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Münderecat 

1. — Sabık zabıt hulâsası 
2. — Havale edilen evrak 
3. — Riyaset Divanının Heyeti Uınu-

nıiyeye mâruzâtı 
1. —Bolu mebusu Fethi Okyar'ın va

lini etliğine dair Başvekâlet tezkereni 
2. — Bayın üyelerden bazılarına izin 

verilmesi hakkında Büyük Millet Meclisi 
JÜyaseli tezkeresi 

4. <— Müzakere edilen maddeler 
). — (îerze'ııin Yakuplu köyünden l)u-

aeıoğullarnıdaıı 'Üsmaııoğlu Mustafa Er-
doğan'ıu ölüm eczasına ya rp tırıl m ası hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye enen
mem mazbatası. (3/9) 

2. — Kütahya'nın Saray m a hailesinden 
Ibrahimoğlıı .Halil ibrahim diğer adı Ali 
Jlhili'nin ölüm eczasına, çarptırılması hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Adliye eneü-

Sayia Sayfa 
94 meni mazbatası (3/17) 90:101 
94 :j, — Orjaaıı umum müdürlüğü 1943' 

malî yılı bütçe kamum layihası've Bütçe 
95 encümeni mazbatası (] /») 101:107,1Ö9,110:113 

4. — Tapu ve kadastro umum ıııüdür-
95 li'ığii teşkilât ve vazifelerine dair olan 3937 

numaralı kanunun 5 nei maddesiyle 3650 
«ayrlı kamına bağlı 1 numaralı eetvelde de-

9,r> ğişjklik yapılması hakkında kanun lâyiha-
96 sı ve Adliye ve Bütçe eııcüınenleri mazba

taları (1/30). 107 
T>. —• Fevkalâde vaziyet dolayısiylc ba

zı verjrİ ve resimlere zam icrasına dair olan 
3829, .4040 ve 4226 sayılı kanunların ba-

9(j zı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı 
vergi ve resimlere yeniden zam icrasına da
ir kanun lâyihası ve İktisat, Cîüırırük ve in
hisarlar, Maliye, ve Bütçe eüeüuıonlerî 
ımazbatalarr (1/33) 107:109.109,113:110 



1. — BABIK ZABIT HULÂSASI 

"Posta, telgraf ve telefon umum müdürlüğü 
teşkilât ve vazifeleri hakkındaki kanun lâyiha
sının muvakkat bir encümende tetkiki' kabul 
edildi. 

îki kişinin ölüm eczasına çarptırılması hak
kında ilci kıta mazbata ile 

Devlet denizyolları işletme umum müdür
lüğü 1043 malî yılı Bütçe kamum lâyihası kabul 
oluudıı, 

Lâyihalar 
1. — Bigadiç kazasının teşkiline dair kamın 

layihası (1/75) (Dahiliye ve Bütçe encümenle
rine) 

2. — Devlet denizyolları işletme umum mü
dürlüğü 193!) inalı yılı hesabı katisi hakkında 
kanun lâyihası (İ/76) (Divanı muhasebat encü
menine) 

3. — Devlet Konservatuvan ve Jlİyasetieuın-
hur Filârmonik orkestrası mütedavil sermayesi 
hakkında kanun lâyihası (1/77) (Maarif ve Büt
çe encümenlerine) 

4: — Münakalât vekâleti 1942 malî yılı büt
çesinde değişiklik yapılması hakkında kanun lâ
yihası (1/78) (Bütçe encümenine) 

5. — Mübadele ve teffiz işlerinin katı tasfi
yesi ve intacı hakkındaki 1771. (taydı kanuna ek 
kanun lâyihası (1/79) (Maliye ve Bütçe encü
menlerine) 

C. — Posta, telgraf ve telefon umum müdür
lüğü 1942 inalı yılı bütçesinde değişiklik yapıl
ması' hakkında kanun lâyihası (1/80) ' (Bütçe 
encümenine) 

Musbakdar 
7. — 6S) ucu tümen !). da-ğ P. A, Kıta çavuş

larından Talip .Çclik'in ölüm eczasına çarptı
rılması hakkında . Başvekâlet tezkeresi ve Adli
ye encümeni mazbatası (3/2) (Buznameyc) 

Askerlik kanununun 34 ncü maddesinin ta
dili ve 5 nei maddesine bir fıkra eklenmesi hak
kındaki kanun lâyihasının birinci .müzakeresi 
icra edildi. 

Pazartesi günü toplanılmak üzere inikada . 
nihayet verildi. 

Eeis Vekili Kâtip. Kâtip 
Bursa Kütahya İsparta 

R. Camtes V. Usgoren ' K. Turan 

8. — 1943 malî yılı Muvazenei umumiye kâ
nunu lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası 
(1/1) (Kuznameye) 

9 .— Devlet denizyolları işletme üımııu mü
dürlüğü 1942 malî yılı bütçesinde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe 
encümeni mazbatası (1/46) (Ruzııameye) 

' 3.0. —Devlet demiryolları ve limanları ıttrmm 
müdürlüğü 1943 malî "yılı Bütçe kanunu lâyi
hası ve Bütçe encümeni mazbatası (1/3) (liuz-
nameye) • . 

1.1. — ISskişelıu' mebusu .İzzet Arukan'ın, 
Şose ve köprüler kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkındaki 1882 sayılı kanuna ek kanun 
teklifi ve Nafıa, Dahiliye, Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbatalar) (2/4) (Ituznameye) 

12. -— Kaş kazasının Vcni köyünden fbra-
himoğlu Mustafa Dğriboyun'un ölüm cezasına 
çarptırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Adliye encümeni mazbatası (3/13) (Rııznameyc) 

13. — Posta, telgraf ve telefon ııımııh mü
dürlüğü 1943 malî yılı'Bütçe kanunu lâyihası 
ve Bütçe encümeni mazbatası (1/10) (Ruzna-
meyc) 

14. — Şehir ve kasabalarda mahalle muhtar 
ve ihtiyar heyetleri teşkili hakkında kanun lâ
yihası ve Dahiliye^ encümeni maKbatası (1/25) 
(Kuzriajneye) 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 



B İ R İ N C İ CELSE 
Açûroa saati : 15 

REİS — Dr. M. Gerinen 

KÂTİPLER : E. Kaleli (Gazianteb), N". Fırat (Samsun) 

REİS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ ÜMTMİYEYE MÂRUZÂTI 

1. — Unlu mebusu Fethi Okyar'm vefat elli
ğine, dair Başvekâlet tezkeren 

REİS — Başvekâlet tezkeresi vardır, okuna-
caktn*. 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Bolu mebusu Fethi Okyar'ın 7 . V . .1943 

cuma günü İstanbul'da vefat etmiş olduğu Da
hiliye vekilliğinden alman 10 . V . 1943 tarihli 
tezkere ile bildirilmiştir. 

Tecşsürlo arzederim. 
Başvekil 

Ş. Saraçoğlu 
REİS —: ILTıtifal arını t a m e n iki dakika 

ayakta sükûta dâvet ediyorum. 

(Jtri dakika ayakta sükût edildi). 

2. — Sayın üyelerden hazilarına izin verilme
si hakktnda liüyük Millet Meclisi Riyaseti teske
resi 

Umumî Heyete 
Aşağıda isimleri yazılı sayın üyelerin izin

leri Riyaset Divanınca kararlaştırılmıştır. 
Umumî Heyetin tasvibine arzcderiııı. 

B. M. M. Reisi . 
At, A, Renda 

•Balıkesir mebusu Mehmet Demir, 2 ay, has
talığına binaen. 

(jorum mebusu İsmet Eker, 1 ay, mazeretine 
binaen. t 

Denizli mebusu Yusuf! Başkaya, 2 ay hasta
lığına binaen. 

Diyarbakır mebusu Rüştü Bek it, 15 gün, 
hastalığına binaen. 

İstanbul mebusu Mehmet Emin Yurdakul, 2 ' 
ay, hastalığına binaen. • '• 

Manisa mebusu Kâııl Karansın an, 25 gün, 
hastalığına binaen, 

Van mebusu Münih Boya, 1 ay, hastalığına 

biuiıen. 
Zonguldak mebusu Ahmet Gürel, 12 gün, 

mazeretine binaen. 
REİS — Birer, birer okunacak ve ayrı ayır 

reyi Sİİniae arzedeceğim, 
Balıkesir mebusu Mehmet Demir, 2 ay, has

talığına binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenter ... Ka

bul edilmiştir. 
Çorum mebusu İsmet Eker, 1 ay, mazeretine 

binaen. I 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenlcr :.. Ka

bul .edilmiştir. 
Denizli mebusu Yıısmi; Başkaya, 2 ay hasta

lığına binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenlcr.... Ka

bul edilmiştir. 
Diyarbakır mebusu Rüştü Bek i t, 15 gün, 

hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyenlcr ... Ka

bul edilmiştir. 
İstanbul mebusu Mehmet Emin Yurdakul, 2 

ay, hastalığına binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyeııler ... Ka

bul edilmiştir. 
Manisa mebusu Kani Karaösman, 25 gıiu, 

hastalığına binaen. 
REİS —-ICabnl edenler ... Etmiyonler ..; Ka

bul edilmiştir. 
Van mebusu Münih Boya, 1 ay> hastalığına 

binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etmiyctder ... Ka

bul edilmiştir. 
Zonguldak mebusu Ahmet Gürel, 12 gün, 

mazeretine binaen. 
REİS — Kabul edenler ... Etnıiycnler ... Ka

bul edilmiştir. 
Müzakereye geçmeden evvel bir .noktayı ar-

zetmek isterim. Bütçe tevzi edilmiştir. Ayın 24 
ncü pazartesi günü müzakereye başlanabilecektir^ 
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1 : 24 17.5. im Ö : 1 
4, — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 

1. —-. Gerze'nin Yaknpht köyünden Duacı-
of/uÜarından . Osmanoğln Mustafa Erdoğan'ın 
ölüm cezasına curptınlması hakkında Jlaşve.1'fi
let teskeresi ve- Adliye encümeni mazbatası 
(3/9/ [1] 

(Mazbata okundu) 
KEİS — Mazbata 'hakkında mütalâa var mı? 

Mazbatayı reyinize arzediyorum. Kaimi eden-
ler . . . Etmiyenler . . , Mazbata kabul edilmiştir. •' 

2. — Kütahya'nın Saray mahallesinden. îl>-
raMmoğfaı Halil İbrahim diğer-adı Ali Hbİli'nin 
ölüm cezasına' çarptırılması hakkında. Baş
vekâlet teskereni ve Adliye encümeni mazbatası 
(3/17) [2] 

(Mazbata okundu) 
REÎS ..— Söz islîyen var mı? 
ADLİYE VEKlLt A. R. TÜREL (Konya) "— 

Muhterem arkadaşlar; bu ınazlmta münasebe
tiyle bir prensip meselesini nıcraınıbahs edece
ğim ve bn hususta Adliye encümeninin ne düşün
düğünü müsaadenizle -soracağım. 

Bıı hâdise mahkemece Ölüm cezasına mahkûm 
edilen adamın suçu seçim külfeti yüzünden altı 
yaşındaki çocuğunu kuyuya atarak öldürmek
tir. Bu suç usulü dairesinde tahkik edilmiş nııı-
lıakeme edilmiş, bîr defa nakızdan sonra Tem
yiz mahkemesince de alâkalı Ağır ceza mahke
mesinin hükmü tasdik edilerek katilcşmiş, in
fazı hakkında karalınıza iktiran etmek üzere 
dosya Yüksek Meelishnze arzcdilmiştir. 

Adliye encümeni ekseriyetle verdiği kararda 
bu suçlunun ölüm cezasının müebbet ağır hap
se tahvilini teklif etmekledir. Okunan mazbata 
Imna dairdir. Bendeniz için teferruatına girmt-
yeceğim. Burada Teşkilatı Esasiye kanunumu
zun iki maddesiyle karşı ka.r.şıyayız. Bu madde
lerden biri 26 neı maddedir ki, Meclisin vazifeleri
ni sayan . . . 

E.. SAZAK (Eskişehir) — Meclisin hududu 
•olamaz. 

ADLÎYE VEKİLÎ A. E. TÜREL (Devam
la) — Efendim?.. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Meclisin salâhiye
tinin hududu olamaz. 

REİS — Devam ediniz. 
ADLtYE VEKÎLÎ A. R. TÜREL ( Devam

la- ) — Müsaade buyurunuz, 
2(1 neı maddede mahkemelerden verilip ka

til esen idam kararlarının infazı salâhiyetinin 
lıizzat Meclis tavafından ktıllanılacağı hakkında 
hükmü havidir. 

