numaralı kanunun 1 nci maddesinde ya
zılı hallerden başka bu inhisar maddeleri aşa
ğıda yazılı fiilleri işlemek de kaçakçılıktır: 

a) Yaş çay yaprağının kanuni salâhiyeti 
olmıyanlar tarafından işlenmesi veya kurutul
ması; 

b) Terkibinde kafein ile birlikte tanen 
ve protein ve münhasıran çayın terkibinde bu
lunan diğer kimyevi maddeleri ihtiva etmiyen 
nebatların şahıslar tarafından şekilce çay taklit 
edilmek suretiyle işlenmesi ve kurutulması ve 
bu taklit çayların yurda sokulması, satılması, 
satılığa çıkarılması ve satmak kasdiyle taşın
ması, saklanması, yanmda bulundurulması ve 
bilerek satın almması veya kabul edilmesi; 

c) Yabancı maddelerle karıştırılmış kahve 
ve çayların, gerek haliyle ve gerek pişirilerek 
satılması veya satılığa çıkarılması. 

Kaçak kahvelerin her kilosu için «10» i lira 
ve çaylarla diğer nebatların her bir kilosu 

için «20» lira ağır para cezası almır. Kilodan 
az kesirler kilo sayılır. Ve kaçak olarak tu
tulan maddeler müsadere olunur. Ve bunlardan 
işe yaramryanlar müsadere kararı katileştikten 
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lerle müsaderesi kabil olmazsa kaçakçılardan 
yukarıki. fıkrada yazılı para cezaları iki kat 
olarak alınır. 

MADDE 12. — Bu kanunun birinci madde
siyle inhisar altına alınan maddeleri tâyin olu
nan fiyatlardan fazlasına satanardan, ruhsat 
tezkereleri idarece iptal olunmakla beraber, 50 
liradan 500 liraya kadar ağır para cezası hük
men alınır. 

MADDE 13. — inhisarlar idaresince tâyin 
edilen şartlara riayet etmiyen satıcılardan tez
kereleri idarece geri alınmakla beraber, icabı 
halinde haklarında kanuni takibat yapılır. 

İnhisarlar kaçakçılığından mahkum olan
larla tezkereleri geri alman bayilere tekrar satış 
ruhsat tezkeresi verilmez. 

MADDE 14. — 7 nci madde hükümlerine ri
ayet etmiyen ve inhisarlar idaresinden aldıkları 
kahve ve çayları satış tezkerelerinde gösterilen 
mahal ve mevkilerin dışına gönderen baş satı
cılarla satıcılardan; 

Ve bu kanunun birinci maddesiyle inhisar al
tına alman maddeleri satış tezkeresi olmaksızın 
satanlardan, 10 liradan 100 liraya kadar hafif 
para cezası alınır. Bu gibilerin ellerindeki kah
ve ve çaylar, bedelleri idarece ödenerek geri alı
nır. 

MADDE 15. — Bu kanun ile inhisar altına 
alman maddelere İnhisarlar idaresince konulan 
mühür, damga, farika veya kontrol alâmetleri, 
bandrol veya etiketleri taklit veya tahrif ede
rek konulduğu eşyadan kaldırılarak, değiştire
rek veya her ne suretle olursa olsun tedarik ede
rek kaçak maddelerde kullananların harekeleri 
kaçakçılık sayılır ve haklarında 100 liradan 500 
liraya kadar ağır para cezası hükmolunmakla 
beraber bu maddeler müsadere olunur, ve bu 
suçun Türk Ceza kanununda muayyen olan ce
zası ile de ayrıca cezalandırılır. 

Yukarıki fıkrada yazılı alâmet veya bandrol 
veya etiketleri salâhiyet veya mezuniyetleri ol-
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sonra inhisarlar idaresince yok edilir. 
Kaçak maddelerin, kaçakçı veya ortak ve 

yatakları gibi kaçakçılıkta iştiraki olan kimse
lerin elinden çıkmış olması veya bunlar tara
fından istihlâk edilmiş bulunması gibi se
beplerle müsaderesi kabil olmazsa kaçakçılar
dan yukarıki fıkrada yazılı para cezaları iki 
kat olarak almır. 

MADDE 11. — Bu kanunun birinci madde
siyle inhisar altına alman maddeleri tâyin 
olunan fiyatlardan fazlasına satanlardan, ruh
sat tezkereleri idarece iptal olunmakla beraber 
«10» liradan «100» liraya kadar hafif para cezası 
hükmen almır. 

MADDE 12. — inhisarlar idaresince tâyin 
edilen şartlara riayet etmiyen satıcılardan, 
tezkereleri idarece geri alınmakla beraber hare
ketleri suç teşkil edenler hakkında ayrıca ka
nuni takibat yapılır. 

MADDE 13. — 6 ncı madde hükümlerine ria
yet etmiyen ve İnhisarlar idaresinden aldıkları 
kahve ve çayları satış tezkerelerinde gösteri
len mahal ve mevkilerin dışmda satan baş satı
cılarla satıcılardan; 

Ve bu kanunun birinci maddesiyle inhisar al
tına alman maddeleri satış tezkeresi olmaksızm 
satanlardan; 

«10» liradan «100» liraya kadar hafif para 
cezası alınır. 

Bu gibilerden ruhsat tezkeresi olmıyanlarm 
ellerindeki kahve ve çaylar, bedelleri idarece 
ödenerek geri almır. 

MADDE 14. — Hükümetin 15 nci maddesi 
aynen. 
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maksisin basanlar veya satanlar veya saklıyan-
lar hakkında 6 aydan 2 seneye kadar hapis ce
zası ile birlikte 100 liradan 500 liraya kadar 
ağır para cezası da hükmolunur ve bu eşya mü
sadere olunur. 

Bu maddede yazılı fiiller alâkalı memurlar 
tarafından işlenmiş ise bu cezalar iki kat olarak 
hükmolunur. 

MADDE 16. — Bu kanunda yazılı para ceza
larının hüküm ve infazında 10 haziran 1938 ta
rihli ve 3437 sayılı kanunun 107 ve 109 ncu mad
deleri tatbik olunur. 

Yukarıki fıkraya göre hüküm ve tahsil olu
nan para cezalan inhisarlar idaresince irat kay
dolunur. 

MADDE 17. — Yabancı mamleketlerden ge
len yolcuların beraberlerinde veya kendilerin
den evvel veya sonra gelen zatî eşyaları arasında 
ihtiyaçlarına mahsus getirecekleri kahvenin 100 
ve çayın 50 gramı inhisar resminden muaftır. Bu 
miktardan fazla bir kiloya kadar kahve ve ya
rım kiloya kadar çayın vergi ve resimleri alı
narak ithaline müsaade edilir. 

