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1. — SABIK ZABIT HULASASI 

Birinci celse ,4. 
Başvekil Şükrü Saraçoğlu'nun, yeni Hükü

metin iç ve dış siyaseti hakkındaki b<§yft0,atî 
dinlenildikten ve- Hükümete mevcudun it t ifa-
kiyle ve 381, reyle itimat beyan edildikten sonra 
teneffüs için celse tatil olundu. 

İkinci celse 
.. Ekseriyet olmadığından cuma günü toplanıl

mak üzere inikada nihayet verildi. 
Reis vekili Kâtip Kâtip 

Sivas Kütahya Hatay 
Şemsettin Günaltay Vedit Uzgören Hamdi ti denk 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 

Lâyihalar 
1. — Düyunu umumiye 1942 malî yılı bütçe

sinden 100 000 liranın Münakalât vekâleti büt
çesine nlünaka1#i hakkında kanun lâyihası 
(1/862) (Bütçe encümenine). 

Mazbatalar 
' 2. -^— Askerî memurlar hakkındaki 1455 sayı

lı kanuna bir muvakkat madde eklenmesine dair 

kanun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni maz
batası (1/857) (Ruznameye) . 

3. — Kütahya mebusu Dr. Ali Süha Delilba-
şı ve iki arkadaşının, Türkiye Cumhuriyeti Mer
kep Hıfzıssıhha müessesesi adının değiştirilmesi 
hajkkmda kanun teklifi ve Sıhhat ve içtimai 
muavenet encümeni mazbatası (2/65) (Ruzna
meye). 

BtRÎNCÎ GELSE 
Açılma saati : 15 

REİS — Dr. Mazhar Germen 

KATİPLER : Hamdi Selçuk (Hatay), Necmeddin Sahir Sılan (Bingöl) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3 — RİYASET DÎVANININ HEYETİ UMUMÎYE YE MARUZATI 

I-. —^Erzincan mebusu İskender Ar tun'im 
vefat ettiğine dair Başvekâlet tezkeresi 

REİS — Başveâlet tezkeresi vardır, okutu
yorum 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
2 9 . V I I . 1942 

Erzincan mebusu İskender Artun'un 25.VII. 

1942 tarihinde İstanbul'da vefat ettiği Dahi
liye vekilliğinden bildirilmiştir. Teessürle arze-
derim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

REİS — Arkadaşımızın hatırasını tazizen iki 
dakika ayakta sükûta davet ediyorum. 

(İki dakika ayakta sükût edildi) 

MÜZAKERE EDİLEN MADDELER 

7. —: Özalp'in Seydibey köyünden Azo kızı 
Bacı Ayhan&r'in ölüm cezasına çarptırılması 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye encüme
ni mazbatası (3/480) [1] 

(Mazbata okundu) 

REİS — Mütalâa var mı? Mazbatayı reye 
arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

2. — Vwn mebusu İbrahim Arvas'ın meni 
ihtikâr hakkında kanun teklifi ve İktisat ve Ad
liye encümenleri mazbataları (2/48) [1] 

(Adliye encümeninin mazbatası okundu) 
REİS — Mazbata hakkında mütalâa var mı? 
SİNAN TEKELİOĞLU (Seyhan) — Muh

terem arkadaşlar, Van mebusu İbrahim arkada
şın teklif etmiş olduğu kanun lâyihası Adliye 

flj 336 sayılı basnıayazı zaptın sonundadır. 

— 36 
11 227 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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ve İktisat encümenlerinin tetkikatına göre ha
kikaten lüzumsuzdur. Ancak, memlekette son 
zamanlarda bir çok suiistimallerin, irtikâpların 
vesairelerin cereyan etmekte olduğu hepimizin 
malûmudur. Son zamanda iaşe teşkilâtını lâğ
vederek her şeyin fiyatmı kaldırdığımıza göre 
elde mevcut olan korunma kanunu ahkâmının 
tatbikatına da artık imkân kalmadığını tahmin 
ediyorum. Onun için sayın Başvekilimizden, 
diğer yerlerde olduğu gibi, bilhassa irtişa ve 
irtikâp meseleleri üzerinde gayet şedit kanun
ları Meclise getirerek bu işi biran evvel ıslah 
etmelerini yüksek duygularından ve samimiyet
lerinden dilerim. Biz şimdiye kadar bir çok sui
istimale şahit öldük ve işittik. Fakat bunları 
yapanların hiç birisi arzu edildiği şekilde ceza 
görmemiştir. Meselâ bir memur bir çok ekmek 
karnelerini sattığı halde ancak üç aya mahkûm 
edilmiş ve bu da tecile tabi tutulmuştur. Bina
enaleyh memleketin hayatiyle, istikbal ve istik-
lâliyle alâkadar olan bu gibi kötü işlere tasaddi 
eden bir memura üç ay mı ceza verilir arkadaş
lar? Sonra işitiyoruz ki askeri erzakını va
gonlarla öteye beriye satan bir adama, üç 
sene ceza veriliyor. Bunu niçin asmıyoruz; 
niçin asmıyalım? Yakın komşularımızı şöyle bir 
görecek olursak orada bu gibilere rahmü şefkat 
gösterilmediğini görüyoruz. Sayın Başvekili
mizin demir pençesi ile bu işlerin hal ve fasle
dileceğine sureti katiyede emin bulunuyorum. 
Maksadım bunu izah etmektir. 