- Bunun dışında yine Teşkilâtı Esasiye ka

fi 1 4.0 sayılı basmayazı saptın sonnndad.it; 
[2] 41 sayılı basmayazı saptın sonundadır. 

n.uhtııitın bir 54 ncü maddesi vardır. Buna göre 
de mahkeme mukarrcratuiî Türkiye Büyük Mil
let Meclisi veya İcra Vekilleri Heyeti hiç bir 
veçhile tağyir, tebdil, tatbik ve infazı imkânına 
mümanaat edemez. Elbette ki im iki madde bir-. 
birini- ııakzcdici, birbirinden aykırı maddeler 
değildir.: Bunları tatbikattı ihmal etmek vazi
yetinde değiliz. Benim kaııaatımca imal şöyle 
olabilir: :Mahkcmede -kaziyci muhkeme halini 
.alınış olan kararlar infaz edilir yalnız 2(İ ııcı 
madde mucibince Büyük Millet Meclisi hü
kümranlık salâhiyetini hiç. bir kayıt ve şarta ta
bi olmaksızın kullanabilir. Yani Meclis hiç. bir 
sebep göstermeksizin veya isterse içtimai, siyasi 
mülâhazalarla bu cezanın infazını hafifletebilir 
hattâ büsbütün ortadan kaldırabilir de. isterse 
âtifet mülâbazalariyle bu salâhiyetini kullana
bilir. Buna karşı bir diyeceğim yoktur. Yalnız 
bu salâhiyeti kullanırken bir mahkemenin delil 
noktasından, delilleri iyi tonlıyamanırştır gibi, 
delil noktasından icraatına ve takdir hakkında 
taallûk eden esbabı mucibeye İstin ad ederse o za
man teşkilâtı esasiyenin diğer maddesiyle kar
şılaşmış olur ki, bu tezadlı bir vaziyet ve'müş-
külât arzoder. Bundan dolayı bu hâdise müna
sebetiyle bu hâdiseden öyle anlaşılıyor ki veya 
öyle hissediliyor ki geçim külfetinde bulunabi
len her baba çocuğunu öldürebilir. Ve bundan 
dolayı da eczası hafifletilebilir. Takdir buyurur

sunuz ki Yüksek Meclisin kararları dolayısiyle de 
olsa mahkemelerin-kararlan üzerinde müessir
dir. Binaenaleyh Adliye encümeninin bu sebep
ten dolayı veyahut .mahkemenin takdirini kul
lanarak hafil'letici sebep bulamadığı bir hâdise
de hafifletici «cbop vardır diyerek cezaları ha
fifi el mek yoluna gitmesi Teşkilâtı Esasiyenin 

.diğer.maddesi do nazarı itibara alınarak kendi 
içtihatlarına ve noktai nazarlarına uygun mu
dur, yoksa bu noktada Meclisin sırf hükümran
lık haklarını kullanmak suretiyle bir karar ver
mesi mî lâzımdır, bunun açıklanmasını rica edi
yorum. 

Ad. En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zonguldak) — 
Efendim, muhterem Adliye vekili arkadaşım 
iki noktaya temas buyurdular. Bunlardan birin
cisi prensip meselesine taallûk etmektedir. Bu 
noktayı mevzun müzakere etmiş olmalarından 
dolayı kendilerine bilhassa Encümen namına 
arzı teşekkür' ederim. Çünkü bunun üzerinden 
her türlü tereddüdün izalesi zatı maslahat bakı
mından zaruri ve faydalıdır. Prensip meselesi 
itibariyle muhterem Adliye vekili ile Encümeni 
arasında hiç bir ihtilâf yoktur. Kendilerinin pek 
güzel tasvir buyurdukları gibi Teşkilâtı Esasi
ye kanununun 54 maddesi mahkeme kararla-
i-ının tanı ve mutlak bir şekilde masuniyetini 
âmirdir ve ne dclâil. takdiri ve ne do herhangi 

http://sonnndad.it


İ :â4 İ?,5,1043 ö : 1 
bîr vesile iîc konta rm esas ve muhtevasının mev-
zuubahis edilmemesi Teşkilatı Esasiye kanunu
nun âmir hükümleri i eal un dan d ir. Bu izahat 
zannederim kendilerini de tatmin eder. ISsa-
seıı Encümenimiz de İm hakimdim herhangi lıiı* 
tetkiknt icra etmiş değildir.. 

ikinci noktaya gelince : Bu hususla Encü
men kendileriylc mutabakat halinde bulunma
maktadır. Mazbata mütalâa buyurutduğu tak
dirde; geçim külfetinden kurtulmak sebebiyle 
bu suçu işlemesinden dolayı idam eczası indi
rilmiş değildir. Bilâkis Encümen mazbatasının 
bu İm susa taallûk eden fıkrası mütalâa edile
cek olursa makul sayılabilecek herhangi bir se
bep mevcut olmadığı halde (İz evlâdını bu dere
ce olîm bir âkihete mâruz kılan bir babanın va
ziyeti üzerinde durulmuş, yüksek huzurunuza 
bu cihet arzediliniştir. Fıkrayı aynen okuyorum: 

«Bu hususta cereyan eden müzakere netice
sinde Encümenimiz, cezanın tatbik ve infazın
da iki esaslı mesnet teşkil eden içtimai fayda 
ve adalet, mefhumlarının cezanın en zaruri olan 
haddine de adalet icaplarını açmamasını istil
zam eylediğini ve bundan haşka bilhassa ölüm 
eczası gihİ ağır ve telâfisi mümkün olmıyan bir 
müeyyidenin cemiyetin hâdise muvacehesinde
ki derîn duygu ve temayüllerini her itüıarbı tat
min etmesi ve hattâ onun bir İfadesi olması lâ-
zı m geleceğini mülâhaza ederek öz evlâdı olan 
altı yaşındaki bir masum gocuğu zahiren makul 
sayılabilecek hiç bir sebep olmaksızın bu dere
ce elim ve feci bir âkibefe duçar eden bu bed
baht adama hükmedilen bu ölüm cezasının mü
ebbet ağır hapis cezasına tahvili suretiyle hü
kümranlık haklarının istimali muvafık olacağı » 
demekle biz mahkemenin esbabı mncibesini be
nimsememiş ve onu herhangi bir letkika tabi 
tutmamış olmuyoruz. Müsaade buyurursanız hâ
diseyi kınaca izahım meselenin daha ziyade vu
zuh keshefıncsine yardım eder. Şunu da. arze-
deyim ki böyle bir tetkiki yapmamakla, prensip 
bakımından, Adljye vekili arkadaşrmla yine bir
leşmiş oluyoruz. Biz sadece hükümranlık hak
larının istimali bakımından ölüm eczasının mü
ebbet ağrr hapse tahvilini islemekte ve teklif 
etmekteyiz, -Meselede geçim külfeti, yani bir 
katil suçunun ikamı müştekim, bir geçim dar
lığı yoktur. Bu aile sadece geniş geçimden 
mahrumdur, iaşesini tamamİylc temin ediyor. 
Fakat dar bir şekilde. Hâdisede Halil ibrahim 
diğer adı Ali Mbil haftada 3,.r> lira kazancı ile 
dört nüfustan ibaret bir aileyi geçindirmek 
zaruretindedir.' Tabii bu para ile bir vilâyel 
merkezinde geniş bir geçim temin olunamtyaca-
ğı aşikâr olduğundan daima bu vaziyet bir mü
nakaşa mevzuu olmaktadır. Bilhassa karısı ço
cuklarını göstererek bunların, hali ne olacak di
ye şedit sözlerle ve tahrik edici ifadelerle va
ziyetin ıstıraplı hususiyetini tebarüz ettirir bir 
tavır almıştır. -Buna mukabil bu eskici yamağı, 

çocuğu ninesinin yanına' götüreceğim, orada 
süt, yoğurt yedireceğim diye işi oyalamaktadır. 
Bir sabah çocıık uyurken yatağından kaldırı
yor, çocuk babasının boynuna sarılıyor, Nine
min yanma gidip, orada istediğim kadar süt, 
yoğurt'yiycceğhn- diye seviniyor. Karat soru
yor, nereye götüreceksin ^ Ninesinin yanına, di
yor. Bu vaziyette evden çıkıyorlar. Çocuğu 
bir kuyunun cidarlarına kafasını çarparak atı
yor. Bunun feci tarafı şu ki evde çocukta bir 
an sevinç havası hâsıl oluyor, çocuk memnun, 
Ninesine gidiyorum diye. Hattâ annesi çocuğa 
yeni elbiselerini giydireyim diyor. Bu adam 
kendi öz evlâdı olan bu çocuğu kuyuya atıyor. 
Annesi de bir hissikablelvuku neticesinde sen onu 
götürme diye bağırıyor. Ben onu boğazımdan 
geçindirir, boğazından keserek geçindiririm 
diyor. Fakat o buna da aldırış etmiyor. Bu su
çun ikamı mütaakıp hiç bir gizlenie tedbiri al
mıyor. Eve döndüğü zaman fevkalâde telâşlı 
bir vaziyette evin içinde geziniyor. Bundan 
şüphelenen karısı çocuk ne oldu diye soruyor. 
Buna karşı «oynadı, güldü, ebedi yerini buldu, 
bir daha gelmiyeeek » cevabını veriyor. Bundan 
bir nebze daha endişeye düşen kadın tekrar 
soruyor. O zaman, « Kız sana oğlan bana ait, 
aüınm, satarım, karışamazsın» diyor, Suçlu bu 
suçu işleyip döndüğü zamanda da makul sayıla
bilecek her hangi bir sebep ihdası zaruretini 
duymamıştır. Nitekim ertesi gün ustası soru
yor: neredeydin? Yine mahkeme zabıtnamesi 
münderecatına nazaran «vaziyeti değişiyor, 
yüzü siyahlaşıyor, Eskişclıre gittim, çocuğu 
mektebe yerleştirdim» diyor. Ustası bir günde 
Eskişehir'e gidip dönmeye imkân yoktur diyor. 
Mahkemenin adını ve babasının adını sorduğu 
sırada, tahkikatın muhtelif safhalarında, aynı 
suallerle karşılaşan suçlu hiddetleniyor, bilmi
yor musun da soruyorsun diye reise itapta bu
lunuyor. 

Bunum üzerinedir ki reis akli durumundan 
şüphe ederek muayenesine lüzum gösteriyor; 
müşahede altına alınıyor, kısa bir raporla bu 
adamın şuuruna malik olduğu tespit olunnuyor. 
Jşte arkadaşlar hâdise bundan ibarettir. Suça 
tam ıııâuasiylo sabit olmuş nazariyle bakıyoruz 
ve esasen Encümen böyle bir tatkikata da gi
rişmemiştir. Yalnız bazı arkadaşlar, bu adamın 
deli olduğu mütalâasında bulunmuşlar deü ol
masa bu kadar ağır bir suçu İşleyemezdi, de
mişlerdir. Hattâ adli tıp işleri müessesesini se
nelerce idare etmiş olan muhterem üstad Dr. 
Saim Ali de, bu adamın normal sayılamıyaca-
ğuu beyan etmişlerdir. Biz de tabibi adliden ve
rilen raporu İter hangi bir tetkike tabi tutmadan 
müebbet ağır hapis cezasının yine ağır bir ceza 
olarak kâfi geleceği neticesine vardık. Esasen 
bu baba, normal bir adamsa her an bunun ıztı-
nıbını daha şedit bir şekilde duymuş olacaktır. 
Binaenaleyh kıymetli arkadaşım Ali Jtİza Be-
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yin de izah ettikleri gibi biz esbabı sübntiyc 
nin tahliline girişmiş olınıyor yüksek takdirini
ze hâdiseyi böylece arzetmiş oluyoruz. İnfazım 
emrederseniz Öyle olur, tahvilini nravafık görür
deniz o şekilde karara iktiran eder. • 

EEIS — Uludağ. 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Mazbata 

muharriri Devrin arkadayım faciayı burada İssalı 
ederken, benim üzerinde durmak istediğim 
noktaya temas buyurdular. Bilhassa hekim ra
poru üzerinde..., keldin kelimesini kullandılar, 
tabibi adlî dediler, pek iyi anlayamadım. Yalnız 
anlaşılıyor ki Adliye encümeni dosyayı çok iyi 
tetkik etmiş olacak. Bir babanın, ne kadar yok
sul olursa olsun, yalnız yoksulluğunu sebep 
göstermek suretiyle evlâdını öldürmesi, başını 
tastan tasa çarpması, kuyuya atması gibi bir 
hareketi harhaldc normal insanların düşünece
ği ve yapacağı bir kâr değildir. Bu babanın bîr 
hekim tavafından Adliyece muayene ettirildiği 
anlatılıyor. Hükmü- veren Kütahya mahkemesi 
olduğuna göre orada geniş tıbbı adli teşkilâtı 
okluğunu bilmiyorum. 

Ad. En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zonguldak) — 
İstanbul trbbı adlisine göiKİeril iniştir, 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Devamla) — O n u bil
miyorum. Esasen bunu soracaktım. Mademki 
Adliye encümeni tıbbi adli raporuna dayanıyor, 
söyliyeueğim bir şjey yoktur. Yalnız bu içtimai 
hâdiseye kargı teessür duymaktan başka bir şey 
yapamam. 

F. P. DÜŞÜNSEL (Biofföl) — Evvelemirde 
Adliye vekili arkadaşımızın bahis buyurduğu 
nokta üzerinde duracağım. Kendileri Teşkilâtı 
Esasiye kanmıuuun 2(J ncı maddesiyle 54 neü 
maddesi arasında bir tezat vaziyeti vüeut bul
maması üuenndo durdular. Bu cihetin esaslı şe
kilde aydınlatılması, gerek Teşkilâtı Esasiye 
kanununun, bünyesi bakımından ve gerekse me
denî ve mütekâmil her asri cemiyette' mevcut 
olan bir İnfaz müessesesinin karakterinin vuzuh
la taayyünü bakımından, ehemmiyeti haiz ol
duğu için, yüksek buzumuzda bu konuya dair 
bazı hususları izah etmek duygusunda bulundum. 

Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye kanununun 26' 
neı maddesinde kurulu olan infaz meselesi, her 
mütekâmil, asri hukukla mücehhez olan cemi
yette mevcut hukuki bir hüviyettir. Yani bu
nun manası doğrudan doğruya hukuku hüküm
ranı bakımdan, , idame taallûk eden mevzuların 
behemehal . huküluı hükümraniyi temsil eden 
kuvvet tarafından gözden geçirilmesi keyfiyeti
dir. Bu, bugün dünyanın her memleketinde 
adliyeye müdahale ve adliyenin hukukuna do
kunma, - eski tâbiri ile tehatti - asla hatıra gel
meden, hükümran kuvvetin millet namına is
timalidir ve bu, milletin kendi bünyesinde, ken
di şahsiyetinde ayrı bir hukuk müessesesidir. 
Bu hukuk müessesesi bugün, 19 ucu asırda, 20 
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nci asırda da bütün Devletlerde mevcut olan, 
işliyen, asla ve kat 'a adliyenin bu mevzu öze
rinde hukuku kendisine taallûk etmediği ve 
lıiç bir zaman böyle bir mülâhaza ileri sürmediği 
bir hukuki varlıktır. Bu bakımdan bizim tet-
kikatımız asla takdiri delâİI gibi bir mania ile 
karşılaşamaz. Burada 26 ncı madde ile Teşki
lâtı Esasi yenin bize verdiği, yani Türkiye Bü
yük Millet Meclisine verdiği vazife, başka mem
leketlerde reisicumhurun, meşrutî kırallıklarda 
kırnllık makamının haiz olduğu bir haktır. Ya
ni millet naumıa kullanılan bir haktır. Biz bu 
hakkı kullanırken kuvvci teşriîyede bir faaliyet 
yapıyor değiliz! Yani doğrudan doğruya Teşki
lâtı Esasiye kanununda, milletin yegâne, haki
kî ınüırıesKİU Türkiye Büyük Millet Meclisidir 
ve hukuku hükümranİsîtıİ mîllet namına o kul
lanır dendiği zamandır ki faaliyetimizi ifa edi
yoruz. Bunun içindir ki bu müessese sair mem
leketlerde nasıl Reisicumhur tarafından veyahut 
kral tarafından kullanılıyorsa burada da Teşki
lâtı Esasiye kanunu yapılırken bu hak, doğru
dan doğruya, Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verilmiştir ve Millet Meclîsi tarafından tamn-
tnİyle ve kamilen ve milletin hukukunun baştan 
aşağı teminatı mahiyetimle olmak üzere, biç 
bir kayda, tabi olmaksızın kullanılması mahiye
tinde olarak, millete verilmiş bir vazifedir. Mil
letten aldığımız vazife ve millete karşı yaptığı
mız taahhütlere binaen, asla takyit odilmiyerck, 
dimağımızı ve ağzımrzı . bağlamıyarak, dosyayı 
baştan sonuna kadar mütalâa etmek hakkımız
dır ve vazifemizdir. Bunu yapmakla millete 
karşı borcumuzu ifa etmek vazifemizi icra et
mek mevkiindeyiz.* Çünkü arkadaşlar; bu mües
sesenin doğması nedendir? Bu müessesenin do
ğumu insanları adıdeto ulaştırmaktır, İnsanlar 
adaleli, hangi şekil ve kılığa girerse girsin, ola
bilir ki adalet makinasıııı kulkınanlar âzami hüs
nü niyetle ve nihai hüsnü niyetle hareket etmiş--
lerdir, CLiiışmışlardıi', imali fikir etmişlerdir, bü
tün kabiliyetlerini kullanmışı]ardır, amma insan
lardır. O insanlar namına icrai faaliyet eden 
bir Meclis vardır kî, son hükmü vermek, son 
tetkiki yapmak mevkiindedir. Çünkü bir vatan
daşı bu'dünyadan öbür dünyaya göndermek me
selesi mevcuttur. Allahtan sonra o şahıs üzerinde 
tasarruf hakkını haiz okı.n millettir. O mille
tin de vekilleri bu Yüksek Heyettir ki; bu Yük
sek Heyet burada bunu tetkik ederken hiç bir 
kayda, lıiç bir takyide tabi olmadığı gibi, as
la takdiri delâil gibi. mülâhaza dahi vârİt ola
maz. Onnn için arkadaşlar, Teşkilâtı Esasiye 
kamilinim tanzim ederken, bu kanunun tanzi
mine çalışmış olanlar arasında bu ahdiâciz daki 
mevcuttur, hattâ mnhtcrem Adliye vekilinin 
buyurduğu 54 ıtcü maddenin şeklî, Teşkilâtı 
Esasiye kanununda teklif edilen şekil, bende
nizin takririm üzerine verilmiş şekildir. Bina-
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enaleyh, Teşkilâtı. TCsasîyenİıı hini tanziminde 
26, 54 ncü maddelerde asla. ıtıüımfat olmadığını 
burjııla telun'üz.ettirmeği bir vazife bilirim. 

Hâdisemize gelince; 
:M. KARAAĞAÇ (İsparta) — Hâdiseyi tek

rar etmeseniz daha iyi edersiniz, 
F, F. DÜŞÜNSEL (Devamla) — Arkadaşlar, 

Adliye vekili arkadaşıma bihakkın bir noktaya 
temas buyurdular, dediler ki : Yoksuzluktan do
layı lıer baba, kalksın evlâdım an öldürsün? 
Bıı nasd olnr? Un vaziyette kabın İter baba ev
lâdım im öldürür? Hepimiz bahayız, hepimiz 
ciğerparelerimiz i^iıı yaşıyoruz, mevcudiyeti 
hayatiye!erimiz, evlâttarımrz içindir, Baha şef
kati her türlü âli hislerin başında gelen bir ha
kikattir. Tasavvur ediniz ki bir adnın, yalaeı-
ğıtıda nıı.şıl mışıl ııyıtyaıı ve nereye nereye gö-
türüyomuı babacığım diye şefkat ve muhabbet-
le kendisine bakan yavruyu alıp 'kuyuya atıp 
kafasını parealıyâcak Arkadaşlar, bunu aklı 
başında bir adam, bir İnsan yapar.mı İne? Bu
nu insan değil canavar bîle yapmaz; Binaena
leyh benim şahsi kanaatini; korkunç, aklını iş-
leteıııiyen, müthiş bir delinin karşısındayız. 
Amma tabip raporu böyle demiş, falan böyle 
demiş, l'jfemlîm millî şuur, derinliklere rant
ken gibi srirerek isin hakikati esasivesîni göre
bilecek kudrettedir! Biz, Büyük Mîllet Meelİsî 
ve arkadaşlarımız o karninle varmak ieabeder ki, 
bu neticede aklını kullanabilen, stıırnmtı isti
mal edebilen bîr büvîyet karşısında değiliz, lanı 
mâtıasiylr •aklını kaybetmiş, sınırıma. malik ol-
nııyan, ki şuuruna malik olsa kendi menfaatim 
herkesten evvel kendi takdir elmesi ' îeabedeıı 
bir bedbaht kaı-şısındayız. 

Size Fransa'da geçmiş bir vakayı ktsaea an
latıp sözüme nihayet vereceğim. Fransa'da böy
le değil, .daha. elîmî olmuştur. Bir kasap eıra-
ğr bir çocuğun ırzına, geçerek çocuğu boğmuş
tur. .H'tri müerinı görmüştür, mahkeme de ida
mına karar vermiştir, Ticisı.cumhur tasdik eltııiş-
lir ve hüküm infaz olunmuştur. Badehu Mek
tebi tıbbiyeye cesedi âlıımırş ve üzerinde yapı
lan teşrihte kafası yarılmış ve beyninin yarısı
nın çürük olduğu sürülmüştür. Binaenaleyh 
böyle İrimin, tıbbın göremediği bir takım beşe-
i't hâdiseler olabilir. Onıtn için şuuru millinin 
tecelli kaynağı olan Büyük Millet Menlisine bu 
şekli arzetmiş bulunuyoruz. 

Y. KARSLIOĞLU (YoKgîid) — Saym ar
kadaşlar, Meclisin bu cezayı biraz tahfif et
mesi salâhiyetine itiraz eden yoktur. Adlîye 
vekilimiz de h un a. sal âh İyotta r olduğumuzu söy
lediler, Mesele, eeza tahfif, edilmeli mi, yok- . 
sa. edilmemeli mi meselesidir. Meelis ikisine de 
salâhîyettardır. Bir kere düşünelim, bu adam 
bu işi düşünerek, taşınarak yapmış. Buna ka
nun dilinde (taammüt) deniyor ki başlıbaşına 
ölüm cezasını mucip bir haldir, öldürülenin 
evlât, öldürenin baba olduğuna göre cezayr teş-
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dil, mi yoksa tahfif mi etmek ieabeder? TCğer 
ölüm cezasından daha ağır bir ceza varsa omı 
vermek lâzımdır. Sonra besleme külfetinden kur
tulmak için bunu yaptığı anlaşılıyor. Bu da 
en fena bir şeydir. Bir baba beslemek külfetin
den kurtulmak için evlâdını öldürmez, evve
lâ kendisi İntihar eder. Esas itibariyle bir baba 
çalışır, uğraşır ve çocuklarını besler. Bsasou 
Türkiye'de aç yoktur. Böyle bir zamanda her
kes kendi ekmeğinin yarısın.t keser ve onlara 
verir. 

Arkadaşımız diyor ki, bu adam delidir, öyle 
ine niçin müebbet hapse koyuyor sunuz? Ma
dem ki delidir, mazurdur, tamamen affediniz, 
biç suçu yoktur, aklr başında yapmaınışsa. 

Onun için bence bu adamın bu cemiyet ara
sında, durması icabetmez, aşılmalı, yere gömiih 
iMelidir. Ben bu kanaatteyim. 

Dr. S. A. DİLEMRE (Rize) — Dediğiniz 
kadar kolay olsa ... O kadar kolay değildir bu iş, 
(Gülüşmeler). Bu Mecliste bendeniz de bunun 
müebbet hapis eczasına tahvili taraftarıyım. 
Bu demek, arkadaşımın dediği gibi, cemiyet 
içerisinde serbest yaşaması değildir'. Ccnıiyet-
ten tecrit edilmiş, fena bir şekilde bırakılmış 
demektir. Maksatları cemiyette bu gibi mi
sallerle iintisosynl şeylere mâni olmaktır. Ben
deniz de bu adamın cezasının tahvili fikrinde 
bulundum. 

Bîr adattı hiddetle bir diğerinin vücudunu 
izale'eder. MüdnÜani nefis için bu İşi yapar. 
Bir de taammüden bunu husule getirir, Taanı-
miidüıı sebeplerini de izaha sebep yok. i-îıı ada
mı ille öldüreceğim dîye bir şeye karar verdiği 
zaman bin türlü şekil bulur. 

Gelelim. hâdisemize bu adanı derin bir yeis 
ve kedûret eseri olmak üzere hiç kimsenin ya-
pamıyaeağı işi yapmış.' Biz bitiyoruz ki, em
razı ruhîyeııiu hepsi yüzde yüz halledilmiş şey
ler değildir. Meselâ melankoli denilen, rapsııs 
denilen bir hal vardır. Gelir geçer. O vakit 
no yaptığını bilmez. O vakit yaptığından feu-
nen gayri mesuldür. Sonra aklr başına gelir, 
normal bir adam olur. İşe do alınır. Bu me
lankoli midir? Doktorlara soruyorum. Etaıııc-
latıkolikleri bana İzah edebilirler mit Gelip ge
çici hallerdir, Çünkü bu yaptığı hâdise tüyler 
ürpertici bir hâdisedir. Bu da her maişet dar
lığında olan baba çocuğunu kuyuya atsın de
mek değildir. Bundan İm mâna çıkmaz. Bina
enaleyh, hu'hâdise, bu gibi ahvali ruhiye ve 
dahilî muhakemelerin tahtı tesirinde okluğu 
içindir kî, biz encümende ekseriyetle bu ada
mın cezasının hapse tahviline karar verdik. 
Arkadaşlarımızdan bir kısmı, hayır infaz*edil
melidir, dediler ve bit da bu cemiyete gel
di. Bu cemiyette istediğini yapacaktır ve cer 
miyetten do istediğini yapmasını istiyoruz, 
Başka bir şey yoktur. Ben ruhî vaziyeti, maz
bata muharriri, raportör arkadaşım da izah et-
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tiler. Vakayı da dinlediniz. Binaenaleyh sin 
karar vitrin. Siziu verdiğiniz karara müdahale 
etmek .olmaz. Yalnız şunu da sÖyliyoyim ki,,' 
benden-iz o kadar kaımıtcu değilim. Mahkeinc-
lerîıt lıİ'ç bir kararı geriye dönmez, neye karar 
vcrıııişlerso, idam. da «İsa buraya {<clir, ölsün 
deriz. O halde biz bir nevi cellât mıyız? (Gü
lüşmeler). • • . • • ' 

' C. S. BARLAS (Gazianteb)_- Muhterem ar
kadaşlar, «erek Adliye vekilinin, gerek Adliye 
encümeni Mazbata muharririnin', her ikisinin 
bir idam cezası .hakkındaki, sözlerini dinledik. 
Ben bu mesele-hakkında daha iki sene evvel de 
Mecliste, buna benzer şekilde konuşulurken, bu
nun • üzerinde ' uzuııboylu durmuştum... Kanaa
tlimi. göre 2Ü net ve 54 neü maddeler arasında 

.hiç bir • ihtilâl! yoktur. Yani bütün mahkeme 
kararları -infaz edilir. Buna karşı B. M, M. 
hükümranlık hakkım kullanarak idaın •.'karar
larını. tahvil salâhiyetini haizdir. Ancak B. M. 
M, İni salâhiyetini istimal ederken, idam karar-. 
hırım tahvil ederken dosyalar üzerinde durmak 
Meclisin hakkı mıdır, değil midir? Bunu dü
şünmek lâzımdır.' Benim şalisi kanaatıma göre 
B. M. Meclisinin hükümranlık hakkı mutlak 
olmakla, beraber cemiyetin menfaati ile mukay
yettir, Cemiye! İn menfaati ııaınma Büyült Mu
hit Meclisi hükümranlık haklarını kullanırken 
dosyaları tefkika girerse o vakit. 26 ncı madde 
ile 54 ncü madde Meclisi Ali tarafından müfe-
nakız mahiyete sokulur. Binaenaleyh Meclis sa
lâhiyetini kullanırken ancak cemiyetin menfaa
ti bakımından affın doğru .ve yerinde olup ol
madığını tetkik, etmekle mükelleftir. Diğer sa
lâhiyet Mecliste yoktur. Bir misal arzedeyîm : 
Narp esnasında asker kaçaklarına idam cezası 
verilir. Harp esnasında idama mahkûm edilen 
asker kaçağı bilfarz sulhu mütaakıp af ilân 
edilmediği takdirde Meclise gelmiş bir idam ec
zasını Meclis affedip de 'müebbet küreğe mah
kûm ederse hu, hem cemiyetin menfaati bakı
mından, hem de umumî görüş bakımından fay
dalı olur. .Fakat herhangi bir idam . cezasını 
Meclis tetkik eder, ister muhterem Saim Ali 
IToca'nuı dediği tarzda; mücrimin ruhi bakım
dan, ister Feridun Fikrî arkadaşımızın söyledi
ği tarzda; yani sucun işlendiği tarzda sübjek
tif bakım dan- tetkik etmesi Meclisi Alinin sa
lâhiyeti dahilinde değildir. O vakit 54 ncü 
madde ile 26 ner madde birbiriyle tenakuza düş
müş olur. Binaenaleyh Meclisin afaki bakım
dan, idam eczasının affedilip edilmiyeccğini, ce
miyetin menfaati bakımından tetkik. etmesi lâ
zımdır. Benim şahsi kanaatim budur. 