MADDE 18. — 27 mayıs 1935 tarihli ve 2731 
sayılı, 17 mayıs 1940 tarihli ve 3828 sayılı, 29 
mayıs 1941 tarihli ve 4040 sayılı kanunla kah
ve ve çaydan alınmakta olan istihlâk resimle
ri ve 2 temmuz 1932 tarihli ve 2054 sayılı ka
nunun kahve ve çaya ait ve bu kanuna aykırı 
hükümleriyle bu kanuna uymıyan diğer hüküm
ler kaldırılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
neşri tarihinde ticaret kastiyle ellerinde kahve 
ve çay bulunanlarla kahvehane, gazino, lokanta 
ile otel gibi pişirilmiş kahve ve çay satan hakikî 
veya hükmi şahıslar »memleket dahilinde elle
rinde bulunan veya sipariş edilmiş olupta yolda 
olan yahut akreditifi açılarak siparişi yapılmış 
bulunan kahve ve çay miktarlarını ilân edilecek 
müddet içinde bir beyanname ile mahallerindeki 
en yakın İnhisarlar idaresine veya bulunmıyan 
yerlerde en yakın înhisarlad idaresine gönderil
mek üzere mahallî mülkiye amirliğine bildirme
ğe mecburdurlar, 

(S. Sayısı 

! 

MADDE 15. Bu kanunda yazılı para cezala
rını müstelzim suçların takip ve para cezaları
nın infazında 10 haziran 1938 tarihli ve 3437 
sayılı kanunun 107 ve 109 ncu maddeleri tatbik 
olunur. 

Yukarıki fıkraya göre hüküm ve tahsil olu
nan para cezaları İnhisarlar idaresince irad 
kaydolunur. 

MADDE 16. — Hükümetin 17 nci maddesi 
aynen. 

MADDE 17. — 27 mayıs 1935 tarihli ve 2731 
sayılı, 17 mayıs 1940 tarihli ve 3828 sayılı, 29 ma
yıs 1941 tarihli ve 4040 sayılı kanunlarla 
kahve ve çaydan alınmakta olan istih
lâk resimleri ve 2 temmuz 1932 tarihli 
ve 2054 sayılı kanunun kahve ve çaya ait ve bu 
kanuna aykırı hükümleriyle 27. 3. 1940 tarihli 
ve 3788 sayılı Çay kanununun ve diğer kanun
ların bu kanuna uymıyan hükümleri kaldırıl
mıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte, bu maddelerin ticare
tiyle iştigal edenlerle, ticaret maksadiyle bu 
maddeleri bulunduranlar veya imalâtında ipti
dai madde olarak kullananlar, ve kahvehane, 
gazino, lokanta ,otel gibi pişirilmiş kahve ve çay 
satanlar, memleket dahilinde ellerinde bulunan 
veya sipariş edilmiş olup da yolda olan veya 
akreditifi açılarak siparişi yapılmış bulunan 
kahve ve çay miktarlarını, 48 saat içinde bir 
beyanname ile mahallerindeki inhisarlar idare
sine, bulunmıyan yerlerde en yakın înhisarar 
idaresine gönderilmek üzere Mahallî mülkiye 
amirliğine bildirmeğe mecburdur. 

: 140 ) 
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MUVAKKAT MADDE 2. — A) Ticaret ofi
si elinde bulunan kahveler tesellüm edilecek 
miktar üzerinden ve maliyet fiyatiyle İnhisarlar 
idaresine devredilir. 

B) Diğer hakiki ve hükmi şahıslar hakkın
da aşağıdaki hükümler tatbik olunur: 

Bu kanunun neşrinden evvel akreditifi açıla 
rak dış memleketlere yapılmış olan kahve ve 
çay siparişleri İnhisarlar idaresince akreditif tu
tarı ve masrafı alâkadarlara ödenmek suretiyle 
devren alınabilir. Bu gribi siparişlerin ihtiyaç
tan fazlasını İnhisarlar idaresi kabul edip etme
mekte muhtardır. Yolda veya gümrüklerde 
bulunan kahve ve çay stokları orijinal fatura ve 
sair vesaik ile tesbit edilecek cif Türk lirası ma 
liyetine % 5 e kadar bir kâr ilâve edilmek sure
tiyle elde edilecek fiyat üzerinden inhisarlar 
idaresince satm alınır. 

Gümrük, istihlâk ve sair resimleri verile
rek memlekete ithal edilmiş olan kahve ve çay
lar alâkadarları tarafından ibraz edilecek fa
tura bedellerine % 10 a kadar masraf ve kâr 
ilâvesi suretiyle inhisarlar idaresi tarafından 
mubayaa olunur. Faturası bulunmayan veya 
faturası ve diğer vesaiki ihticaca elverişli ol
mayan stoklar emsaline verilen bedellerle in
hisarlar idaresince satın alınır. 

Bu suretle mallarını inhisarlar idaresine 
devretmeğe mecbur olanlar idarece tâyin edil-
lerek kendilerine tebliğ edilen müddet içinde 
bunları devir ve teslim etmedikleri takdirde 
idarece teklif edilen bu bedel mal sahibi na
mına Ziraat bankasına tevdi edilerek mallara 
el konur. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Kahve ve çay 
fiyatlarının Hükümetçe arttırıldığı 18 . 3 .1942 
tarihinde bu maddelerin ticaretiyle iştigal eden 
hakiki ve hükmi şahıslarla ticaret maksadıyla 
bu maddeleri nezdlerinde bulunduranlardan ve
ya imalâtında iptidaî madde olarak kullanan
lardan kahvehane, gazino, lokanta ve em
sali yerleri işletenlerden alman beyanname
lerde gösterilen kahve ve çay fiyatlarına 
Hükümetçe yapılan zammın tutarından he
nüz satılmamış olup inhisarlar idaresine 
teslim edilecek kısma isabet eden mik 
tar terkin olunur. Satılan miktarın zam tu
tarından Ziraat bank şubelerine veyahut mal
landıklarına tediye edilmemiş olan bakiye bu 

MUVAKKAT MADDE 2. — 
a) Ticaret ofisi elinde bulunan kahveler te

sellüm edilecek miktar üzerinden ve maliyet fi
yatı ile İnhisarlar idaresine devredilir. 

b) Birinci muvakkat maddede yazılı şahıs
lar, kanunun yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde, 
veya sipariş edilmiş olupta yolda bulunan veya 
akreditifi açılarak sipariş edilmiş olan kahve ve 
çayları, orijinal fatura ve sair ticari vesikalarla 
tesbit edilecek maliyetlerinin icabına göre nor
mal masraflar ve % 5 e kadar kâr ilâvesi sure
tiyle inhisarlar umum müdürlüğüne satmağa 
mecburdurlar. 

iptali mümkün olan siparişlerin ihtiyaçtan 
fazlasmı İnhisarlar idaresi devralıp almamakta 
muhtardır. Faturası bulunmıyan veya faturası 
ve diğer vesaiki ihticaca elverişli olmıyan veya 
fiyatları fahiş görülen kahve ve çaylar nevi ve 
vasıflarına göre emsaline verilen bedellerle sa
tm alınır. 