RİFAT VARDAR (Zonguldak) — Teklif sa
hibi yok, Hastadır. 

REİS — Başka söz isteyen var mı? Mazbatayı 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyen-
ler ... Kabul edilmiştir. 

3. — 3656 ve 3888 ve 3968 sayılı kanunlara 
bağlı 1 numaralı cetvellerin Maliye vekâleti kıs
mında ve 2996 sayılı kamında değişiklik yapılma
sına dair kanun lâyihası ve Bütçe ve Maliye en
cümenleri mazbataları (1/815) [1] 

RES — Kanunun ikinci müzakeresidir. 

Maliye teşkilâtına dair 2996 sayılı kanun ile 
Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadülü 
hakkındaki 3656 ve buna ek 3888 ve 3968 sayılı 
kanunlara bağlı cetvellerde değişiklik yapılma

sı hakkında kanun 
MADDE 1. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvelle tadil ve eklerinin Maliye vekâ
leti kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde derece, 
unvan, aded ve maaşları gösterilen memuriyet
ler çıkarılmış ve bunların yerine (2) sayılı cet
velde derece, unvan, aded ve maaşları gösteri
len memuriyetler konulmuştur. 

[1] Birinci müzakeresi 75 nci inikat zaptm-
dadır. 

. 1942 C : 1 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorunt Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE 2. — İlişik (3) sayılı cetvelde: dere

ce, unvan, aded ve ücretleri yazılı memuriyetler 
3656 sayılı kanuna ek 3888 sayılı kanunaîbağlı 
(1) numaralı cetvelin Maliye vekâleti kısmın
dan çıkarılmış ve bağlı (4) numaralı cetvelde 
derece, unvan, aded ve ücretleri gösterilen me
muriyetler bu cetvelin taallûk ettiği kısmına 
ilâve olunmuştur. 

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

MADDE 3. — İlişik (5) sayılı cetvelde de
rece, unvan, aded ve ücretleri yazık memuri
yetler 3656 ve 3888 sayılı kanunlara ek 3968 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Maliye 

ckâleti kısmına eklenmiştir. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka

bul edilmiştir. 
MADDE 4. — 3656 sayılı kanuna bağlı (1) 

sayılı cetvelin Maliye vekâleti kısmında yazık 
i ©lan ve 2996 sayılı Maliye teşkilât kanununun 

11 nci maddesinde vazifeleri sayılan Nakit işle
ri umum müdürlüğünün unvanı Hazine umum 
müdürlüğüne çevrilmiştir. 

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

MADDE 5. — Maliye vekâleti teşkiilât ve 
vazifeleri hakkındaki 2996 sayılı kanunun bi
linci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştiril
miştir ; 

Maliye vekâleti merkez teşkilâtı bir müste
şarla aşağıda yazılı dairelerden terekküp eder: 

1. Hususi kalem müdüılüğü; 
2. Malî tetkik heyeti; 
3. Tefti-ş heyeti; 
4. Hukuk müşavirliğe; 
5. Bütçe ve malî ko^ırol umum müdürlüğü; 
6. Muhasebat umum müdürıüğü; 
7. Vasıtasız vergiler umum müdürlüğü; 
8. Vasıtalı vergiler umum müdürlüğü; 
9. Tahsilat umum müdiılüğü; 