Dr. H. DİKER {İstanbul) •— Efendim,' encü
menin muhterem azasının bir.kaçı, dâvanın 

.tıbbi adli meclisinden, geçtiği 'hakle, mahkûmun 
tamatniyîe aklı basında olduğuna karar verildiği 
halde' böyle bir adam nasıl akıllı olabilir di
ye bir mütalâa serdottiler. Halbuki muhterem 

encümen pekâlâ bilir ki ; mahkemelerin vicdanî 
bir takdir hakla olmakla beraber eksperin bu 
hakkı yoktur. Hastalık da bilirsiniz ki ; daima 
muayyen surette ileri giden ve daima aynı arazı 
îrae eden ve müspet, sabit bir müddet iyinde dai-

' ma ayın şekilde seyreden bir heyeti umumiyedir. 
Bu tabloyu göreıııiyen hekim hastalığa bir isim 
veremez. Mahkemeye karşı deli dediği adam ne
ye delidir dendiği zaman bu suale karşı cevap 
veremez. Heyeti Ocîİleııiz, encümen, mahkeme
ler takdiri vicdaniye sahiptirler. Fakat eksper
lerin, hekimlerin bu salâhiyeti yoktur, böyle bir 
salâhiyeti haiz değildirler. Bunlar yalnız karşı
larındaki vakayı fennin hududu dahilinde teş
rih ve tasvir ederler. Binaenaleyh, bu adamın 
aklı basındadır demeleri oradaki tabibi adlinin 
çok haklı ve doğru olarak yaptığı bir hareket 
neticesidir. Yani burada tıbbî bir ihmal vâki 
olmuş değildir, Meclisi Âliye bunu arzetmek 
İsterim, 

Ad. En; M. M. Ş. DEVRİN (Zonguldak) — 
Efendim, prensip meselesi hakkındaki mâruzâ
tıma .ayrıca ilâve edecek bir cihet kalmamışUr. 
Mesele, mazbatanın kabul, ademi kabulü oldu
ğuna göre mücerret bu bakımdan bazı arka
daşlarda hâsıl olan tereddütleri izale etmek için 
yeniden söz almış bulunuyorum. 

Muhterem arkadaşlarımdan bazıları dediler kî; 
demek ki ihtiyaçta olan her baba oğlunu kuyu
ya mı atmalıdır? Buna mı cevaz veriyoruz? Ar
kadaşlar, böyle bir telâkkinin husul bulmaması 
lâzımdır. Çünkü başlangıçta da arzettiğim gibi 
meselenin'esası geçim derdi değildir, bu adamı 
çocuğunu kuyuya atmağa sevkeden âmiller tanı 
bir şekilde tebellür etmiş değildir. Kaldı ki bir 
çok yabancı mevzuatta evlât katili ölüm ceza
sına mahkûm edilmez. BU cihet encümenimizde 
de mevzuu müzakere olmuştur. Evlâdını öldür
menin normal olmadığı bir karine olarak- ka
bul edildiğinin, bu bariz bir delilidir. İbret esa
sına gelince: Babaların oğullarını .öldürmemesi 
için böyle bir ibrete ihtiyaçları yoktur ("Doğru 
doğru sesleri). Onların derin ve ölçüsüz şefkat
leri bıı türlü ibretlere ihtiyaç göstermez, İşte 
arkadaşlar buna bilinendir ki, biz hükümranlık 
haklarını istimal suretiyle müebbet hapse, tahvil
de mahzur görmedik. Ben hâdiseyi olduğu gibi 
arzettim. Bunun derin sınırlımızda, vicdanları
nızda uyandırdığı intihalardan mülhem olarak 
ölüm cezasının ya infazına ya tahviline karar 
verirsiniz. Takdir yüksek ve isabetli reylerinize 
bağlıdır. 

ADLÎYE V. A. R. TÜREL (Konya) — 
Maksadımı bir defa daha kısaca arzetmek için 
söz almış bulunuyorum. 

Ben Adliye encümeninin vardığı neticenin 
aleyhinde bir noktai nazara sahip değilim. Bunu 
sarahaten ifade ettim. Bu cezanın tatbik •cdU-
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memesi yolunda bir noktai ııazanm yoktur. 

, yalnız benim ileri sürdüğüm bir prensip mese
lesi idi. Adliye encümeni mazbata muharriri 
sualime verdiği cevapla beni tatmin etmiştir. 
Diğer mütalâalarım şahsi mütalâalardır. 

Bugün burada mevzuubahis olmasına lüzum 
görmüyorum. Bir daha arzedeyim; bu cezayı 
Adliye encümeni müebbet ağır hapse çevirmeyi 
uygun görmüş ve bunu yüksek takdirinize ar-
zetmiştir. Hükümranlık hakkına istinaden Mec
lis her türlü kararı almak hakkım haizdir. Bu
nu tekrar tebarüz ettiririm. Karar yüksek he
yetinizindir. 

(Müzakere kâfi sesleri). 
REİS — Mazbatayı yüksek reyinize arzcdi-

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Adliye 
encümeni mazbatası kabul edilmiştir. 

3. — Orman umum müdürlüğü 1943 malt 
yılı bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe encümeni 
mazbatası (1/0) [1] 

REİS — Orman umum müdürlüğü 1943 malî 
yılı bütçesinin müzakeresine başlıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz istiyen var
sa lütfen isimlerini yazdırsınlar. 

Buyurunuz. 
E. A. TOKAD { DenMi ) — Orman işleri 

mevzuubahis olurken . . {İşitmiyoruz sesleri). 
Orman idaresi bütçesi mevzuubahis olurken or
manlarımızın iktisadi bakımdan bize verdiği 
faydalar ve umumiyetle orman, işleri üzerinde 
uzun uzadıya mâruzâtta bulunmak lüzumsuz
dur. Yalnız ormanlarımızdan daha fazla verim 
almak ve korunmasını, inkişaflarını temin et
mek için Orman idaresinin faaliyetinin daha çok 
teksifi lüzumuna dair bir kaç nokta arzedeee-
ğim. 

Evvelâ ormanlarımızın korunması meselesi. 
Gezdiğim yerlerde edindiğim intihalara göre 
Orman muhafaza teşkilâtı, raportör arkadaşımı
zın raporunda tebarüz ettirdikleri veçhile, 
gerek teknik kabiliyet, gerek sevku idare bakı
mından üç dört senedenberi beklediğimiz veri
mi vermemiştir. Bu sene üç milyon küsur lira 
gibi mühim bir tahsisat verilmektedir. Binaen
aleyh önümüzdeki seneler bu kadar masraflarla 
vüeude getirilen .ve verim vadeden bu kurumun 
ıslahı hususunda Ziraat vekilimizin himmetini 
rica ederim. İkinci mevzu; tahdit, sınırlama 
ve amenajman işleri, gayet ağır gitmektedir. 
.Gerçi .Orman idaresinin eündeki eleman ve vası
talar bu işleri yapmak için kâfi değildir. Fakat 
gerek bu sahada çalışan arkadaşlarımızın askere 
gitmesi ve gerekse ' ordudan bu hususta yetiş
tirilmiş harita zabitleri ve mühendislerin isten
memesi gibi hususlar bu sahadaki faaliyeti gecik
tirmektedir. Şimdiye kadar S - 9 milyon hek-

[1] 38 sayılı basmayazı saptın sonunda&ır. 

tarlık ormanımızın henüz bir- milyonu bu hu
susta işlenmiş ve işletmeye arzedilmiştir. Bence 
gerek ticari bakımdan ve gerek ziraat bakımın
dan ve gerekse sınai balcımdan, memleketin ha-' 
yatiyetini temin bakımından büyük bir ehemmiyet 
arzeden bu sahada Orman umum müdürlüğünün, 
ciheti askeriyeden istifade edilmek suretiyle, 
kendi elemanlarını muhafaza etmek suretiyle, 
bu alanda biranevvel netice almasını rica edi
yorum, Aksi takdirde, bugünkü vaziyette, 
mefluç bir vaziyette, ağır bir şekilde işler devam 
ederse, belki 15 - 20 sene bunların neticesine in
tizar edeceğiz ki memleketin durumu buna mü
sait değildir. 

Devlet işletmesine gelince; 7 milyon varidat 
veren bu müesseseyi takdirle karşılarız. Binaen
aleyh bu sahada da dairei intihabiyeme ait ola
rak bir temennide bulunacağım. 

Dairei. intihabiyemde Acıpayan kazasma-
kİ ormanların işletilmesi için orada münasip su
rette bir işletme açılmasına vekâletin kimmetini 
rica ediyorum. Çünkü yaptığım tetkikata göre . 
bu işletme müfit ve müsmir olacaktır. Mâruzâ
tım bundan ibarettir. 

BEİS — Başka söz istiyen var mı? Buyurun 
Bay Cevdet Kerim İneedayı. 

O. K. İNCEDAYI (Sinob) — Efendim, bun
dan evvel bir kanunla ormanlarımızı koruma 
işini askerî kuvvetlere tevdi ettik. Bu vazifeyi 
askerî teşkilâta gördürcli hemen hemen altı ye
di sene oldu. Faydası, zararı ve eski usulle, ye
ni usulün mukayesesine imkân yerecek bir 
müddet geçmiş bulunuyor. Millî Müdafaa vekili • 
ve Ziraat vekili arkadaşlarım burada iken ken
dilerinden şunu öğrenmek istiyorum: Ormanla
rın içerisinde dağılmış, olan 3 ^ 5 neferlik veya 
bir subaylık gibi askerî kuvvetlerle Türkiye 
ormanlarının, maddi ve mânevi bakımlardan, 
muhafazasında fayda var mıdır? Yoksa bun
dan feragat edip daha ileri, daha yeni usuller 
bulmak zarureti var mıdır, bunu yakından öğ
renmek istiyorum. (Bravo sesleri.) 

Zr. V. Ş. R. HATİPOĞLU (Manisa) — Muh
terem arkadaşımız Fmin Aslan Bey memleket 
ormanlarının verimini arttırmak için başlıca üç 
noktaya temas ettiler. Filvaki meseleyi ortaya 
koyarken verimi arttırmak noktasından hare
ket ettiler, fakat daha ziyade tahdit işleri üze
rinde durdular, bu arada Devlet orman işletme
leri üzerinde de ehemmiyetle durdular. Cevdet 
Kerim Bey arkadaşımız da Emin Aslan arka
daşımız gibi korumaya taallûk eden, bir sual 
ortaya attılar. Her iki arkadaşımızın ileri sür
dükleri koruma sulama, ikisini tevhit ederek 
cevap vereyim: Yalnız ondan evvel memleketi
mizde, ormanlarımızda tahdit işindeki başarı
ları arzedeyim. Şimdiye kadar gösterilen faali
yet neticesinde bir milyon yirmi sekiz bin 566 
hektar ormanın tahdidi işi bitirilmiştir, 

— 101 — 



I : 24 17.5.1943 O : 1 
Bunun hudut tulü olarak rakamı 21 974, 

1942 yıh içerisinde yapılan tahdit işi 291 498 
hektardır. Bu rakamları muhterem heyetinize 
arzcderkenf Emin Aslan Bey arkadaşımızın işa
ret ettikleri gibi tahdit işlerinin ihtiyaçlarım]KI 
karşı'lıyaeak hadde çabuk yürüdüğünü iddia 
etmiyorum. 

Ziraat vekâleti o kaııaattadır ki tahdit işle
rini ne kadar süratle yürütür ve bir neticeye 
bağlarsak o nispette ormanlardaki hudut müna
zaaları ortadan kaldırılmış olacaktık. Esasen 
Devlet ormanlarının işletibnesi politikası bu tah
dit işlerini ana meselelerden sayar ve bu işlerin 
süratle bitirilmesini emreder. Bu sebepten tah
dit'işlerini ehemmiyetle ele almış bulunuyoruz 
ve bu memleket şümul dâvanın çabuk başarıl
masına çalışıyoruz bu işleri başarırken kar
şılaştığımız müşkülleri de muhterem hey
etiniz önünde söylemeği bir ' vazife bi
lirini. Evvelâ elimizde bulunan tahdit 
'heyetleri, İni büyük işi arzu ettiğimiz 
süratte başaracak kemiyette ve vaziyette de
ğildir. Hâlen oıi tahdit heyoti çalıştırmaktayız. 
Memleket; ormatılarıniiı tahdidi işlerinin bitiri
lebilmesi için bunların miktarının daha çoğal
tılması1 icabediyor. Mümkün olan vasıtalardan 
istifade ederek Önümüzdeki sene bu heyetlerin 
miktarını arttırmağa çalışacağın. 