Bu suretle mallarını İnhisarlar idaresine dev
retmeğe mecbur olanlar idarece tâyin edilerek 
kendilerine tebliğ edilen müddet içinde bunları 
devir ve teslim etmedikleri takdirde idarece 
teklif edilen bu bedel mal sahibi namma Ziraat 
bankasına yatırılarak mallara el konur. 

MUVAKKAT MADDE 3. — Bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihte ellerinde gümrüklene-
rek yurda sokulmuş kahve ve çay bulunan, mu
vakkat birinci maddede yazılı kimseler İnhisar
lar idaresine beyan ettikleri bu malların, idare
den ruhsat tezkeresi almak şartiyle, 18.111.1942 
tarihli 2/17555 sayılı Vekiller Heyeti karar
namesindeki zamların ilâvesiyle taayyün etmiş 
olan fiyatlar üzerinden satışına devam ederler 
ve bu mallardan ayrıca inhisar resmi almmaz. 
Ancak. İnhisarlar idaresi dilediği takdirde mu
vakkat ikinci maddede yazılı esaslar dairesin
de bu malları, sözü geçen kararnameye göre 

! yapılan zamlardan ödenen kısımların da maliye-
I te ilâvesi suretiyle satın alabilir, 

( S. Sayısı : 140 ) 
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eşhasın muvakkat 2 nci madde mucibince İn
hisar idaresine teslim edecekleri kahve ve çay
ların bedellerine mahsup olunur. Elinde İnhi
sarlar idaresine teslim edilecek kahve ve çay 
bulunmayanlara ait zam tutarından ödenmeyen 
hasım veyahut İnhisarlar idaresine tesim et
tikleri kahve ve çay bedelinin ödenmiyen fiyat 
farkına nazaran noksanı bir hafta zarfında İn-
hisalrar idaresine tediye olunur. Bu müddet 
zarfmda borçlarını ödemiyenlerden alınacak 
fark Tahsili emval kanununa tevfikan % 10 
zamla istifa olunur. 

Birinci fıkrada yazılı mükellefler verdikleri 
beyannamelere müsteniden tahakkuk eden be
del farkından ve bunların alacaklarından mah
subuna itiraz edemezler. Hükümetçe yapılan 
kontrol neticesinde beyanname haricinde tesbit 
edilen veyahut hiç beyanname vermemiş olan
lar nezdinde meydana çıkarılan kahve ve çay
lara ait fiyat farkları İnhisarlar idaresince tu
tulan zabıt varakalarına istinaden tahakkuk etti 
rilerek mükelleflere tebliğ olunur. 

Bu tebliğe karşı mükellefler 3692 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyizde 
bulunabilirler, itiraz komisyon kararlarına kar
şı idare namına yapılacak temyiz talebleri 
de aynı hükümlere tabidir. İdare namına yapı
lacak temyiz talepleri her mahaldeki en büyük 
inhisarlar memuru tarafından yapılır. 

MUVAKKAT MADDE 4. — Hükümetçe çay 
ve kahve fiyatlarının arttırıldığı tarihten bu 
kanunun mer'iyete girdiği tarihe kadar yapılan 
satışlardan ve stokların taksitlerinden Ziraat 
bankalarına veya malsandıklarma yatırılmış 
olan paralar İnhisarlar idaresine tevdi olunur. 
Gerek bu suretle alınacak paralar ve gerekse mu
vakkat üçüncü maddeye tevfikan İnhisarlar ida
resince satm alınacak kahve ve çay bedellerine 
mahsup veyahut nakden tahsil olunacak 
16.111.1942 tarihindeki stoklara ait fiyat farkları
nın bakiyesi idarece hasılat olarak irat kayde
dilir. 

İnhisarlar idaresinin etiket ve bandrolünü 
taşıyan kahve ve çayın piyasaya çıkarılacağı ta
rih bir ay önceden tesbit edilerek ilân olunur 
Bu müddetin sonunda henüz satılmamış olarak 
satıcı elinde kalmış kahve ve çaylar 48 saat zar
fmda yeni bir beyanname ile idareye bildirilir. 
Bu stoklar idarece tâyin olunacak esaslar daire
sinde tasfiye olunur. 

MUVAKKAT MADDE 4. — 
a) Çay ve kahve fiyatlarının arttırılmasına 

mütedair 18.111.1942 tarihli ve 2/17555 sayılı 
kararname hükümlerine göre Ziraat bankalarına 
ve malsandıklarma yatırılmış paralar İnhisar
lar idaresine devrolunur. 

b) Yine mezkûr kararnamenin tatbikma 
başlandığı tarihten bu kanunun meri'yete girdi
ği tarihe kadar, Ziraat bankalarına, malsandık
larma veya gümrüklere yatırılması lâzımgelen 
paralardan henüz ödenmemiş olanlar, bu kanu
nun mer'iyetinden itibaren nihayet 15 gün için
de İnhisarlar idaresine yatırılır. 

Ellerinde mevcut malı olanlar, bu malların 
satın alınarak, bedellerinden borçlarının mah
subunu istiyebilirler. 

Bu müddet içinde ödenmiyen paralar inhisar
lar idaresince % 10 zamla ve Tahsili emval ka
nununa göre istifa olunur. 

c) (A) ve (B) fıkralarında zikri geçen pa-
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MUVAKKAT MADDE 5. — Muvakkat birin-
ci maddede tâyin edilen müddet içinde beyan 
edilmiyen veya eksik beyan edilen kahve ve çay
lar müsadere edilmekle beraber çaym her bir kilo 
veya kesirleri için 15 ve kahvenin her bir kilo 
veya kesirleri için 5 lira ağır para cezası alınır. 

Beyanda bulunmıyan veya eksik beyan eden 
satıcılar hakkında ayrıca 1918 sayılı kanunun 
muaddel 25 nci maddesinin 3 ncü fıkrasında ya
zılı hapis cezası da tatbik olunur. 

Beyan ettikleri malları müddeti içinde teslim 
etmiyerek gizliyen veya kaçıran veya istihlâk 
eden kimseler hakkmda bu miktar için dahi yu-
karıki fıkralar hükümleri tatbik olunur, 

MUVAKKAT MADDE 6. — İnhisarlar ida
resinin etiket ve bandrolünü taşıyan kahve ve 
çaym piyasaya çıkarılacağı tarih bir ay evve
linden tesbit edilereş ilân olunur. Bu tarihe kadar 
mezkûr maddelerin satışı İnhisarlar idaresince 
tâyin olunacak şekle tabi tutulur. 

MADDE 19. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

ralar İnhisarlar idaresince hasılat olarak irat 
kaydolunur. 

d) 16.111.1942 tarih ve 2/17554 sayılı Vekil
leri Heyeti kararnamesi mucibince beyanname 
vermekle mükellef tutulanlardan Hükümetçe 
yapılan kontrol neticesinde hiç beyanname ver
memiş olanlar nezdinde meydana çıkarılan veya 
beyanname harici tesbit edilen kahve ve çaylara 
ait fiyat farkları mevcut veya İnhisar idaresince 
tutulan zabıt varakalarına istinaden tahakkuk 
ettirilerek mükelleflere tebliğ olunur. 