10. Hazine umum müdürıüğü; 
11. Muntazam borçlar umum müdürlüğü; 
12. Millî emlâk umum müdürlüğü; 

« 13. Darphane ve damga matbaası müdür
lüğü; | 

14. Zat işleri müdürlüğü; | 
15. Levazım ve kıymetli evrak müdüıflüğü; 
16. İtiraz ve temyiz komisyonları. 
REİS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka-

l'iü edilmiştir. 
MADDE 6. — 2996 sayılı kanunun 8 nci 

maddesi sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir: 
T2u müdürlükleri ic&bma göre bir muhasebe 

müdürlüğü halinde birleştirmeğe Maliye vekili 
salahiyetlidir. 
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REÎS — Kabul edenler... Etmiyenler... Ka

mil edilmiştir. 
MADDE 7. — Aynı kanunun 10 ncu maddesi 

aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir: 
Vasıtasız vergi kanunlarının tatbikatını ida

re, vilâyetler varidat teşkilâtının vasıtasız ver
gilerin tarh ve tahakkükatı üzerindeki faali
yetini tanzim, vasıtasız vergilere ait kanun ve 
nizr^r nameleri ve bunlara müteallik tadilleri ih
zar eylemek ve tatbikattaki ihtilâf ve tereddüt
ler üzerine vâki olacak suallere cevap vermek 
ve bu işlere ait kanuni icapların vaktinde ya
pılmaları için lâzımgelen tedbirleri almak, vası
tasız vergilere tesiri olan bütün kanun projele
rini tetkik ve mütalâa beyan etmek, vasıtasız 
vergilere ait istatistikler için lüzumlu malûmatı 
toplamak, mahallî idareler vergi sisteminin 
Devlet vasıtasız vergileriyle olan alâka ve ahen
gini temin etmek vasıtasız vergiler umum mü
dürlüğünün vazifesidir. 

Yukarıda sayılan işlerden vasıtalı vergilere 
taallûk edenleriyle vilâyet hususi idarelerinin, 
murakabesi Maliye vekâletine ait vergilerine 
müteallik muamelelerde Vasıtalı vergiler umum 
müdürlüğünce ifa olunur. 

Devlet varidat bütçesi, Vasıtasız ve vasıtalı 
vergiler umum müdürlükleri tarafından müşte
reken hazırlanır. Merkez kadrosundaki memur
ların iki umum müdürlük arasında tefriki Ma
liye vekâletince yapılır. Vilâyetler varidat teş
kilâtına dahil memurlardan tâyinleri vekâlete 
ait olanların tâyin, terfi, nakil, tahvil ve teczi
yelerine ait teklifler Vasıtasız vergiler umum 
müdürlüğü, tarafından yapılır. Ancak, vasıtalı 
vergiler için ayrı teşkilât kurulmuş olan vilâyet
lerde bu teşkilâta^ dahil memurlar hakkında bu 
işler Vasıtalı vergiler umum müdürlüğünce ifa 
edıilr. 

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

MADDE 8. — 2996 numaralı kanunun 48 nci 
maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 

Maliye teşkilâtında 7 nci ve daha yukarı de
recelere dahil memuriyetlere tâyin olunabilmek 
için Siyasal Bilgiler okulu ile Hukuk ve iktisat 
fakülteleri, Yüksek Ticaret mektebi veya bu 
derece ve vasıftaki mümasili yabancı mekteple
rin birinden mezun olmak şarttır. 

Bu mekteplerden çıkmış olupta bidayeten 
Maliye hizmetine girmiş olanlar merkez teşkilâ
tında veya teftiş heyeti refakatinde vekâletçe 
tesbit edilecek surette bir sene müddetle staja 
tabi tutulurlar. 

Stajlarını muvaffakiyetle geçirdikleri daire 
amirliğince ve teftiş heyeti reisliğince tasdik: 
edilenler imtihansız olarak merkez kontrolör
lüklerine veya kontrol memurluklarına veya 
Teftiş heyeti nizamnamesi dairesinde imtihanla 
Maliye müfettiş muavinliğine tâyin olunurlar. 

Bu suretle tâyin edildikleri memuriyetlerde 2 
sene kalan ve amirlerince mesai ve liyakatleri 
tasdik, edilen müfettiş muavinleri Teftiş heyeti 
nizamnamesine tevfikan yapılacak ehliyet im
tihanında ve diğerleri de Maliye vekâletince 
tesbit ve icra edilecek meslek imtihanında mu
vaffak oldukları takdirde 9 ncu dereceye ve 
şayet bunlar usulen yabancı dil Devlet imtiha
nını geçirmiş veyahut yabancı memleketlerde 
başkaca yüksek bir mektepte meslekî tahsil gör
müş bulunurlarsa 8 nci derecedeki memuriyet
lere tâyin olunabilirler. Âtiyen defterdarlık, 
muhasebe müdürlükleri gibi daha üstün dere
celi memuriyetlere intihap sırasında bunların 
tercihan tâyinleri cihetine gidilir. 