Hemen şimdiden bu heytelerin 13 e çıkarıl
masını kararlaştırmış bulunuyoruz. Yalnız..Or
man tahdit heyetlerinin kurulması ve vazifele
rine devam ettirilmesi meselesinde eleman yok
luğu karşımızdadır. Emin Aslan arkadaşımızın 
•buyurdukları gibi hakikaten bu heyetlerin adedi 
çoğaltılarak işi çabuklaştırmak bakımından kâ
fi eleman elde etmek imkânları mahduttur. Ma
mafih işaret ettikleri mesele üzerinde durup 
bunun üzerinde de ayrıca t ahamya t yapacağız. 
Bilhassa tahdit heyetlerinde eleman yokluğu 
yüzünden mühendis muavinlerini ' çalıştırmak 
mecburiyetinde kalıyoruz. Halbuki buralarda 
orman mühendislerinin çalışması icabeder. 

Memleketin vaziyeti itibariyle bir çok. tek
nik mütehassıslarımız silâh altında bulunmak
tadır, Bu heyetleri istediğimiz gibi teçhiz ede
miyoruz, Bunlar hizmeti askeriyelerin görüp 
geldikleri zaman heyet adcdlcrini süratle çoğal
tarak bu tahdit işerini' çabuklaştırmaya çalışa
cağız, 

Emin Aslan arkadaşımızın Devlet Orman 
işletmelerinin faaliyeti hakkındaki takdirkâr 
sözlerine bu işlerde çalışan arkadaşlar namma 
teşekkür ederim. 

Hakikaten memleketimiz ormanlarının kur-
. tarılması,. devamlı bir işletme mevzuu halinde 
yürütülüp götürülmesi için biricik çare müm
kün olan süratle Devlet Orman işletmelerinin 
memleketin her tarafına teşmili. Bunu Ziraat 
vekâleti orman politikasının belkemiği olarak 

alınıştır. Bu politika üzerinde ehemmiyetle, ıs
rarla yürüyeceğiz. 

Devlet Orman işletmelerinin vaziyetini muh
terem heyetinize ârzetmek için şu rakamları 
vereceğim. Şimdiye kadar faaliyette bulunan 
Devlet Orman işletmeleri 16 tanedir. Bundan 
iki ay evvel bunlara altı tane daha iltihak et
miştir ki bu suretle 22 büyük işletme kurulmuş 

bulunuyor. Ayrıca bu 22 büyük işletmeden maada 
10 tane de bu işletmelere mülhak, münferit 
bölgeler mevcuttur. Yeni bütçe geldikten sonra 
12 işletme daha açılacaktır. Binaenaleyh elimiz
deki vesaitin yettiği kadar ve elemanları .bul
duğumuz kadar süratle memleket ormanlarına 
Devlet Orman işletmelerini teşmil edeceğiz. 
Devlet Orman işletmeleri hem koruma vo hem 
de aynı zamanda ormanların devamlı surette 
İşletilmesini temin meselesini hattâ teşeir mese
lesini beraber hollcdecektir. Bu işler az- çok ile
ride işletmecilik işleriyle kombine edilerek be
raber yürüyecek, işlerimiz haline gelecektir. 
Devlet işletmeciliği mevzuu üzerinde Emin As
lan arkadaşımızın dairci intihabiyesi için hu
susi olarak arzu ettikleri işletme Denizli'de 
açılmıştır, yavaş yavaş tevsi edilecektir. Zan
nediyorum ki Aeıpayan da bunların içinde bu
lunmaktadır, esasen plânımıza girmiştir. O ci
var ormanlarmdanişletmoye müsait olanlar Dev
let işletmesine alınacaktır. 

Koruma işleri; benden evvel müstakil bir 
kanunla Ziraat vekâletinin elinde bulunuyor
du ve askerî bir teşkilâtla yürütülmektedir. Şim
diye kadar ormanlarımızın korunması bakımın
dan bu koruma teşkilâtında görülen arızalar 
üzerinde ciddiyetle durulmuştur ve durulmak
tadır. Yalnız teknik bakımından mesele meyzu-
ubahis olduğu zaman Ziraat vekili olarak muh
terem heyete şu mâruzâtta bulunacağım; Başka 
memleketlerde, .memleketimizde olduğu mâna
da bir koruma dâvası yoktur. Çünkü o memle
ketlerde Devlet ormanı, hususi orman vaziyet
leri anlaşılmıştır. Halkta ormana karşı umumî 
sevgi vardır ve ormanın vereceği umumî fay
dalar muhtelif tabakalarea idrâk edilmiştir. Bi
naenaleyh ormanda yangın çıkarmak, ormanı 
hususi menfaatler için tahrip etmek dâvaları 
yoktur. Oralarda esas itibariyle orman koru
ma meselesinde koruma tâbiri, yerine bakım kul
lanılmaya değer ve işlerde daha ziyade bakım 
mevzuu üzerinde toplanmış bulunmaktadır. Or
manlara bakım işi ise bitaraf, opjcktif bir ka
naatle arzedebilirim ki tamamiylc bir ihtisas işi
dir. Buna ait olan elemanın hususi surette ye
tiştirilmiş olması ve orman bakım işini taıiıa-
miyle meslek edinmiş olması icabetmektedir. Bu 
bakımdan bizim Devlet ormancılığımızın, tah
dit, amenajman, Devlet işletmesi, istimlâk iş
leri vesair gibi dâvaları yanında haddizatında 
ve başlıbaşına bir dâva olarak bakım meselesi 
vardır ve bizde teknik bakımdan orman korıı-
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ma ışını bir bakım dâvası olarak alıyoruz. ,.Yal-
nrz memleketimizin hususiyetleri halkımızın, or
manı tamamiyle benimsememiş olması veyahut 
âmmeye ait olan faydaları kâfi: derecede idrak 
edecek seviyede aydınlanmamış olmasr yüzünden 
bizde bakım işi münhasıran koruma mahiyetini 
almıştır. Ziraat vekâleti orman koruma işini 
al'zcttiğim vaziyette bakım işi olarak almakta ve 
bunu toptan olmak üzere Devlet işletmeciliği içe
risinde helletmeği düşünmektedir. Memleketi
miz ormanlarının küllüne Devlet - işletmeciliği 
teşmil edildiği takdirde aynı zamanda bunun 
bakım teşkilâtı da ayrıca meydana getirilecek 
ve bu husustabir meslek teşekkül edecek ve bu
nun İçin de ayrıca bir zümrenin meydana gelme
si icabedecektir. Ziraat vekâletinin ormaıı ko
ruma işi hakkında düşündüğü budur, 

Yalnız bu vaziyetin tasfiyesi ve intikalin ya
pılabilmesi için elimizde bulunan halihazır var 
ziyetinin ıslahı için yaptığımız tecrübelerden 
aldığımız neticelerin toplanarak mevzuun tetki
ki lâzımdır. Cevdet Kerim Beyin ortaya koy
duğu suale cevap vermek için arzedeyim, bu 
yönde üç, dört nydanberi tetkikat yaptırmak
tayım. Bu tetkikat neticesinde kauaatıma göre 
bakım işi en iyi şekilde halledilecektir. Tah
min ediyorum ki bu suretle bakım ve koruma 
işi hakkında kâfi derecede izahat verilmiş olu
yor. 

E. A, TOKAD (Denizli) — Bir sual; bu 
tahdit ve araenajman işinde uçaklardan İstifade 
mümkün değil midir? Böyle bir teşebbüs var 
mıdır? Millî Müdafaa vekâletinin ve Münaka
lât vekâletinin yardımı ile bundan istifade edi
lemez mi? 

ZİRAAT V. Ş. E. HATlPOĞLU (Manisa) — 
Tahdit İşinde uçaklardan istifade imkânı yok
tur. Yalnız haritaların alınması işi böylece hal
ledilebilir zannederim. 

Bu İşe evvelce teşebbüs edilmek istenmiş ve 
bu hususta mütaaddit defalar tetkikat yapıl
mıştır, Fakat bu İşi bugünkü şartlar dahilinde 
yürütüp ormanların haritasının alınması imkân
larını bulamıyoruz. Bunu, hali hazır şartlar 
değiştikten sonra gelecek zamanların dâvası 
olarak telâkki etmek mecburiyetindeyiz. 

B. TtİRKER (Afyon Karahisar) — Bilmiyo
rum suallerim muhterem Vekil Beyi alâkadar 
eder mi? 

Efendim; gazetelerde mütemadiyen okuyo
ruz, Marmara'nın incisi olan ada çamları tırtıllar 
tarafından tahrip edilmektedir. Bunlar için 
niçin bir tedbir alınmıyor? Bu gazetelere ce
vap veren olmadı. Aceba muhterem vekil bu 
hususta bizi tenvir edebilirler mi Bu çamlarla kim 
meşgul olacak? Orman müdürlüğü mü, belediye 
mi, yoksa vilâyet mi? Bendeniz vaktiyle bir çok 
yere müracaat ettim, *fakat nazarı itibara alın
madı. Onun için lütfen bizi tenvir etsinler. 

Dr. P. UMAY (Kırklareli) — Efendim; ha
tırımda* kaldığına göre, Türkiye'de 80 milyon 
zeytin ağacı olduğunu işitiyoruz. Bunların 24 
milyonu aşrlı, 54 milyonu aşısızdır. Bir kanun 
çıkarmıştık. Yabani zeytinlerin aşlanması işi
nin şimdiye kadar tatbik sahası bulamaması 
amenajman yapılmamhsından ileri geldiği söy
leniyor. Bu doğru mudur? Ve bu kanun ne 
zaman tatbik edilecektir? 

ZİRAAT VEKİLİ Ş. R. HATtPOĞLU (Ma
nisa) — Ada çamlarının muhafazası 'matbuatı
mızda da mevzuubalıİs olmuştur. Orman idaresi 
bu mevzuu mücadele için bir nevi yardım ma
hiyetinde benimsemiştir. Hastalıklarla mücade
le işi bu yıl Ziraat vekâleti tarafından benimsen
mişti. Fakat mücadele mevsimi "ilerlediği İçin 
bu yıl tam bir şekilde yetiştiremedik. Gelecek 
yıl camlardaki hastalıklarla mücadele edilecek
tir. Haşeratla mücadele Ziraat vekâletine 
aittir. Bunu halledeceğiz. Zaten Büyükada'da-
ki çamlardan maada diğer adaların çamlarm-
daki hastalıklarla mücadele yapılmıştır. Yalnız 
Büyükada kalmıştır. Ancak Büyüka'da böcek
lerle inficar olmuştur. Arkadaşımızın zeytin 
meselesine gelince; Yabani zeytinlerimiz çoktur. 
Marmara havzasına, Eğe havzasında, Akde
niz'in eenııp maillerinde Eğe mıntakasmda - se-
yabatlarımda, buralarda gezdiğim sıralarda bu 
meselelerle de iştigal ettim. Yüksek Heyetini
zin malûmu olsa gerektir ki Ziraat vekâletin
de bir zeylin bakım teşkilâtı vardır. Bu teşki
lât bir çok yerlerde yabani zeytinleri deliceleri 
»ışılatmaktadır. Bu surette ıslah edilen zeytin
liklerin temliki meselesinde Orman kanunundan 
evvel çıkan İhtilâflar nizamname tadil edilmek 
suretiyle bertaraf edilmiştir. Bn iş önümüzdeki 
sene daha süratle yürüyecektir, Ümit ediyoruz ki 
bu suretle zeytinliğimiz daha ziyade inkişaf ede
cektir, 

. E. SAZAK (Eskişehir) — Bugünkü mevcut 
teşkilâtla ormanlarımızın korunduğuna kani mi
siniz? 

ZİRAAT VEKİLİ Ş. R. HATtPOĞLU (De
vamla) — Arkadaşlar, ormanlarımızın korundu
ğunu, memleketin yıl içinde, hiç orman yangını-' 
görmediğini ve ormanlardan kaçak katiyat ;ya--
pılmadığını iddia etmek hiç bir zaman imkân 
dahilinde olmryan bir şeydir, Bu iddiayı da 
Ziraat vekili arkadaşınız yapmıyacaktır. Çün
kü realite hepinizin gözü önündedir. Şunu ar-
zetıııek İstiyorum ki .orman koruma teşkilâtı ta
mamlanmış değildir. Memleketin bütün orman
larına .şâmil askerî mahiyetteki teşkilât ne miktar 
itibariyle derpiş edilen şekilde itmam edilmiş, 
ne de kurulan teşkilât kâfi derecede elemanlarla 
teçhiz edilmiş değildir. Bendeniz sorulan sualle
re topyekün cevap olarak korumaya taallûk 
eden teknik noktai nazarımı topyekün arzetmiş 
bulunuyorum, modern ormancılıkta orman'ko-
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ruma işinin fennî bakımdan bir bakini işi oldu
ğunu ve memleketimizde modern" ormancılığı 
yerleştirirken, bir taraftan halkımızı buna alış
tırmak diğer taraftan da bakım teşkilâtını kur
mak lâzımdır diye arzetmiştim, Yoksa mevcut 
ornı anlarım izm her türlü zarardan masun bulun
dukları iddia edilemez-, Fakat bugünkü teşkilât 
içinde elimizdeki vasıtalarla mümkün olduğu ka
dar memleket ormanlarını ciddi surette korumaya 
çalışıyoruz. T>u İınsusta vazifelerinde ihmal 
gösterenlerin devamlı surette peşlerinde bulu
nuyoruz. Gelecek senelerde Devlet orman işlet-
me'eiliğiyle beraber olmak üzere koruma teşki-

• lfltmr bir nevi bakım teşkilâtı haline getirmek 
için etüdlerimiz hazırlanmakta ve plânlarımız 
yapılmaktadır, Ümit ediyorum ki, bunu da sür
atle İkmal ederek muhterem Heyetin huzuruna 
geleceğiz ve bunu-da bir .neticeye bağlıyacağız. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Efendim, sayın 
Ziraat vekilimiz ormanları tahdit işinin mühen
dis fıkdanından, ileri geldiğini beyan buyurdu
lar. Hatıra gelen sudur: Eğer sebep mühendis 
f ikdam ise o halde mevcut Orman mektebini 
tevsi ve o da kâfi gelmiyorsa başka bn.' ikinci 
1>İr onuan mektebi ihdasındır. Böyle büyük bir 
serveti mutazaınnnn olan memleket ormanları
nın biraııcvvcl ' işletilmesi için lâzımgclen mü
hendisleri de biranevvcl yetiştirelim. Bu serve
timizi de biı-anevvel meydana getirelim. Maru
zatım budur. 