Bu tebliğe karşı mükellefler 3692 numaralı 
kanun hükümleri dairesinde itiraz ve temyizde 
bulunabilirler. İtiraz komisyonu kararlarına 
karşı İdare namma yapılacak temyiz talepleri 
de aynı hükümlere tâbidir. İdare namma ya
pılacak temyiz talepleri her mahaldeki en bü
yük inhisarlar memuru tarafından yapüır. 

MUVAKKAT MADDE 5. — Muvakkat bi
rinci maddede tâyin edilen müddet içinde beyan 
edilmiyen veya eksik beyan edilen kahve ve 
çaylar müsadere edilmekle beraber çayın her 
bir kilo veya kesirleri için «20» ve kahvenin 
her bir kilo veya kesirleri için «10» lira ağır 
para cezası alınır. 

Beyanda bulunmayan veya eksik beyan 
eden satıcılar ha,kkmda ayrıca 1918 saydı ka
nunun muaddel 25 nci maddesinin 3 ncü fıkra
sında yazdı ha,pis cezası da tatbik olunur. 

Beyannameyi müddeti içinde vermemek ve
ya eksik beyanda bulunmak keyfiyeti mücbir 
veya makbul sebeplerden ileri gelen hallerde 
ceza takipleri yapmamağa İdare salâhiyettardır, 

Beyan ettikleri malları müddeti içinde teslim 
etmiyerek gizleyen veya kaçıran veya istihlâk 
eden kimseler hakkında 1 nci fıkrada yazdı pa
ra cezası iki kat olarak hükmolunur. 

MUVAKKAT MADDE 6. — Fevkalâde hal
lerin devamı müddetince zaruri sebeplerden do
layı yurdun her tarafında veya muayyen yerle
rinde çekirdek kahve ve çaym muvakkat bir 
zaman için açık olarak satılmasına Gümrük ve 
inhisarlar vekâletinin muvafakatiyle İnhisarlar 
umum müdürlüğünce izin verilebilir. 

Bu satışların beyiye ve nakliyeleri 4 ncü 
maddeye göre tesbit olunur. 

MADDE 18. — Bu kanun 1 haziran 1942 ta
rihinden muteberdir. 

( S. Says» : 140 ) 



i â -
MADDE 20. — Bu kanun hükmünü icraya 

Adliye, Maliye, Gümrük ve inhisarlar, Ziraat, 
Ticaret vekilleri memurdur. 

13 . IV. İ942 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 

Dr. R. Saydam H. Menemencioğlu A. R. Artunkal 
Da. V. 

F. Öztrak 
Mf. V. 
Yücel 

S. t M. V. 
Dr. H. Alata§ 

Mü. V. 
F. Engin 

Ha. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Na. V. 
A. F. Cebesoy 

Q. t V. 
R. Karadeni* 

M 

Ma. V. 
F. Ağrah 
Ik. V. 
S.Day 
Zr.V. 

M. Erkmm 
Ti.V. 
. ökmen 

MADDE 19. 
aynen. 

Hükümetin «20» nci maddesi 
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S. Sayısı: 141 
Mahmudoğlu Yusuf, Muzafferoğlu Ali ve Mehmedoğlu 

Yunusun ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında 
Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encümeni 

mazbatası (3/457) 

T. C. 
Başvekâlet 15 .IV . 1942 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı : 4-633/3300 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Başgeçit kazasının Ortasokak mahallesi ile Aşağı Karabulak köyü halkından olan 1906 doğumlu 
Ali, 1917 doğumlu Yusuf, 1916 doğumlu Yunus adlarındaki üç kişinin askerî casusluk suçların
dan dolayı ölüm cezasına çarptırılmaları hakkında IX. kolordu komutanlığı Askerî mahkemesi 
tarafından verilmiş olan hüküm Askerî temyiz mahkemesinin 25 . I I . 1942 tarih ve 165/124 saydı 
ilâmiyle tasdik edilmiş olduğundan Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ve Askerî muhakemat usulü ka
nununun 249/4 ncü maddelerine tevfikan mütaakıp muamelenin Büyük Millet Meclisince yapıl
ması için Millî Müdafaa vekilliğinden 13 . I V . 1942 tarih ve 2031 sayılı tezkere ile gönderilen evrak 
dosyası aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. Ü. M. M. 
Adliye encümeni 13 .V. 1942 

Esas No. 3/457 
Karar No. 36 

Yüksek Beisliğe 

Başgeçit kazasının Aşağı Karabulak köyün
den 1906 doğumlu Muzafferoğlu Ali, 1917 doğum
lu Mehmedoğlu Yusuf ve aynı kazanın Kızılkilise 
köyünden 1916 doğumlu Memedoğlu Yunus'un as

kerî casusluk suçundan dolayı ölüm cezasına çarptı
rılmaları hakkında 9. Kor. 11 numaralı Askerî 
mahkemesince verilen hükmün tasdikına dair As
kerî temyiz mahkemesinden sâdır olan 165 esas 
124 karar sayılı ilâm, mütaakıp kanuni mua
melenin ifası zımnında Başvekâletin 15 . IV . 1942 
tarih ve 4/633 sayılı tezkeresiyle birlikte Encü
menimize havale ve tevdi buyurulması üzerine 
bu işe taallûk eden dâva dosyasının tetkikinde 

adı geçen Muzafferoğlu Ali, Mahmudoğlu Yusuf 
ve Memedoğlu Yunus 'un Devletin emniyeti bakı
mından gizli kalması lâzımgelen telgraf muha
berelerini zabt ve tesbit suretiyle casusluk su
çunun bütün icrai vasıtalarını ikmal ettikleri sa
bit görülerek hareketlerine uyan Askerî ceza ka
nununun muaddel 56 ncı maddesinin 1 sayılı 
bendinin A fıkrasına tevfikan ölüm cezasına mah
kûm edildikleri anlaşılmıştır. 

Bu hususta cereyan eden müzakere neticesin
de suçlu Mahmudoğlu Yusuf, Muzafferoğlu Ali 
ve Memedoğlu Yunus'a hükmedilen ölüm ceza
larının infazına Teşkilâtı esasiye kanununun 



26 neı maddesine tevfikan karar verilmesi hu 
susunun Umumî Heyetin tasvibine arzedilmesı 
reylerin ittifakıyle karar altına alınmıştır. 

Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Rs. N. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Konya 
Şinasi Devrin Şinasi Devrin O. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bursa 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Kastamonu Kayseri Manisa 
Abidin Binkaya R. özsoy A. Tümer 

Rize Sinob Tokad 
Dr. Saim Ali Düemre C. Atay $. Atanç 
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S. Sayısı: |42 
Lüleburgaz'ın Kırık köyünden İbrahimoğlu Adem Gel-
di'nin ölüm cezasına çarptırılması hakkında Beşvekâ-
let tezkeresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/455) 

T. C. 
Başvekâlet 6 . IV . 1942 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
Sayı: 6 - 560, 4/2838 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Zeynel'i taammüden öldürmekten suçlu olan şahıslardan Lüleburgaz'ın Kırık köyünden ibra
himoğlu 1331 doğumlu Adem Geldi 'nin ölüm cezasiyle mahkûmiyetine Kırklareli Ağır ceza mah
kemesi tarafından karar verilmiş ve bu karar Temyiz mahkemesince tasdik edilmiş olduğundan 
mütaakıp muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılması için Adliye vekilliğinden 2 . I V . 1942 
tarih ve 122/24 sayılı tezkere ile gönderilen evrak aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederim. 
Başvekil 

Dr. B. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 13 .V. 1942 
Esas No. 3/455 

Karar No. 37 
Yüksek Reisliğe 

Lüleburgaz'ın Kazan köyünden Şabanoğlu 
Zeynel'i taammüden öldürmekten suçlu Lülebur
gaz'ın Kırık köyünden İbrahimoğlu 1331 doğum
lu Adem Geldi'nin ölüm cezasına mahkûmiyeti 
hakkında Kırklareli Ağır ceza mahkemesince ve
rilen hükmün tasdikına dair Temyiz mahkemesi 
Birinci ceza dairesinden sâdır olan 522 esas, 1365 
karar sayılı ilâm, mütaakıp kanuni muamelenin 
ifası zımnında Başvekâletin 6 . I V . 1942 tarih ve 
6-560/4-2838 sayılı tezkeresiyle birlikte Encüme
nimize havale ve tevdi buyurulması üzerine bu 
işe taallûk eden dâva dosyasının tetkikında adı 
geçen suçlunun Şabanoğlu Zeynel'i, Fatma adın
da kadınla evlenmesine mâni olduğu sebebiyle öl

dürmeği ve soymayı tasmim ve tasavvur ederek 
diğer suçlu Lüleburgaz'ın Hamidabat köyünden 
Aydınoğlu 1334 doğumlu Ahmet Kumdere ile 
birlikte çarık ipiyle boğup öldürdükleri sabit gö
rülerek bunlardan Ahmet Kumdere'nin hâdise
nin vukuu tarihinde tam ceza ehliyetini haiz ol
mamasına mebni 30 sene ağır hapse konulmasına 
ve Adem Geldi'nin ölüm cezasına çarptırılmasına 
karar verildiği anlaşılmıştır. 

Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü
zakere neticesinde suçlu ibrahimoğlu Adem 
Geldi'ye hükmedilen ölüm cezasının infazına 
Teşkilâtı esasiye kanununun 26 ncı maddesine 
tevfikan karar verilmesi hususunun Umumî He-
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yetin tasvibine arzedilmesi ittifakla karar altına 
alınmıştır. 

Yüksek Keislige sunulur. 
Adliye En. Es. Na. M. M. Kâtip 

Zonguldak Zonguldak Konya 
Hincisi Devrin Sinasi Devrin G. Gültekin 

Antalya Balıkesir Bursa 
N. Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Akgüç 

Erzincan Rize 
A. Fırat Saim Ali Dilemrc 

Sinob Tokad 
('. At ay S. Atanç 

•*+—-^»»> 
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S. Sayısı: |45 
Devlet limanları işletme umum müdürlüğü 1941 malî 
yılı bütçesinde değişiklik yapılmasına dair kanun lâyi

hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1 797) 

T c 

Başvekâlet 10 .IV . 1942 
Kararlar dairesi müdürlüğü 

Sayı : 6/1368 . . . , " • 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesine munzam tahsisat veril
mesi hakkında Münakalât vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 6 . IV . 1942 tari
hinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Devlet limanları dşletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesinin bazı fasıl ve maddelerine 
105 000 liralık munzam tahsisat verilmesi hakkındaki kanunun mucip sebepleri projesi 

1. Devlet limanları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesinin 1 nci faslının.2 nci 
muvakkat müstahdemler maddesine (30 000) otuz bin liralık munzam tahsisata ihtiyaç vardır. 
Bu ihtiyaç 4178 numaralı fevkalâde Zam kanunu mucibince memur ve müstahdemlere şubat/1942 
iptidasından mayıs / 1942 gayesine kadar 4 ayda verilecek mebaliğin kısmı mühimmi, ücret terti
binden yapılan tasarruflarla karşılanmış olduğundan bakiyesinin karşılığından ibaret bulun-
muşjtur. 

2. ikinci muvakkat memuriyet harcırahı için (28 500) .yirmi, sekiz bin beş yüz lira munzam 
tahsisata ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı tevlit eden esbap ve avamil, harp âfetinin memleketimizi 
dört taraftan ihata etmesi ve bilhassa Akdeniz'in tamamen kapalı olması hasebiyle İskenderun'un 
yegâne ithal limanı olarak bütün ecnebi ithalâtının sıklet merkezini teşkil eylemesinden iba
rettir. Geçen senenin haziranmdanberi bu şubenin mevcut vesait ve kadrosiyle uhdesine düşen muaz
zam işi başarmağa kâfi gelemdyeceği görülerek kati kadrosu tesbit ve tatbik olununcaya kadar 
muvakkat olarak merkezden gönderilen memurlarla takviyesi cihetine gidilmek zaruretinde ka
lındığı gibi teşrinievvel 1941 den beri tatbik edilen kadro dahi ihtiyaca tekabül etmediğinden her 
gün tevessü eden işlerin intizamla yapılabilmesini teminen evvelce gönderilen muvakkat me
murlara ilâveten tekrar memur göndermek lüzumu hâsıl olmuş ve devir muamelelerinin ikmali için 
sene sonuna kadar İskenderun'da kalmaları tahtı vücupta bulunmuş olan bu memurlara muvak
kat memuriyet harcırahı vermek zarureti hadis olmuştur. Binaenaleyh gerek 1941 malî yılı büt
çesinin tanzimi ve gerekse Mlâhare İskenderun şubesi kadrosunun tesbiti sırasında bu vaziyetin 
bu şekilde tecelli edeceği tahmin edilemediğinden muvakkat memuriyet harcırahı tahsisatı talep 
edilmiştir. 

Halbuki bir taraftan âmme hizmeti ifa etmekle mükellef olan Devlet limanlan işletmesi bu sı
rada Millî Müdafaanın pek ehemmiyetli olan ithalâtını derhal temin vazifesini de üzerine almış ve 
bu vazifeyi de ancak muvakkat olarak İskenderun'a göndermiş olduğu memurlarla başarmağa 
muvaffak olmuştur. u 
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İskenderun'da yalnız bu işlerde çalıştırılan memurların şubat 1942 gayesine kadar harcırah 

istihkakları (20 000) yirmi bin liraya baliğ olmuştur. Şubat 1942 gayesinde İskenderun şubesi Dev
let demiryolları umum müdürlüğüne devredilmiş olmakla beraber malî sene gayesine kadar tahsi
satının dahi birlikte devri zaruri olduğundan mart, nisan ve mayıs ayları için mezkûr şubeye 
asgari (6 000) altı bin liralık bir tahsisat tefriki icabetmektedir. 