Yukarıda zikri geçen ehliyet ve "meslek im
tihanlarında muvaffak olamıyanlar diğer malî 
hizmetlerde istihdam edilirler. 

2996 numaralı kanunun meriyeti tarihinde 
maaş veya ücretle maliye teşkilâtında istihdam 
edilmekte bulunanların 3656 numaralı kanunla 
müktesep hakları mahfuzdur. Maliye hizme
tinden ayrıldıktan sonra yeniden Maliye memur
luğuna girmek istiyenlerin 7 nci ve daha yukarı 
derecelere tâyininde yukarıda yazılı tahsil şar
tı aranır. 

Yukarıda yazılı mekteplerden çıkmış olupta 
halen maliye teşkilâtında 10, 11, ve 12 nci de
recelerde bulunanlardan üçüncü fıkrada yazılı 
meslek imtihanını muvaffakiyetle geçirenler 
merkez kontrolörlüklerine veya kontrol memur
luklarına tâyin olundukları takdirde haklarında 
ayni fıkra hükmüne göre muamele olunur. 

Bu maddenin üçüncü ve son fıkraları muci
bince bir derece yukarı memuriyete tâyin edi
lenler bir terfi müddeti geçmeden başka bir 
vazifeye nakledildikleri takdirde, mezkûr fık
ralar hükmü dairesinde iktisap ettikleri müddet 
farkı kadar terfi müddetleri uzatılır. 

REÎS — Madde hakkında bir tadil teklifi 
vardır, okuyoruz: 

Yüksek Reisliğe 
1. — Maliye Teşkilât kanununun 48 nci mad

desinin tadiline dair olan 8 nci maddenin ihtiva 
ettiği hükmün 3656 numaralı teadül kanununun 
vazettiği umumî esasların tadilini tazammun 
etmesi, bütün devair teşkilâtına şâmil bir esas
tan Maliye teşkilâtının istisnası gibi bir neti
ceyi ihtiva eylemesi sebebiyle Hükümetçe bu 
maddedeki hükmün umumî mahiyette mütalâa 
edilmek üzere bu maddenin tayyı; 

2, — Teknik ve hukuki malûmatı istilzam 
eden hesap mütehassıslarının bugünkü şartlar 
içinde tâyin ve istihdamlarında müşkülâta uğ* 
ranmakta olduğu cihetle bu vazifenin de 3656 
numaralı kanunun 6 nci maddesi hükmünden 
istifade ettirilmesi ve Maliye meslek mektebi 
mezunlarından olup da 3 sene maliyenin muay
yen vazifelerinde bulunanların da hesap müte-
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î : 78 T. 8.1942 ti : 1 
hassıs muavinliklerinde istihdamı zaruri bu
lunduğundan bağlı maddenin tayyolunan mad
de yerine ilâvesini arz ve teklif eylerim. 

Kayseri mebusu 
P. Baysal 

MADDE 8. -~ 2996 numaralı Maliye Teşki
lât kanununa aşağıdaki madde eklenmiştir: 

Kesap mütehassıs ve muavinleri 3656 numa
ralı kanunun 6 ncı maddesi hükmünden istifade 
ederler. 

Maliye meslek mektebinden mezun olup da 
mal müdürlüklerinde, Varidat müdürlüklerinde, 
kontrolörlüklerde, varidat kontrol memurlukla
rında 3 sene bulunmuş olanlar dahi adı geçen 
kanunun umumî esasları dairesinde hesap mü
tehassıs muavinliğine tâyin olunabilirler. 

FAÎK BAYSAL (Kayseri) — Takririmde 
yapılmasını istediğim tadilâtın kısaca bir hu
lâsasını arzetmek istiyorum. Birincisi; Teşkilât 
kanununun 8 nci maddesinin tamamen tayyını 
teklif ediyorum. Bu 8 nci madde Maliye teşki
lâtına dahil memurların Barem kanununun 
umumî esaslarından istisnaen bir derece yüksek, 
tabii bzaı şartlar altında, terfia kanuni cevazı 
tazammun etmektedir. Bu, bilûmum dairelere 
şâmil olarak mütalâa edilmesi lâzımgelen bir 
mevzudur. Belki portesi de geniş olabilir. 0-
nun için buradan tayyını ve Hükümetin bunu 
daha şâmil şekilde tetkik ederek Meclisi Âliye 
arzedilmesini muvafık görmekteyim. 