Zr. V. Ş. R. HATİPOĞLU (Manisa).— Ar
kadaştım hemen tatmin edeyim ki memleket or
manlarının özettiğim yollardaki işlerini hallet
mek için eleman meselesi üzerinde Ziraat vekâ
leti durmuştur. Orman fakültesinin şimdiye ka
dar normal' kadrosu arttırılmıştn\ Halihazır 
şartlar içerisinde mekteplerin talebe kadrosunun 
arttırılmastııin ne kadar müşkül olduğunu tak
dir buyururlar. Fakat bıma rağmen âzami ta
sarruf hareketiyle mümkün olduğu kadar fazla 
talebe yetiştirilmesi için orman fakültesine emir 

, verilmiştir ve bu yolda talebe miktarının arttı
rılması temin edilmiştir. Orta orman mektepleri 
için de aynı emirler verilmiş bulunuyor. 

Inşaâllah hu sıkıntılarımız geçtikten sonra 
bütün memleket ormanlarının işletilmesi aym 
zamanda tahdit ve teşeir işlerinin başarılması 
için lâztmgelen elemanı süratle yetiştirmek 
üzere mekteplerimizi arttırmağı da düşüneceğiz. 
Mevcutlarının kadrolarını da daha ziyade geniş
leteceğiz. 

Bugün için yapılabilen şey yapılmış, alrnması 
lâzımgclen tedbirler alınmıştır. 

C. K. ÎNCEDÂYI (Sinob) — Orman teşki
lâtı üzerinde Ziraat ve Millî Müdafaa vekillerin
den müşterek bir ricada bulunacağım.. Ziraat 
vekili arkadaşımızın izahından vuzuh çıkarmağa, 
aydınlanmağa çalıştım. Hiç olmazsa prensip 
hakkında Millî Müdafaa vçkiü arkadaşımın da 

mütalâa ve düşüncelerinin ne olduğunu duymak 
isterim, . ' ""' 

M. M. V. Gl, A. R. ARTTJNKAL (Manisa) — 
Orman koruma işlerinin Ziraat vekâletine, ait 
olduğu malûmu devletleridir. Genel kurmayla 
ve Hükümetle bu iş görüşülmedikçe bunun hak-: 
kında size bir söz söylemek imkânına malik-de-^ 
ğilim. Binaenaleyh bu, Hükümet meselesi olur-' 
sa orada verilecek kararı huzurunuza arzederiz. 

REİS — Maddelerin müzakeresine geçilme
sini reyinize arzediyorum. Kabul edenler :.. Et-
miyeıüer ... Kabul edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğü. 1943 malî yılı bütçe 
kanunu •'.'.'• 

MADDE 1. — Orman, umum müdürlüğünün 
1943 malî yılı masrafları İçin ilişik (A) işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (8 349 844) lira tah
sisat verilmiştir. ••;--' 

A - ÜETVELÎ 

1 Maaş vo 4187 sayılı kanuna göre 
verilecek zamlar 2 
REİS — Kabul edilmiştir. 

2 Merkez ücretleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 Vilâyetler ücretleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

4. Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir, 

5 Tekaüt, dul, yetim maaşları ve 
tahsisatları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

G 1683 sayılr kanunun 58 nci mad
desi mucibince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7 2233 sayılı kanun mucibince 
askerlik dersi muallimlerine ve
rilecek ücret 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

8 Mefruşat ve demirbaş 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

9 Levazım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

10 Mütenevvi masraflar. 
REÎS' — Kabul edilmiştir. 

11 4306 sayılı kanun mucibince ve
rilecek giyim eşyası bedeli ve 
bilumum masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

12 Nakil vasıtaları masrafı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

13 Mahkeme harç ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

14 Daimî memuriyet harcırahı 45 OOCK 
Kabul edilmiştir. 

Lira '•", 

230 013 

30 896 

288 891' 

32 000 

90 000 

20 000 

855 

12 000 

70 000' 

179 000 

40 085 

52 500 

130 000 

REÎS 
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15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

'25 

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

Muvakkat memuriyet harcırahı 
EEtS — Kabul edilmiştir. 
Müfettişler harcırahı 
EEtS — Kabul edilmiştir. 
Muhabere ve mükâleme 
BEİS -r~ Kabul edilmiştir, 
Tedavi ve tazminat 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Mektepler ve kurslar 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Devlet işletmeleri için müteda-
vil sermaye" 
EEÎS — Kabul edilmiştir, 
Tahdit vo sınırlama, amenajman, 
teşeir ve fidanlıklar, hastalık
lar, haşereler ve yangınlarla 
müeadele, istimlâk, fennî tec
rübeler, orman evleri 
EEtS — Kabul edilmiştir. 
Harita ve kadastro 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Ankara ve civarının teşciri ve 
Ankara fidanlığı 
EEÎS .— Kabul edilmiştir. 
Telifat, neşriyat ve propaganda 
EEİS — Kabul edilmiştir. 
Ecnebi memleketlerdeki kon -
gre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin harcırah ve mas
rafları ve beynelmilel ormancı
lık merkezi âza iştirak hissesi 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Arsa ve binaların mubayaa, is
timlâk, inşa ve tesisatiyle mev
cutlarının tamir ve tevsii ve in
şaat ile esaslı tamiratm kontrol 
memurları ücreti ve sair mas
rafları 
EEÎS — Kabul edilmiştir, 
Ecnebi mütehassıs ve tercüman
ları 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Staj ve ihtisas için yabancı mem
leketlere gönderilenlere yardım 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Beddiyat 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Masarifi gayri melhuza 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Geçen yıl borçlan 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Eski yıllar borçları 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Orman fakültesinden çıkacak or
man mühendislerine 1437 saydı 
kanun mucibince verilecek avans 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
Hükmedilmiş borçlar 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 

180 000 

25 000 

58 355 

5 500 

159 000 

500 000 

.496 000 

1 

85 000 

3 000 

3 500 

4 000 

1 

1 
20 000 

1 
4 000 

Ll 600 

5 300 

3 000 

35 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet Meir* 
kez" bankasma verilecek itfa kar
şılığı 65 345 
EEİS — Kabul edilmiştir. 

36 Maaş ve 4178 sayılı kanuna göre 
verilecek zamlar 844 000 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

37 Ücret 86 686. 
EEİS — Kabul edilmiştir. 

38 4306 saydı konun mucibince ve- ., 
rilecek giyim eşyası ve masraf
ları 3 243 
EEİS — Kabul edilmiştir. 

39 Muvakkat tazminat 9 000 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

40 Mefruşat ve demirbaş 2 000 
EEÎS — Kabul edilmiştir, 

41 Mütenevvi masraflar 53 700 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

42 Harcırah 71 558 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

43 Resmî telefon tesis ve mükâle
me bedeli 2 600 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

44 Muayyenat 1 824 213 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

45 Levazım ve teçhizatı askeriye 464 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

46 Nakliyat 64 000 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

f47 Muhtelif levazım • - • • 42 000 
BEİS — Kabul edilmiştir. 

48 Hayvan mubayaası 10 000 
EEÎS — Kahul edilmiştir. 

49 Nakil vasıtaları 2 500 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

50 İnşaat ve tamirat 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

51 Mahkeme masrafları 1 500 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 

52 İstihbarat 4 000 
EEİS — Kabul edilmiştir. 

53 Geçen yıl borçları 5 000 
EEİS — Kabul edilmiştir. 

(Birinci madde tekrar okundu). 
EEÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzcdiyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler.. 
Kabul edilmiştir. • 

MADDE 2. — Orman umum müdürlüğünün 
1943 malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere (8 349 844) lira talimin edil
miştir. 

B - CETVELİ 
p . . Lira 
1 Devlet Onnnnlarmda mevcut 

mukaveleler ve yapılacak satış
lar 4 113 831 
EEÎS — Kabul edilmiştir. 
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F. Lira 
2 Vakıf ve hususi ormanlar 100 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
3 Müteferrik hasılat 220 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
4 Orta mektepler hasılatı 11 105 

REİS — Kabul edilmiştir. 
5 1941 senesi hesabı katisine göre 

varidat fazlası 1 616 148 
REİS — Kabul edilmiştir. 

G Devlet, işletmelerinden alınacak 
orman tarife bedeli 538 760 
REÎS .— Kabul edilmiştir, 

7 Umumî bütçeden yapılacak yar
dım • . 1 750 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REÎS — Madde hakkında mütalâa var mı? 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum. Kabul 
edenler.,, Etmiyenlcr... Kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — İlişik (C) işaretli cetvelde 
m üsteni datı gösterilen varidatın 1943 malî yılın
da da tahsiline devam olunur. 

REÎS — Mütalâa var mı? Kabul*cdenler„. 
Ktmİyenler... Kabul edilmiştir, 

MADDE 4. — Orman umum müdürlüğünün 
müteferrik müstahdemleri kadrosu ile nakil va
sıtaları ilişik (.1)) işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Kabul edenler.,, Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 5. — l^asıl uumaralarİyle unvanları 
bağlı (E) işaretli cetvelde münderiç. tertipler
den 3656 sayılı kanunun 9 neu maddesi muci
bince idaresi zaruri görülen muvakkat mahiyet
teki " hizmetler için aylık ücretli müstahdemler 
kullanılabilir. Bunların kadroları İcra Vekilleri 
Heyeti karariyle tesbit vo mütaakıp yıl bütçe
siyle birlikte Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler kad
rolarının bütçede meveut diğer hizmetin ifasına 
müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde bulunma
ması şarttır. 

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

MADDE 6. — 3818 saydı Orman umum mü
dürlüğü Teşküât kanununa bağlı (1) numaralı 
cetvelde yazılı memuriyetlerden işbu kanuna 
bağlı (L) işareli cetvelde derece, aded ve maaş-
hırı gösterilen memuriyetler 1943 malî yılı zar
fında mevkuf tutulmuştur, 

REİS — Kabul edenler,,, Etmİyenler... Ka
bul edilmiştir, 

MADDE 7, — 1943 malî yılı içinde kapatıl
mak üzere (500 000) liraya kadar kısa vadeli 
avans ve hesabı câriler akit ve kü-şadma Ziraat 
vekili .mezundur. 

REİS — Mütalâa var rai? Maddeyi reye ar
zediyorum..Kabul edenler... Etmİyenler... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 8. — Orman kanununun istimlâke 
ait hükümlerinin temini ve Devlet orman işlet
mesinin faydalı görülecek yerlerde tesis, ve tev
sii için 1944 malî yılı başından itibaren beş malî 
yıl bütçelerine konacak tahsisattan ödenmek 
üzere {1 000 000) liraya kadar istikraz aktinc 
veya hesabı câri açtırmaya Ziraat vekili salahi
yetlidir. 

REİS — Mütalâa var mı ? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler... Etmİyenler... Kabul 
edilmiştir, 

MADDE 9. — 1508 sayılı kanun mucibince 
ameııajıııan ve toşeir işlerinde çalışacaklara vc-
rcîleeek gündelik tazminat başmühendisler için 
(350) başmühendis muavinleri için (300)' ve 
mühendisler için (250) kuruş olarak hesap olu
nur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler.. Etmİyenler,. Kabul 
edilmiştir* 

MADDE 10, — Merkez ve vilâyetler kadro
suna dahil olan memurlarla müstahdemlerin 
kendi maaş ve unvanlariyle idarenin merkez v(> 
taşra teşkilâtının her hangi bir kısmında istih
damları halinde kendilerine harcırah veya vekâ
leten diğer bir işte istihdam edileceklere vekâ
let maaşı verip vermemeye tayinlerindeki usul ve 
salâhiyetlere göre Ziraat vekili ve Orman umıım 
müdürü salahiyetlidir. 

REİS — Mütalâa var mı.? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler.. Etmİyenler,. Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 11, — Orman umum müdürlüğü orta 
ve mmtaka orman mekteplerine senevi Bursa 
için (245), Bolu için (215) lira ücretle leyli 
talebe alabilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler., Etmiyenlcr,. Kabul 
edilmiştir, 

MADDE 12. —. Mııhasebei umumiye kanu
nunun 77 ncı maddesi hükmü Orman koruma 
genel komutanlık istihbarat masarifi için de tat
bik olunur. 