Bunların haricinde iskenderun'daki inşaat dolayısiyle merkezden gönderilen mühendis, fen 
memuru ve diğer memurlarla muhtelif işler için merkez ve îzmir şubelerinden muhtelif mahallere 
izam olunan memurların tahakkuk etmiş ve senei maliye sonuna kadar tahakkuk edecek harcırah 
istihkaklarının tediye ve mahsubu için marülârz (28 500) yirmi sekiz bin beş yüz liralık bir tahsi
sata katı ihtiyaç bulunmaktadır. 

3: Kâğıt fiyatlariyle tabı masraflarında husule gelen gayri memul tereffüler mezkûr umum 
müdürlük merkez ve şubelerinin muhtaç olduğu matbuaları muhammenattan pek yüksek fiyatlarla 
tedarik etmeğe mecburiyet hadis olduğundan yeniden tabettirilmesine zaruret hâsıl olan evrakın te
min ve tedariki için ÇS 000) sekiz bin liralık munzam tahsisat istihsali zaruri bulunmuştur. 

4. 5 nci faslın 3 neü mahkeme, noter, harç ve masrafları ile serbest avukat ücret ve masrafları 
için (2 000) iki bin liralık munzam tahsisata lüzum vardır. Bu lüzum Denizbank'dan intikal 
eden dâvaların merkez ve izmir'de elan devam etmesinden ve bu dâvaları takip için serbest üç 
avukat müs'temirren istihdam edilmesi zaruretinden mümbaistir 

5. 5 nci faslın 5 nci idare binaları tamiri maddesi için (3 000) üç bin liralık munzam tahsisata 
gelince: 

Bu ihtiyaç iskenderun şubemiz Müdiriyet bürobinasi için senei hâliye zarfında (8 000) sekiz bin 
liralık bir masrafın ihtiyarına zaruret hâsıl olmasından ve bütçeye mevzu (10 000) on bin liralık 
tahsisatın merkez ve diğer şubeler binaları ihtiyacına tekabül etmemesinden ileri gelmiştir. 

6. Yedinci faslın 2 nci maddesine istediğimiz (1 500) bin beş yüz liralık munzam tahsisat ciheti 
askeriyeye ait (750) yedi yüz elli sobanın tahmil edilmiş bulunduğu mavnanın tumba olması 
yüzünden denize düşmesi ve- kaza neticesinde denize düşen bu sobaların dalgıç vasıtası ile üç 
bin küsur liraya tahliye ettirilmesi mümkün olması ve bu madde tahsisatının ancak (2 000) iki 
bin liradan ibaret bulunmasından ileri gelmiştir. 

7. Yedinci faslın 3 neü hayvan iaşe ve yem bedelleri için (2 000) iki bin liralık munzam tah
sisata ihtiyacımız vardır. Hayvan iaşesine yarayacak mevat ile hayvan fiyatlarının âzami teref-
füü yüzünden bütçeye mevzu tahsisatla sene sonuna kadar ihtiyacın temin olunamıyacağı için bu 
munzam tahsisatı istemeğe mecburiyet hâsıl olmuştur. 

8. 7 nci faslın 12 nci sigorta ücret ve sermayesi (30 000) otuz bin liralık tahsisat idaremizin 
mutasarruf olduğu gayri menkullerin normal sigorta ücretleri gözönünde tutularak bütçeye 
konulmuş olup fevkalâde hallerin icabı olarak Çanakkale, izmir ve mevkii saireye ciheti askeriye 
namına sevkedilen vesaitle iskenderun şubesinin ihtiyacı için evvelce gönderilen merakibin sigor
ta ücretlerini karşılamağa kâfi gelmemiş ve harp sahnesi olan denizlerde seyrüsefer eden vesaiti
mizin zarardan vikayesini teminen sigorta ettirilmeleri mecburiyeti yukarıda arzolunan (30 000) 
otuz bin liralık munzam tahsisata ihtiyaç göstermiştir. Şimdiye kadar işletme bütçesinden sarfo-
lunan sigorta masraflarının (8 000) sekiz bin lirası ciheti askeriyece yaptırılması istenen işlere ait 
olup bu paralar her ne kadar askerî makamattan tahsil edilmişse de vâki tahsilat netice itibariyle 
umumî varidata girmiş bulunması ve binaenaleyh sigorta ücretleri tahsisatına ilâve ve kendi ihti
yaçları olan masraflara istimaline imkân bırakmaması hasebiyle tahsisatımız azalmış bulunmak
tadır. 

Yukarıda arzedilen maddelere istenilen tahsisat yekûnu (105 000) yüz beş bin liraya baliğ ol
maktadır. içinde bulunduğumuz fevkalâde ahvalin zaruri icaplarına uyularak tarifelerde yapılan 
tadilât dolayısiyle varidatımızda % 30 nisbetinde bir tezayüt vukuu derkâr olduğundan malî yıl 
sonuna kadar husule gelecek (105 000) yüz beş bin liralık fazla varidatın işbu munzam tahsisatı 
karşılayacağı tabiidir. 

( S. Sayısı : 145 ) 
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T. C. 

Başvekâlet " . • 7 . V . 1942 
Katarlar dairesi müdürlüğü 

Sayı: 6/17.13 
Büyük Millet Meclisi Yüksek E s i l m e 

Devlet limanları işletti*1 ı-mum müdürlüğü 194J malî yılı bütçesine 25c 000 lira munzam tah
sisat verilmesi hakkındaki Münakalât ve Maliye vekilliklerinin 9 . IV . 1942, 4 . V . 1942 tarihli ve 
41J 0/7/63564, 11154/9/1869 sayılı tezkereleri ve ilişiği cetvel suretleri bağlı olarak sunulmuştur. 

Adı geçen idarenin 1941 malî yılı bütçesine 105 000 lira munzam tahsisat verilmesine müte
allik olup 10 . IV . 1942 tarihli ve 6/1368 sayılı tezkere ile sunulmuş olan kanun lâyihasiyle birleş
tirilmek üzere Yüksek Meclise arzı icra Vekilleri Heyetince 5 . V . 1942 tarihinde tensip edilmiş 
olduğundan gereğinin yapılmasına müsaade buyu rulnıasmı rica ederim. 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Münakalât vekilliği Devlet Demiryolları ve limanları işletme umum müdürlüğü ifadeli 4110/7/63564 
sayılı ve 9 . I V . 1942 tarihli tezkere sureti 

Yüksek Başvekâlete 

28 . I I I . 1942 - 1574 sayılı maruzatımıza ektir: 
23 . I I . 1942 tarih 2/17384 sayılı Vekiller Heyeti karariyle 28 . I I . 1942 tarihinden itibaren, 

bütçe ve teşkilâtına mütedair mer'i hükümler mahfuz kalmak kaydiyle Devlet Demiryolları iş
letme umum müdürlüğü emrine verilmiş olan İskenderun limanı; bugünkü dünya harbi dola-
yısiyle memleketimizin yegâne ithalât mevkii vaziyetini almış ve faaliyeti günden güne süratle 
artmakta bulunmuş ve bu hal mezkûr limanın artan iş hacmi nisbetinde masraflarının da ço
ğalmasını mucip olmuştur. 