İkincisi; bugünkü şartlar içinde kazanç ver
gisi çok ehemmiyetli bir tetkike ihtiyaç göste
ren mevzudur. Muamele ve kazanç vergilerine 
müteallik kanunların çok ciddi ve seri bir su
rette tetkikıyle Devlet hukukunun muhafazası 
lâzım gelmeKtedir. Bunu yapan hesap mütenas-
sıslarıaır. Hesap mütenassısları Maliye teşki
lâtı kanununun yeni bir maddesiyle muayyen ev
safı haiz olmak iâzımgelır. Burada ÇOK ağır 
kayıtlar konulmuştur. Maliyenin içinde altıncı 
dereceden vazife görmüş olmak, Divanı muhase
bat âzası bulunmak ve yüksek tahsil görmek 
gibi bir çok şartları ihtiva etmektedir. Maliye 
bu teşkilatı takviye hususunda haylıca çalışmış
tı. ve bu oldukça kuvvetli bir manzara arzet-
mekte bulunuyordu. Fakat bilhassa yüksek 
tahsil görmüş olanların vazifei askeriyelerini ifa 
için ayrdmış bulunmaları ve yeniden bu şartları 
haiz kimselerin bulunmaması Maliyeyi bu teşki
lâttan mahrum etmektedir. Bununla beraber 
aynı teşkilât kanunu beşinci derecede hariçte 
iki sene çalışmış zevatın alınmasına imkân ver
mektedir. Fakat bunlar Devlet hizmetinde bu
lunmamak itibariyle bu hükümden istifade im
kânı kalmamaktadır. Hariçte kanunun tâyin 
ettiği evsa.fi hâiz olanların yine Barem kanunu
nun altıncı maddesinde bazı memuriyetler için 
tâyin edilmiş esas dahilinde, bir hakkı mükte
sep teşkil etmemek şartiyle, bu vazifelerde is

tihdamın muvafık olacağı gösterilmiştir. Sunu 
arzediyorum. Bununla beraber Maliye Meslek 
mektebinden mezun olupta varidat v4ya mâl mü
dürlüklerinde, kontrollüklerde 3 sen£ kadar bu
lunmuş olanlardan bilanço tetkikin^ liyakatla-
rı kâfi olabileceklerinden bilhassa kuvvetli bir 
mütehassısın yanında çok faydalı neticeler elde 
etmek mümkün olduğundan bunlarm umumî 
esaslar dahilinde mütehassıs muavini olarak is
tihdamının faydalı olacağını zannederek buna 
cevaz verilmesini arzediyorum. Bujrada barem 
kanununa istisna teşkil eden hiç bi} hüküm is
tenmemektedir. Yalnız umumî esaslör dahilin
de derecesi ne ise o dereGe ile mütejhassıs mua
vini olarak istihdamına Gevaz yermekteyiz. 
Takririmde bu iki tadili arzetmiş: oluyorum. 
Yüksek heyetiniz tasvip buyurursât Devlet hu
kukunu muhafaza hususunda Maliyjeye çok ko
laylık verilmiş olur. Maruzatım bıi kadardır. 

MALÎYE V. FUAT AĞRALI j(Elâzığ) — 
Arkadaşlar, ikinci müzakeresi yapılmakta olan 
bu teşkilât kanunun birinci müzakeresi esna
sında şimdi mevzuubahis olan madde konuşul
duğu sırada arkadaşlardan birisi, pu maddede 
deı meyan edilen istisnai hükmün jmuvafık ol
duğunu fakat diğer vekâletlere dahj. teşmil edil
mesi münasip olacağını beyan ederek bu yolda 
bir temenni izhar etmişlerdi. Bendeniz de, Hü
kümet namına bu temenniye iştiraki ettiğimi ar-
zetmiştim. Buna imtisalen diğer vekâletlere teb
liğler yaptık, aldığımız cevaplara nazaran gör
dük ki mesele, kolayca yüksek huturunuza ar-
zedilecek vaziyette değildir, muhtacı tetkiktir. 
Bunun üzerinde yeniden bir tetkikat icrası lâ-
zımgeliyor. Maliyeye ait olan kısmjm dahi o ar-
zolunacak lâyiha meyanmda derpiş edilmesi, 
yani birlikte olarak arz ve takdim Edilmesi daha 
muvafık olacaktır. Binaenaleyh, takrir sahibinin 
ileri sürdüğü birinci noktaya bu suretle iştirak 
etmekteyim. 

İkinci noktaya, yani hesap njutahassısları 
meselesine gelince; Maliyenin dertlerini bilen 
bir arkadaş sıfatiyle göstermiş okduğu alâka
dan dolayı takrir sahibi arkadaşıma teşekkür 
eder ve yüksek heyetinizden kabulünü istirham 
etmekten başka bir maruzatım yoktur. 