REİS — Mütalâa var mı? Maddeyi reye ar
zediyorum. Kabul edenler.. Etmiyenlcr,. Kabul 
edilmiştir, 

MADDE 13. — 311ö sayılı Orman kanunu
nun tesbit ettiği hüküm ve şartlar dairesinde 
ormanların tahdit ve sınırlama işlerine 1943 malî 
yılında da devam olunur, 

REİS — Madde hakkında mütalâa var mı? 
Maddeyi rcyiıûze arzediyorum. Kabul buyuran
lar... Etmİyenler... Kabul edilmiştir. 
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MADDE 14. — Bu İtamın 1 haziran 1943 ta

rihinden mer'idir. 
REİS — Maddeyi reyinize arzcdiyorutîı. Ka

imi buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
HADDE 15. — Bu kanunun hükümlerini ic

raya Maliye ve Ziraat vekilleri'memurdur. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyoruıu. Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
Kamınım heyeti umumiyesini açık reyinize 

arzediyorum. 
4. — Tapu ve kadastro umum müdürlüğü 

Teşkilât ve vazifelerine dair olan 3937 numaralı 
/.•(imimin 5 nci maddesiyle 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) mtmarah cetvelde değişiklik yapılması 
hakkında kanun lâyihası ve Adliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/30) [1] 

REİS — İkinci müzakeresidir. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı 
cetvelde değişildik yapılması hakkında kanun 

MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının : 

tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna 
bağlı (1) sayılı'cetvelin Tapu ve Kadastro 
ıımıım müdürlüğü kısmından İlişik (1) sayılı cet
velde derece, unvan ve maaşı gösterilen memuri
yet çıkarılmış, yerine ilişik (2) sayılı cetvelde 
dereeo, unvan ve maaşı gösterilen memuriyet ko
nulmuştur. 

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

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

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

MADDE 3. — Bu kamımın hükmünü icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzo-
diyörnm. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Aynı lâyihanın ikinci kısmı olan Tapu ve 
Kadastro Umum müdürlüğü teşkilât ve vazife
lerine dair olan 2997 sayılı kanunun, beşinci 
maddesinin değiştirilmesi hakkındaki lâyihanm 
ikinci müzakeresine geçiyoruz. 

Tapu ve Kadastro Umum miidürlüğü teküat ve 
vakfelerine dair olan 2997 sayılı kanunum 5 nci 

maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun 
MADDE 1. — 29 mayıs 1936 tarih ve 2997 

[1] Birinci müzakeresi 21 i/ıci inikat zaptında-
dır. 

sayılı kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde 
değiştirilmiştir. : 

Umum müdürlüğün reisliği altında, merkez
de biri Tapu komisyonu ye diğeri Memurin in
tihap komisyonu olmak üzere iki komisyon teş
kil olunur, 

Tapu komisyonunda teftiş heyeti reisi ile 
muamele ve kadastro ve tapu sicilleri müdür
leri ve kadastronun fenne müteallik işlerinde 
fen müşaviri ve teşkilâta ait işlerde de zatiş-
leri ve levazım müdürü âza olarak bulunurlar. 
Bu komisyon, Umum müdürlük tarafından ha
vale edilen işlerle kendisine tevdi olunan ka
nun ve nizamname lâyihalarını ve talimatna
meleri tetkik ve kadastronun nerelerde yapıl
ması uygun olacağı hakkında mütalâa beyan 
etmek ve tapu Sicil müdürleri tarafından :akit 
ve tescil taleplerinin reddine dair verilen ka
rarlar aleyhine vukubulan itirazları tetkik ede
rek karara b'ağlamak vazifesiyle mükelleftir. 

Memurin intihap komisyonunda, teftiş he
yeti reisi ile muamele, kadastro ve tapu sicilleri 
müdürleri, fen müşaviri,' zatışleri ve levazım 
müdürü âza olarak bulunurlar. Bu komisyon 
tapu ve kadastro memur ve müstahdemlerinin 
intihap, terfi ve tahvil işlerini görür. 

Memurin intihap komisyonu, aynı zamanda 
vekâlet inzibat komisyonu vazife ve salâhiyeti
ni haiz olup inzibat işlerine de bakmakla mü
kelleftir. 

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

MADDE 2, — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir, 

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

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icra
ya Adliye vekili memurdur. 

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

Kanunun heyeti umumiyesini reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler»; Kabul edil
miştir. "*'l 

5. — Fevkalâde vasiyet dolayısiyle ~bazı vergi 
ve resimlere zam icrasına dair olan 3829 4040 
ve 4U26 sayılı kanunların bazı hükümlerinin de
ğiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrasına dair kanun lâyihası ve Tktisat, 
Gümrük ve inhisarlar, Maliye ve Bütçe encümen
leri mazbataları (1/33) [1] 

REİS — Lâyihanın birinci müzakeresine baş
lıyoruz. 

Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa var mı? 
MALÎYE V. P, AĞRALI (Elâzığ) — Ar

kadaşlar, bir kaç gün sonra bütçe müzakeresine 
başlıyaeağız. Hcvzuubalüs olan kanun lâyihası 

[1] 46 sayılı basmayanı zaptın sonundadn\ . 
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önümüzdeki sene bütçesini alâkadar eden varidat 
kanunu olması dolayısiyle müstacelen müzake
resini kabul buyurmanızı rica edeceğim. 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, ben 
bu kanunun leh veya aleyhine mütalâa beyan 
edecek değilim. Onu mütehassıs arkadaşlar 
söylerler. Yalnız muamele vergisi münasebe
tiyle. Hükümetten bir ricada bulunacağım. Bi
liyorsunuz ki, bizim şehirler halkmın ekserisi 
esnaf ve sanatkârdır. Bunlar çocuklarını mek
tepte okutmakla beraber küçük yaşta sanat
kâr olarak yetişmesini de arzu ederler. Onun 
için yazm mektep tatilleri zamanında bir sanat 
müessesesine çırak olarak verirler. Evvelce 
3535 numaralı kanun mer'i iken bir sanat mü
essesesi 10 kişiden fazla adam istihdam edilirse 
muamele vergisine tabi idi. Halbuki 1940 da çı
kardığımız 3843 numaralı kanunda bunu beşıe 
İndirdik, Şimdi bu çocukları mektep tatilleri 
zamanında bir sanat müessesesinin yanına ver
meğe imkân olmuyor, ' Çünkü isçi miktarı azal
mıştır, alamıyorlar. Bu yüzden mektep ço
cukları tatil zamanlarında sokaklarda oynıya-
rak, birbirleriyle kavga ederek vakit geçiriyor
lar ve ahlâkları bozuluyor. Diğer taraftan bu 
çocuklar ileride intisap edecekleri mesleğe bir 
alışkanlık, bir bağlılık hâsıl ederlerdi. Ondan 
mahrum kalıyorlar. Onun için gerek çocukla
rın istikbali ve gerekse memlekette ilerde mes
lek ve sanat adamlarının yetiştirilmesi bakımın
dan bu mevcut kanundan çırakları hariç tut
mak üzere Hükümetin bir kanun getirmesini 
rica ediyorum. Bilhassa Maliye vekilinden bu
nu istirham ederim, bti maksatla söz almış bu
lunuyorum. . 

MALİYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) — Efen
dim, arkadaşımızın arzu buyurdukları, muame
le vergisi kanununda bir tadil icrasıdır. Esas 
itibariyle böyle bir dileği Parti kongrelerinden 
de aldık, bunu düşünmekteyiz. Tadili derpiş 
edip arzedeceğiz. 

L ARUKAN (Eskişehir) — Çok teşekkür 
ederim. 

REİS — Maddelerin müzakeresine geçilme
sini kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edil
miştir. 

Müstacelen müzakeresini kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bası vergi ve re
simlere zam icrasma dair olan 3828 ve 4226 sa
yılı kanunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 

. sayılı kanunun bazı hükümlerinin değiştirilme
sine dair kanun 

MADDE 1. — 3843 sayılı muamele vergisi 
kanununa göre alınan ve 4226 sayılı kanunla 
nispeti değiştirilmiş olan muamele vergilerin
den; 

A) Türkiye dahilinde imâl olunan madde-
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lerle yabancı memleketlerde imâl olunup Tür
kiye'ye ithal edilen maddelere ait muamele 
vergileri nispeti yüzde iki buçuk zammiyle 
yüzde on beşe; 

B) Banka ve bankerlerle sigorta şirketle
rinden alman muamele vergileri nispeti yüzde 
iki buçuk zammiylo yüzde ona; 
çıkarılmıştır. 

Bu maddenin (A) fıkrası ile yapılan arttır
ma bilûmum hububat unlarından imal ve idhal 
dolayısiyle alman muamele vergilerine şâmil 
değildir. 

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

MADDE 2. — 1451 sayılı Tapu harçları ka
nununa göre alman harçlardan, mezkûr kanu
nun 1, 3, 4, 5,' 6 ve 25 nci maddelerinde yazılı 
harçlara bir misli zam yapılmıştır. 

Tapu harçları kanununun. birinci maddesine 
göre ayrılan vilâyet hissesi, mezkûr maddeye 
ait zamdan da aynı nispette ayrılır. 

REÎS— Mütalâa var mı? Maddeyi kabul 
edenler..! Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 8.—>3828 sayılı kanuna göre alı
nan müdafaa vergisinden; 

A) 1722 sayılı kanuna bağlı mukavelena
mede münderiç standard nevinden inhisar kib
ritlerinden vasati elli copu muhtevi bek ir ku
tuya ait vergi 0,75 kuruş zammiyle üç kuruşa; 

B) Çakmak taşlarının beher adedine ait 
vergi üç kuruş zammiyle on iki kuruca; 

Çıkarılmıştır. 
REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 

arzediyorum. Kabul edenler.,, Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADE 1. — Kibrit inhisar 
acenteleri ve kibrit alım ve satımiyle İştigal 
eden diğer bilûmum hakikî ve hükmi şahıslar 
bu maddenin son fıkrasında yazılı ilânın ya
pıldığı günde; dükkân, mağaza, fabrika, imalât
hane, ambar ve depolarında, şube veya acenta-
lan veya komisyoncuları nezdinde veya sair 
yerlerdeki kibritleriyle çakmak taşlarının mik
tarını ye bulundukları yerleri gösterir beyanna
meyi, mezkûr ilânın yapıldığı günü takip eden 
ilk iş günü akşamına kadar, bağlı bulundukları 
varidat dairesine vermeğe mecburdurlar. 

Kibrit inhisarına ait olup acentaları nezdin
de emaneten bulunan kibrit ve çakmak taşları 
ile kanunun neşrinden evvel satılmış olup, alı
cıya teslim veya irsal edilmemiş olan kibrit ve 
çakmak taşları da beyannamede ayrıca gösteril
mek suretiyle bildirilir. 

Son fıkradaki ilândan evvel satılmış olup 
alıcıya gönderilmek üzere yola çıkarılarak satı
cı • elinden çıkmış ve mezkur tarihte henüz alı
cının "eline geçmemiş olan mallar, alıcıya vâsıl 
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olduğu günü takip eden ilk iş günü akşamına 
kadar ayrı bir beyanname ile bildirilir. 

Maliye daireleri kanunun neşrini mütaakıp 
birinci i ıkrada yazılı beyannamelerin verilme
sini mahallerindeki gündelik gazetelerle ve bu-
lunmıyan yerlerde mutat vasıtalarla ilân eder
ler. 

• REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
arzediyorum. Kabıtl edenler... Etmiyenlcr... Ka
bul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2, — Muvakkat bi
rinci madde mucibince verilecek beyannamele
rin doğruluğu varidat dairelerince mükellefle
rin iş yerlerinde ve çalışma saatleri içinde, def
terleri ve ticari evrakı tetkik edilmek ve mev
cut stokları cüzden geçirilmek suretiyle sağla
nır. Yapılan tetkikat neticesinde beyana tabi 
kibrit ve çakmak taşı bulunduğu halele müddeti 
içinde beyanname ile bildirmediği veya nok
san bildirdiği anlaşılanlara, bildirilmiyen mal
ların varidat dairelerince tesbit olunacak miktar
ları üzerinden, bu kanunun üçüncü maddesiyle 
kabul edilen zam nispetinde vergi tarh ve buna 
beş kat Kam icra edilerek mükellefe tebliğ 
olunur. 
' Mükellefler kendi beyannameleri haricinde 

yapılan tarbiyata karşı, 3692 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde, itiraz ve temyiz talebinde 
bulunabilirler. 

itiniz komisyonu kararlarına karşı, Hazine 
namına yapılacak temyiz talepleri de aynı ka
mın hükmüne tâbidir. 

Mükellefler beyanname ile bildirdikleri kib
rit ve çakmak taşlan için bu kanunun üçüncü 
maddesiyle kabul edilen zam miktarı üzerinden 
taayyün edecek verdiyi beyannamelerini verdik
leri günü takip eden yedi gün içinde ödemeğe 
mecburdurlar. 

Bu maddeye göre. varidat idarelerince tarhe-
dilecek misil zamlı vergilerde, tarhiyatm mü
kellefe tebliğini takip eden yedi gün içinde 
ödenir, 

Ancak kibrit inhisarı acentaları beyanname 
ile bildirdikleri stoklarına ait vergiyi beyanna
menin verildiği günden itibaren üç ay içinde 
ve üç müsavi taksitte öderler. Kibrit inhisarına 
ait olup emaneten acentaları nezdinde bulunan 
ve beyannamede ayrıca gösterilen ve emaneten 
bulunduğu kayıt ve vesikalarla tevsik edilen 
kibrit ve çakmak taşlan için acentalar vergi öde
meğe mecbur değillerdir. 

Zamanında ödenmiyen vergiler yüzde on 
zamla ve Tahsili emval kanumtna göre tahsil 
edilir. 