Devlet Limanları umum müdürlüğünün 1941 bütçesindeki tahsisatlar meyanmda malî yıl bi
dayetinde mezkûr liman için birer miktar tahsisat kabul buyurulmuş isede, bu tahsisat limanın bu
günkü inkişaf ı iktisap etmezden evvelki vaziyete nazaran verilmiş bulunduğundan mezkûr tahsi
satla bu limanın şimdiki mütekâsif iş hacmini yürütmeğe kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Yapılan incelemelere göre mevzuubahis limanın masraflarını karşılamak üzere ilişik cetvelde müf
redatı gösterildiği veçhile mali yıl sonuna kadar ceman (255 000) liralık munzam Mr tahsisata 
ihtiyaç olduğu ve bu munzam tahsisatın artmış ve artmakta bulunmuş olan limanın varidat faz-
lalariyle karşılanması mümkün görülmektedir. 

Yukarıda tarih ve numarası yazılı tezkeremizle takdim edilip halen Yüksek Meclise sunulmuş 
bulunan (Devlet Limanları işletme umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesinin bazı fa|sıl ve 
maddelerine «105 000» liralık munzam tahsisat verilmesi) hakkındaki kanun projesine iskenderun 
limanı ihtiyaçlarına sarfolunmak üzere ilişik cetveldeki müfredat veçhile sarfına lüzum görülen 
ceman (255 000) liranın da ilâvesi suretiyle munzam tahsisat talebiıaaiz miktarının 360 000 liraya 
iblâğına yüksek müsaadelerini -saygılarımla arzeylerim. 

Münakalât vekili 
F. Engin 

Maliye vekilliği Bütçe ve Malî kontrol U. Md. Ş. 1. ifadeli 11154/9/1869 sayılı ve 

4 . V . 1942 tarihM tezkere suretidir. 

Yüksek Başvekâlete 

Münakalât vekâletinin yüksek makamlarından Maliyeye tevdi buyurulan 9 . IV . 1942 tarih ve 

( S. Sayısı : 145 ) 
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4110/7/63564 sayılı tezkeresi tetkik olundu. 

Bu tezkerede: 2/17384 sayılı kararname ile 28.11.1942 tarihinden itibaren, bütçe ve teşkilâtına 
mütedair, mor'i hükümler mahfuz kalmak kaydiyle Devlet demiryolları ve limanları işletme umum 
müdürlüğü emrine verilmiş olan İskenderun limanının, bugünkü dünya harbi yüzünden memleketi
mizin yegâne ithalât mevkii vaziyetini alması ve faaliyeti günden güne artmakta bulunmuş olması do-
layısiyle iş hacmi nisbetinde artan masrafları karşılamak üzere Devlet limanları işletme umum müdür
lüğünün 1941 bütçesinin ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 255 000 lira munzam tahsisat verilmesi talep 
olunmaktadır. 

İskenderun limanının faaliyetinin artması dolayrsiyle elde edilecek varidat fazlasiyle karşılanmak 
üzere istenilen munzam tahsisatın verilmesinde Maliyece mahzur görülmemiş olduğundan; ilişik 
teklifin, mezkûr idarenin 1941 malî yılı bütçesine 105 000 lira munzam tahsisat ilâvesine dair 
4 . IV . 1942 tarih ve 11154/9/1476 sayılı tezkeremizle yüksek makamlarına takdim kılman kanun 
lâyihasiyle birleştirilmek üzere Büyük Millet Meclisine şevkine müsaade buyurulmasını arzederim. 

Maliye vekili 
F. Ağrah 

[A] CETVELÎ 
Zammolu-

nacak tah
sisat 

p . M. Muhassasatm nev'i Lira 

1 Memurlar 3 090 
2 Müteferrik müstahdemler 10 000 

Fasıl yekûnu 13 090 

3 2 Muvakkat memuriyet harcırahı 25 000 
4 4 Memur ve müstahdemlerle işçilerin hastane, tedavi, ilâç, cenaze ve nakliye 

masraflariyle sıhhi yardım ve idare, dispanser ve revirlerinin bilcümle le
vazım, mualecat, iaşe bedel ve masrafları, memur ve müstahdemlerle işçilerin 
ailelerinin polikilinik tedavi masrafları ve serbest doktor ücreti 500 

13 Fazla mesai ücretleri, taamiye bedelleri ve nizamnameye dahil diğer tah
sisatlar 2 500 

Fasıl yekûnu 3 000 

1 Posta, telgraf, telefon, radyo ve telsiz ücret ve masrafları 500 
2 Kırtasiye, matbu evrak, ilân, reklâm, kitap, mecmua, gazete bedel ve mas

raflariyle Denizyolları ve limanları mecmuasına yardım 300 
3 Mahkeme, noter, harç ve masraflariyle hakem ücretleri, serbest avukat ve 

istişare ve huzur hakkı ücret ve masrafları 25 
7 Mefruşat ve demirbaş eşyanın bakım, tamir, tecdit, tezyit ve sair masraf

ları 5 000 
8 Müteferrika ve sevk memurları yol masrafı 50 

" Fasıl yekûnu 5 875 

( S. Sayışı : J.45 ) 
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P. M. Muhassasatm nev'i 

Zammolu-
nacak tah

sisat 
Lira 

1 Kara, deniz vesait ve tesisatiyle işletme umuruna tahsis edilen mebaninin 
tenvir, teshin, yağ, mahrukat ve sair müstehlek mevat ve masrafları 

2 Su bedel ve masrafları 
5 Ticari eşya tahmil, tahliye, aktarma ve sair liman hizmetleri ücret ve ham-

maliyeleriyle tuz nakliye masrafları ve tahmil, tahliye malzemesinin muba
yaa ve tamirleri 

7 işletme işlerine tahsis edilen binalar, rıhtımlar, iskeleler, fenerler, sabit 
tesisat, kara, deniz ve tahlisiye vasıtalariyle sair mihaniki ve telefon tesisa
tının ve işletmeye müteallik bilcümle malzeme, mefruşat, teçhizat ve de
mirbaşların bak m, tamir, tadil, tecdit, inşa, mubayaa ve sair masraflariyle 
atelyelerin amele ve iskelelerin idare masrafları 

7 1 Gayrimenkul icar bedelleri 

Fasıl yekûnu 

UMUMÎ YEKÛN 

17 500 
250 

90 OuO 

99 985 

207 735 

300 

255 000 

Bütçe encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe encümeni 
Mazbata No. 91 
Esas No. 1/797 

13. V. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Devlet limanları işletme umum müdürlüğü
nün 1941 malî yılı bütçesine munzam tahsisat 
verilmesi hakkında Münakalât vekilliğince ha
zırlanan ve Başvekâletin 10 nisan 1942 tarih ve 
6/1368 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihasiyle aynı Umum müdürlük büt
çesine yeniden 255 bin lira ilâvesine dair 7 ma
yıs 1942 tarih ve 6/1713 sayılı Başvekâlet tez
keresi encümenimize tevdi buyıırulmakla iki 
teklif birleştirilerek ve Maliye vekili Puad Ağ-
ralı ile Münakalât vekâleti müsteşar muavini 
hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olun
du. 