EEİS — Başka mütalâa var mı£ 
BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKfER (Çorum) 

— Tay hakkında Maliye vekili Bejp de muvafa 
kat ettiği için encümenimiz de muvafakat et
mektedir. Yalnız ilâvesi teklif edilen maddede, 
Faik Baysal arkadaşımızın izahsj-tmdaki esas
lara ve bilhassa hesap mütehassıslarının yüksek 
tahsil görmüş olmaları şartı mahfuz kalmak su
retiyle o maddenin kabulünde de | mahzur yok
tur. 

FAİK BAYSAL (Kayseri) — jZaten müta
lâam onun mahfuziyeti esasına matuftur. (En-
encümene encümene sesleri). 
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EEÎS — Maliye encümeninin bu hususta 

bir diyeceği var mı? 
O halde takriri reyinize arzediyorum. Kabul 

edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Encümen de mutabık olduğu için filhal o 

suıetle maddeyi yeni kabul buyurduğunuz tak
rirdeki sekle göre bir daha okutacağım. 

vtkincı madde yeni şekliyle tekrar okundu) 
-BEÎS — Bu maddede encümen kendi noktai 

nazarını tatmin edilmiş buluyor mu? Yani en-
üünıen mahfuziyetini arzu ettiği noktai nazarı 

bu ibare içinde görüyor mu? İbare tamam mı? 
Yoksa encümene mi istiyor. 

Bunu şunun için arzediyorum. Maddeyi en
cümene havale etmiy erek reye arzedeceğim. 

BÜTÇE En. REİSİ İSMET EKER (Çorum) 
— Maddeyi encümene veriniz. 

REİS — Pekâlâ maddeyi encümence veri
yoruz. 

Pazartesi günü saat 15 de toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 15,25 

.*>. — . ı r tw ><>»-;< 

T. ü, M. M. Matbaası 



S. Sayısı: 220 
Özalp'in Seydibey köyünden Azo kızı Bacı Ayhanerj'in 
ölüm cezasına çarptırılması hakkında Başvekâlet tez

keresi ve Adliye encümeni mazbatası (3/480) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yaz% işleri dairesi müdürlüğü 
8ayı : 4/871, 4971 

8.YI.1942 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Taammüden adam öldürmekten suçlu Şükrü karısı Azo kızı 1318 doğumlu Bacı Ayhan^r hak
kında Van Ağır ceza mahkemesi tarafından verilen ölüme mahkûmiyet kararı Temyiz majhkeme-
since tasdik edildiğinden mütaakıp kanuni muamelesinin Büyük Millet Meclisince yapılması için 
Adliye vekilliğinden 6 . VI . 1942 tarih ve 204 - 53 sayılı tezkere ile gönderilen hüküm evrak^ aynen 
sunulmuştur. Gereğinin yapılmasına ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica ederimj 

Başvekil 
Dr. R. Saydam 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Esas No. 3/480 
Karar No. 72 

İP.tt.İpM 

Yüksek Reisliğe 

Öeydibey köyünden kocası Şükrü'yü öldür
mekten suçlu Azo kızı 1318 doğumlu Bacı Ay-
haner'in ölüm cezasına mahkûmiyeti hakkında 
Van Ağır ceza mahkemesince verilip Temyiz 
mahkemesi Ceza umumî heyetinin 11 . V . 1942 
tarih ve 108/100 sayılı karariyle katileşen hük
mü ihtiva eden ilâm, müteakip kanuni muame
lenin ifası zımnında Başvekâletin 8 . VI . 1942 
tarih ve 4 - 871/4971 tezkeresiyle birlikte En
cümenimize havale ve tevdi bttyurulması üzerine 
bil işe taallûk edm dâva dosyasının tetkikinde 
adı geçen Bacı Ayhaner'in Nusrat adındaki şa
hısla evlenmesini temin maksadiyle kocası Şük
rü 'yü taammüden öldürdüğü mahkemece sabit 
görülerek hareketine uyan Türk ceza kanununun 
450 nci maddesinin 4 ncü bendi mucibince ölüm 

cezasına çarptırıldığı anlatılmıştır; 
Encümenimizde bu hususta cereyan eden mü

zakere neticesinde suçlu Azo kızı Bacı Ayh^ner'e 
hükmedilen ölüm cezainin Teşkilâtı- esasice ka* 
nununun 26 ncı maddesine tevfikan infazı hu* 
susunun Umumî heyetin tasvibine arzecjilmesi 
reylerin ittifakıyle karar altına alınmıştır.! 

Yüksek Reisliğe sunulur. 