Bugünkü harp vaziyetleri dolayısiyle memle
ketimize yapılmakta olan ithalât İskenderun 
limanında temerküz etmiş olması bu limandaki 
faaliyeti ziyadesiyle arttırmış olduğundan her 

taraftan bu faaliyetin iltizam ettiği masrafları 
karşılamak ve diğer taraftan aylıklara yapılan 
fevkalâde zamlarla eşya fiytlarmdaki yükselme
nin bazı masraf tertiplerine gerektirdiği ilâve
leri yapmak üzere 360 bin lira munzam tahsisat 
verilmesini; tazammun eden tekliflerin mucip 
sebepler mündericatı ile alınan izahata göre va
rit görülmüş ve ancak Hükümetin teklifi ile bağ
lı cetvellerde yapılan değişiklikler neticesinde 
munzam tahsisat yekûnu (314) bin liraya tenzil 
edilmiştir. 

Bu tahsisatın limandaki iş hacminin çoğal
ması ve tarifelerin de tadil edilmiş bulunması 
dolayısiyle elde edilecek varidat fazlasiyle kar
şılanacağı anlaşılmış ve her iki teklif birleştiril
mek suretiyle tanzim edilen lâyiha Umumî He-
vetin tasvibine arzolunmak üzere Yüksek Reis-
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lige sunulmuştur. 
REİS 
Çatanı 

L Wker 
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İstanbul 
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E. Yalman 

Tokad 
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Yöîsşad 
Bi tçöz 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Devlet Limanlan işletme umum müdürlüğünün 
1941 mMÎ yıh bütçeshie munzam tahsisat veril

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet Limanları işletme 
uınum müdürlüğünün 1941 raaH yılı bütçesinin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine 105 000 liralık 
munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye ve Münakalât vekilleri mezundur. 
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bfcEÇJS ENGÜMENİNİN PEÖİŞ.TİRİŞİ 

Devlet limanları işetme umum müdürlüğünün 
1941 mali yılı bütçesine munzam tahsisat veril

mesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Devlet limanlan işletme 
umum müdürlüğünün 1941 malî yılı bütçesinin 
ilişik cetvelde yazılı tertiplerine üç yüz on 
dört bin liralık munzam tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun 
itibaren öier'idir. 

neşri tarihinden 

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Maliye ve Münakalât vekilleri memurdur. 

( S. Sayısı : 1*5 ) 



[A] CETİHBIIÎ 

Zammolu-
naeak tah

sisat 
m. 

2 
2 
2 

3 

5 

2 

3 

12 

Muhassasatın nev'i 

Mtfcfettfenrik m^tahfiemler 
Muvakkat memuriyet hareuahı 
Kırtasiye, matbu evrak, Hân, reklâm, .kitap, meamua, gazete bedel ve mas
raf lariyle Denizyolları ve limanlan meeınuasıiîa jsardım 
Mahkeme, *ıoiter, harç ve masraf lariyle -hakem üecetleri, serbest avukat ve 
istişare ve huzur hakkı ücret ve masrafları 
İdare binaları ve müştemilâtı tamir, bakım, tecdit, inşa ve tadiUeriyle sair 
masrafları 
Deniz vesaitinin yapacağı bilcümle kazalarla tahmil, tahliye sırasında vu-
kubulaeak hasar ve zararların tazmin karşılığı 
Hayvan iaşe, ̂ yem ^e tedavi masıaflaffiyle liköşam. ve >fa«öar levazımı ve mev
cut îMyvan kadrosunun t tecdidi 
Sigorta üeret ve sermayesi 

Lira 

30 000 
28 500 

8 000 

2 000 

3 000 

1 500 

2 000 
30 000 

105 000 

(S. Sayısl : 145) 



— S 
Bütçe encümeninin değiştirişine bağlı 

CETVEL 
Muhassasa,tin neVi l i r a 

Müteferrik müstahdemler 30 000 

Muvakkat memuriyet harcırahı ? >: ', 30 000 

Kırtasiye, matbu evrak, ilân, reklâm, kitap, mecmua, gazete bedel ve mas
raf lariyle Denizyolları ve limanları mecmuasına yardım \ 8 000 
Mahkeme, noter, harç ve masraf lariyle hakem ücretleri, serbest avukat ve 
istişare ve huzur hakki:ücret ve masrafları;,x. 2 000 
îdare binaları ve müştemilâtı tamir, bakım/? tecdit, inşa ve tadilleriyle sair 
masrafları l a : 3 000 

Fasılyekûnü 13 000 

Kara, deniz vesait ve tesisatı ile işletme umuruna tahsis edilen hıebaninin 
tenvir, teshin, yağ, mahrukat ve sair müstehlek mevat ve masrafları 17 500 
Ticari eşya tahmil, tahliye, aktarma ve sair liman hizmetleri 'ücret rve' hânu 
maliyeleriyle tuz nakliye masrafları ve tahmil, tahliye malzemesinin mu
bayaa ve tamirleri 90 000 
İşletme işlerine tahsis edilen binalar, rıhtımlar, iskeleler, fenerler, sabit 
tesisat, kara, deniz ve tahlisiye vasıtalariyle sair mihaniki ve telefon tesisa
tının ve işletmeye müteallik bilcümle malzeme, mefruşat, teçhizat ve de
mirbaşların bak an, tamir, tadil, tecdit, inşa, mubayaa ve sair masraf lariyle 
atelyelerin amele ve iskelelerin idare masrafları 100 000 

Fasıl yekûnu 207 500 

Deniz vesaitinin yapacağı bilcümle kazalarla tahmil, tahliye sırasında vuku-
bulacak hasar ve zararların tazmin karşılığı 1 5P0 
Hayvan iaşe, yem ve tedavi masraflariyle koşum ve tımar levazımı ve mev
cut hayvan kadrosunun tecdidi 2 000 
Sigorta ücret ve sermayesi 30 000 

Fasıl yekûnu 33 500 

UMMÎ YEKÛN 314 000 

( S. Sayısı : 145 ) 