AdiVe En. îfceisi 
Çorum 

Münir Çağıl 
Bursa 

Atıf Akgüç 
Kastamonu 

Abidin Binkaya 

M. M. 
Zonguldak 

Şinasi Devrin 
Erzincan 

A. Fırat 
Manisa 
K. Örer 

K^tip 
Kbnya 

G. Gptekk 
Hajay 

B. 8. ftunt 
To|kad 

S. Atanç 





S- Sayısı: 227 
Van mebusu İbrahim Arvas'ın, meni ihtikâr hakkında 

kanun teklifi ve İktisat ve Adliye encümenleri 
mazbataları (2/48) 

Yüksek Riyasete 

Esbabı mucibe 

Bu gün milletimizin bilhassa küçük memurlarla eski mütekaitler, eytam ve eramil ve fabrika iş-
çilerile amelesini ve bilûmum az maaşlı müstahdeminim teşkil eden mühim halk tabakamız pahjalılık 
ve ihtikârdan cidden müteellim ve mustariptir. 

GTerek mevaddı iaşe ve gerekse melbusat ve sair ihtiyaçların ihtikârile mücadele etmek ye bu 
işi kökünden halletmek on beş milyon Türk vatandaşlarımızın kanını sülük gibi emen vatansız
ları imha etmek ve asıl memleketimizin iktisadiyat ve ticaretinin yüksek tabakasını teşkil I eden 
toptancılık ticaretini bu muzır mikropların elinden alarak namuslu vatandaşların eline vermqk ve 
bu işi millî siyaset ve ideal haline koymak lüzumu gün gibi aşikâr olmuş ve hatta bu hususta 
geç kalmış olduğumuza kani olanlardanım. Binaenaleyh bu millî siyaset ve idealimizi serian; kuv
veden file çıkarmak ve asıl ihtikâr ve hırsızlık menabiini teşkil eden bu zehirli mikropları^ yu
vasını dağıtmak ve ekseriyetimizi teşkil eden fakir işçi, amele ve köylü tabakalarını (asıl kahraman 
ordumuzun ekseriyetini teşkil eden erlerin ana, baba ve çoluk çocuğunu ihtiva ediyor) bunların 
elinden kurtaracak olan bu mühim işin yegâne çarei halli, teklifi kanunimin, maddî ve manevi 
vatan ve milletin bütün mesuliyetini omuzlarında taşıyan muhterem ve yüksek Meclisimizce müza
kere ve intaç edilmesini arz ve teklif eylerim. 

Van mebusu \ 
ibrahim Arvasj 

VAN MEBUSU ÎBRAHÎM ARVAS'IN TEKLÎFÎ 

Meni ihtikâr kanunu 

MADDE 1 — ihtikârla mücadele etmek ve 
bu mühim işi kökünden halletmek için merkez
leri İstanbul, izmir, Adana, Samsun olmak ve 
civar vilâyetlerine de şamil bulunmak üzere 
Meni ihtikâr mahkemeleri kurulur. 

MADDE 2 — Bu mahkemeler Meclisin için
den seçilir birer reis, ikişer aza ve birer yedek 
azadan teşekkül eder. 

MADDE 3 — Bu mahkemeler salâhiyeti tam-
meyi haizdirler, verdikleri ceza kararlarile idam 
kararlan katidir. 

MADDE 4 — ihtikâr yaptığı sabit olan top
tancı tüccar ve esnafm cürmü işlediği yerde 
idam olunur. Mağaza, dükkânları üç sene müd
detle kapatılarak vereseleri icrayi sanattan me-
nedilir. 

MADDE 5 — Meni ihtikâr vazifesile muvaz
zaf olan memur ve müfettişlerden bin lirajdan 
fazla suiistimali ve rüşvet aldığı sabit olanlar 
idam olunur ve bu meblâğdan aşağı suiistima
li görülenler ağır hapse konur ve ebediyen dev
let memuriyetinden mahrum bırakılır. 

MADDE 6 — Meni ihtikâr kanununun iıeş-
ri tarihinden itibaren bütün Adliye mahkeme-
lerindeki ihtikâr davaları ve dosyaları aynen 
ihtikâr mahkemelerine devrolunur. 

MADDE 7 — Gerek toptancı ve gerekse pe
rakendeci tüccar ve esnafm mağaza, dükkân
larında, depo, ambar ve evlerinde ve buna mü
masil yerlerde yiyecek, giyecek ve içilecek] ve 

y sair bilûmum inşaat ve levazımatma ait eşyîayi 
ticariye ve bunlarm benzerlerini saklayanlar 



ve Hükümetin vazettiği fiat ve narh mucibin
ce satmayanlar idam olunur. 

MADDE 8 — Toptancı ve perakendeci bilû
mum tüccar ve esnafın her nerede bulunursa 
bulunsun sahibi bulunduğu bilûmum eşyayi 
ticariyeyi mağaza ve dükkânlarında teşhir 
etmek ve enzan ammeye vazetmeğe mecbur
durlar. Şayet mağaza ve dükkânlarında mev
cut eşyayi istiap edecek yer bulunmazsa teş
hir ettiği eşyadan maadasının iri harflerle ga
yet muvazzah, Hükümetin koyduğu fiat muci-

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 
Esas No. 2/48 
Karar No. 32 

Van mebusu ibrahim Arvas'ın ihtikârın meni 
hakkında vâki kanun teklifi Encümenimize hava
le Duyurulmuş olmakla tetkik ve mütalâa olundu. 
îşbu kanun teklifi ile istihdaf olunan gayenin 
son defa Millî korunma kanununda yapılan de
ğişiklik ile temin edilmiş olduğu kanaatinde 
bulunan Encümenimiz bu hususta ayrıca bir mü
zakere yapmağa lüzum görmemiştir. Havalesi 
veçhile Adliye encümenine tevdi buyurulmak 

bince, nevi ve cins ve fiatlarını gösterir bir lis
teyi mağaza ve dükkânlarının kapılarına en az 
bir hafta zarfmda talik etmeğe mecburdurlar. 
Aksi hareket edenler idam olunur. 

MADDE 9 — Bu kanuna mugayir bilûmum 
Ceza kanunlarının meni ihtikâra ait bütün 
maddeleri muvakkaten durdurulmuştur. 

MADDE 10 — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 11 — Bu kanunun icrasına Büyük 
Millet Meclisi memurdur. 

üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
iktisat En. Reisi M. M. Kâtip 

Giresun Rize Bilecik 
1. Sabuncu Fuad Sirmen K. Gülek 

Afyon K. Afyon K. Ankara Aydın 
E. Erkan İzzet Akosman M. Eriş N. Topçoğlu 

Denizli Diyarbakır Edirne 
Tahir Berkay V. Necdet Sünkitay T. Göksel 

izmir Kars Konya 
Benal Anman K. Arıklı Kâzım Okay 

Zonguldak 
B. Karabacak 

iktisat encümeni mazbatası 

8 . ¥ . 1942 

Yüksek Reisliğe 
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Adlîye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 
Esas No. 2/48 
Karar No. 73 

19. VI. 1942 

Yüksek Reisliğe 

Van mebusu İbrahim Arvas tarafından ha
zırlanan ihtikârın meni hakkındaki kanun tek
lifinin İktisat encümeni mazbatasiyle birlikte 
encümenimize de havale ve tevdi buyurulması 
üzerine hastalığına binaen encümende buluna
mamış olan teklif sahibinin mucip sebepler tez
keresinde beyan ve izah eylediği hususlar ve do
kuz madde halinde tesbit eylediği hükümler tet
kik ve müzakere olundu. 

İhtikârla mücadele maksadiyle tanzim kılın
mış olan kanun teklifinin istihdaf eylediği gaye 
26 . I . 1940 tarihinde mer'iyet mevkiine gire
rek halin icaplarına göre 28 . XI I . 1940 ve 
23 . XII . 1941 tarihlerinde tadil edilen 3780 sa
yılı Millî korunma kanununda vazedilen hüküm
lerle temin edilmiş olmakla beraber İbrahim Ar
vas tarafından dokuz madde halinde tesbit edi
len tedbirlerin iktisadi ve içtimai sahada fayda
dan ziyade mahzurlar tevlit edeceği aşikâr ol

masına mebni heyeti umumiyesi itibariyljs hu
kuk esaslariyle telif kabul etmiyen kanun tekli
finin reddine reylerin ittifakıyle karar verilmiş
tir. 

tşbu mazbata Umumî Heyetin tasvibine arze-
dilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

Ad. En. Reisi M. M. Kâtip 
Çorum Zonguldak Konya 

Münir Çağıl Şinasi Devrin G. GüMekin 
Antalya Balıkesir Bursa 

Numan Aksoy O. Niyazi Burcu Atıf Ahgüç 
imzada bulunamadı 

Erzincan Hatay Kastamonu 
A. Fırat B. 8. Kunt Abidin Binhaya 

Kayseri Kocaeli 
R. özsoy Salâh Yargı 

Manisa Tokad 
K. Örer 8. Atanç 
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