REÎS — Mütalâa var mı? Maddeyi reyinize 
a,rzediyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

maddesi hükmü bu kanun haklımda da câridir. 
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

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

MADDE 6. — Bu kanım hükümlerini icraya 
İcra Vekilleri Heyeti memurdur, 

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

Kanunu açık reyinize arzediyorum. 
MALÎYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) — Arka

daşlar, Devlet elindeki sahipsiz toprakların 
köylülere tevzii için, Yüksek Heyetinizin ma
lûmudur ki tevzi komisyonları teşkil ettik, ça
lışmaktayız. Bunu daha fazla tevsi ederek bu 
işin biran evvel intacı için de bir kanım lâyiha
sı teklif ettik. Bu lâyiha Dahiliye, Ziraat, Ma
liye ve Bütçe encümenlerine havale edildi. Bu 
işin tesrii için gerek Partide ve gerek buradaki 
müteaddit arkadaşlar tarafından temennilerde 
bulunuldu. Bu takdirde zannederim lâyiha 
Meclisin tatiline kadar yetişmez. Tensip buyu
rursanız şu dört encümenden tensip buyuraca
ğınız miktarda âza tefrik ederek bir Muvakkat 
encümen teşkil edelim. Bu suretle işimiz daha 
çabuk ilerlemiş olur. 

REÎS — Devlet elindeki toprakların toprak
sız köylülere tevzi edilmesi için gelen kanun 
lâyihası dört encümene havale edilmiş bulunu
yor. Maliye vekili, bu dört encümen âzasından 
mürekkep bir Muvakkat encümen teşkilini ve 
lâyihanın orada görüşülmesini teklif ettiler. Ev
velemirde Muvakkat encümen teşkili hususu
nu reyinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Bu encümenlerin beherinden beşer âza se
çerek Muvakkat encümenin yirmi kişiden iba
ret olmasına muvafakat buyuruyor musunuz? 
(Muvafık sesleri). O halde .reye arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Açık reylerin neticesini arzediyorum : Or
man umum müdürlüğü 1943 malî yılı Bütçe 
kanununa (312) zat rey vermiştir,-nisap vardır, 
muamele tamamdır, kanun (312) reylo kabul 
edilmiştir. 

' Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 4226 
sayıl: kananlarla Tapu harçları hakkındaki 
1451 sayılı kanunun bazı hükümlerinin değişti
rilmesine dair kanuna (290) zat rey vermiştir, 
nisap vardır, muamele tamamdır.. Kanun (290) 
reylo kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü resmî tatildir, cuma günü sa
at İ5 de toplanılmak üzere inikada nihayet ve
riyorum. 

MADDE 4. — 4040 numaralı kanunun 40 neı I Kapanma saati : 16,55 
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Orman Umum müdürlüğü 1943 malî yıh Bütçe kanununa verilen reylerin neticesi 

(Kantin habııl edilmiştir,) 

AFYON KARAHİSAR 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H. SELGÎL 
A. TAŞKAPIU 
B. TÜRKER 
S. YURDKORU 

AĞRI 
11. BAYRAK 
H. TUGAÇ ' 

AMASYA 
Z. TARIIAN 
E. URAS 
A. K. YIÖİTOĞLU 

ANKARA 
B. BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0, BEKATA ' 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
M. KAYAOĞLU 
H. N, MIHÇIOCLU 
M. ÖKMEN 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
11. T. DAGLIOÖLU 
Dr. G. KAHRAMAN 
•Dr. H. KURAL 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Dr. II. ALATAŞ 
Gri. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN , 
N. GÖKTEPE 
A. MENDERES 

.aza aaedJ 
Reye igtirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenlrifler 

Reye igtirâk etmiyenler 
Münhaller 

455 
312 
312 

0 
0 

140 
3 

[Kaüııl edenler] 
BALIKESİR 

0. N. BURCU 
P. ETÇÎOĞLU 
H. KARAN 
H. KÜÇÜKLER 
H. ONAT 
01. K.ÖZALP 
P. TİRİTOGLU 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
A. ESEN " 
M. Ş. ESENÜAL 
K, GÜLEK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
F. F. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN. 
B. OSMA 

BOLÜ 
H- S. ADAL 
H. R. ÖYMEN 
G. ÖZÇAĞLAR 
C. S. SİREN 

•Dr.'Z. ÜLGEN 
BURDUR 

t. N. DİLMEN 
Ş. ENGJNERf 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. A KG ÜÇ 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 

V. GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SlMER 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAY1RM 
A. KAMÇLti 

ÇANKIRI , 
Dr. A. ARKAN 
A. DOĞAN 

ÇORUH 
A. R. EREM 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr. H. BERKMAN 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜK A 
Dr. S. K. TOKGÖZ 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
K. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
M. N. GÜNDÜZALP 
Dr. R MEMtK 

ELAZIĞ 
F. A. AYKAO 
H. KtŞOGLU 

İ. YALÇIN 
ERZİNCAN t 

A. FIRAT 
F. KALFEGİL 
A. S. İLTER 
$. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
GI. P. DEMİRHAN 
N." ELGÜN 
M. II. GÖLE 
Ş. KOÇAK . 
Gl.'JiS. SOYDEMİR 

ESKİŞEHİR 
Y; ABADAN 
j.ARUKAN 
t .V. AYKURD 
1. ÖZ DAM AR 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 

. Dr, M. CANBOLAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
Ş. ÖZDEMİR 
M. ŞAHİN " 

GÎRESUN 
A. SAYAR 
Dr. H. V. SOMYÜREK 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
H. P. ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 
C. SELEK 
E.S.TÖR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKStDAN 
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HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
Gl. E. DURUKAN 
JT. İLGAZ 
B. S. KUNT 
İL SELÇUK 

İÇEL 
İÜ. İNANKUR 
R. KOR ALT AN 
Ş. TUGAY 
Öl. Ş..TÜRSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Di-. O. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENİZMEN 
Dr. II. DİKER 
A. Ş. ESMER 
T. A. GÖVSA 
I'. HA UAL 
Ol. TC. KARABEKİR 
Z. TCARAMURSAL 
II. KORTEL 
s. A. ÖGEL 
E. ÖYMEN 
A. Tî, TARHAN 

İZMİR 
B. ARIMAN 
M, BİRSEL 
Dr! H. II. CURA 
E. ÇINAR 
S. EPİKMEN 
E. ORAN 
S. YUNUS 

KARS 
E. DEMÎREL 
C. DURSUNOĞLU 
E. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z ORHON 
E. ÜZOĞUZ 

KASTAMONU 
A. BÎNKAYA 
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T. COŞKAN 
H. ÇELEN 
Dr. P. ECEVİT 
R. SAT/TUĞ-
N. T AMAÇ. 

KAYSERİ 
A. II. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
0. TAŞÇTOĞLU 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
Dr. F. UMAY 

KIRŞEHİR 
F. ÇOBANOĞLU 
F. SELEN 
S. TORGUT 
L TURAN 

KOCAELİ 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU . 
Dr. F. g. BÜRGE 
R, FENMEN 
S. PEK 
1. TOLON 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A. BINAL 
S. ÇUMRALİ 
Ş, ERGUN 
Dr. S. IRMAK 
A. R. TÜREL 
Dr. O. g. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S, DELİLBAŞT 
S. KUTMAN 
II. PEKCAN 
A. TİRİDOĞLU 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDA B 
M. ÖKER 
Dr. C. ÜZELÇİ 
M, S. ÜZPAZARBAŞI 
M. PEKTAŞ 
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K. SAYIN 
0. TANER 
T, TEMELLÎ 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN 
KAL 
II. BAYUR 
R. N. EDGÜER 
O. ERCİN 
L ERTEM 
Ş. R. HATİPOĞLTÎ 
E. KURDOĞLÜ 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
E. USLU 

MARAŞ, 
R. KAPLAN 
H. R. TANKUT 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZGOREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENOİOĞLU 
Dr. A. URAS 
T;. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Ovgrl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
ÎT. KİTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. (!. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
İL MENGİ • 
F. SOYLU 
Dr. R. F. TALAY 
H. ULUSOY 

ORDU 
J. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
TT. YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DTLEMRE 
K. KAMU • 
F. SİRMEN 

SAMSUN 
H, ÇAKIR 
Amiral F. ENGİN 
N. ERZURUMLU 
N, FIRAT 
N. ÜZTUZCU 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş. İŞCEN 
O, ORAL 
Dr. K. SATIR 
A. M. YEGENA 

StİRD 
Ressam Ş. DAĞ 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY. 

SİNOB 
C. ATAY 
C. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMİR 
T. II. SEVÜK 

SİVAS 
t H. BAŞAK 
M. Ş. BLEDA 
A. N. DEMİRAĞ 
Ş. "GÜNALTAY 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
N. TRAK 
0. TTYBADIN 

TOKAD 
S. ÇELİKKOL 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
G. PEKEL 
N. POROY 

TRABZON 
S, ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
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Îİ. N. BOZTEPE 
S. DAT 
T. GÖKSEL 
R. KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 

t : 24 
II.ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
R. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

17.5.1943 O : İ 
YOZGAD 

M. ALPAK 
Y. D. KARSLIOĞLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNQUR 

ZONGULDAK 
E. ERlŞlRGİL 

H. KARABACAK 
İL A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENÇİ 
S. TANSAN 
H. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

[Reye İştiraîc etmiyenlerj 
AFYON KARAHÎSAR 
L II. BALTACIOĞLU 
TL ÇERÇEL 
A. ÇETLNKAYA 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN* 

ANKARA 
M. AKSOLEY 

•01. N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY 
I! İNÖNÜ (R. O.) 

ANTALYA 
.T. SÖKMEN (M.) 
N. E. SÜMER 

AYDIN 
A. S. LEVEND ' 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 
II. ÇARIKLI 
M. DEMİR (Mİ.) 
S. ÖRGEEVREN 
I. İL UZUNCARŞILI 

BOLU 
H. O. ÇAMBEL 

BURSA 
•Gl. Â. ATLI 
M. B. PARS 
Gl. N. TINAZ 

.ÇANAKKALE 
H. ERGENELİ 
R. N. GÜNTEKİN 

ÇANKIRI 
A. İNAN • 
T. ONAY 
•M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M- M. KANSU • . 

ÇORUM 
E. S. AKGÜL 
Dr. C. ALPER 
M. ÇAĞIL 
1. EKER (M.) 
N. KAYAALP 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Di*. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (M.) 
Dr. t T. ÖNGÖREN 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
P. BALKAN • .. • 
E. DEMİRAY 

ELÂZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
S. SAĞIROĞLU 

ERZİNCAN 
B. K. CAĞLAR 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ 
i İ DİNÇ (M.) 
N. DUMLÜ , 

ESKİŞEHİR 
E. SAZAK 

GAZİANTEB 
Di*. M. A. AĞAKAY 

GÎRESUN 
M. AKKAYA (M) 
F . ATLI 
I. SABUNCU 
Gl. 1. SÖKMEN 
A. ULUS 

HATAY 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
Di-. M. BERKER 

T. C. BERJKER 
P . C. GÜVEN 

İSTANBUL 
Gl. R. BELE. 
S. ClMCOZ 
G. B. GÖKER 
N. MENEMENCİOĞ -
LU (V.) 
V. SARIDAL 
1. H. ÜLKMEN 
H. O. YALÇIN 
M. E. YURDAKUL (M 

İZMİR 
C. BAYAR 
M. E. BOZKURD 
R. KÖKEN 
İL MENTEŞE 
H. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
H. Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
Gl H; DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 

KASTAMONU 
H. ÇORUK 
Z. ORBAY (M.) • 

:T. TAŞKJRAN 
KAYSERİ 

F. BAYSAL 
S. SERİM (M.) 
N. TOKER 
S. H. ÜRGÜBLÜ ( V ) 

KIRKLARELİ 
N. A. KANSU 
Ş. ÖDÜL 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
A. DİKMEN 

KONYA 
Gl. A. F . CEBESOY 
(V.) 
A. H. DİKMEN 
A. M. GÖKER 
H. KARAGÜLLE 
K. OICAY 
N. H. ONAT 
T. TP. SILAY 

KÜTAHYA 
B. AT ALAY 
M. ERKMEN 
S. ERTEM 
R. PEKBB (V.) 
Ö. B. UŞAKLI 

MALATYA ' 
H. SAĞIROĞLU 

MANİSA 
Dr. S. K KAATÇILAR 
K. KARAOSMAN (M.) 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
A. H. TANPINAR 

MARDİN 
t F . ALPAYA (I. A.) 
E. ERGlN 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA 
P. O. MENTEŞEOĞLU 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 

NİĞDE 
H. TEPEYRAN 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
S. S. TARCAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
H . C . B E L Ü L 
A. ZIRH 
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SAMSUN 
Z. DURUKAN 
S. GÜKÇÜL 
S. N. SELMEN (M.) 

SEYHAN 
D. ARIKOĞLU (M.) 
S. ÇAM (M.) 
TC ÇELİK 
H. URAN 

t : 24 
SİNOB 

H. ORUCOĞLU 
StVAS 

Z. BASARA 
A. ESENBEL 
H. IŞIK 
N. SADAK 
1. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
E.PEKEL (M.) 

17.5.1943 0 : 1 
TOKAD 

ît. A. SEVENGİL 

TRABZON 
D. EYfP.OĞLU 
17: SAKA 

URFA 
M. M. COŞAR 

VAH 
t. AKVAS 

M. BOYA (M.) 

YOZGAD 
C. ARAT 
rA. ARKANT 
S. I ÇÖZ 

ZONGULDAK 
Ş. .DEVRİN. 
A. GÜRELIM.) 

•«sasts-ö-o: 

Fevkalâde vaziyet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zam icrasına dair olan 3828 ve 4226 sayıh 
kanunlarla tapu harçları hakkındaki 1451 sayılı kanunun hazı hükümlerinin değiştirilmesi hak

kındaki kanuna verilen reylerm neticesi 
(Kanım lcalml edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
M. GÖNENÇ. 
Dr. A. H. SELGİL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜRKER 
S. YURDKOBU 

AĞRI 
II. BAYRAK 
İT. TUGAÇ 

AMASYA 
Z. TARHAN 
E. URAS 
A. K. YİĞİTOĞLU 

ANKARA 
B. BAYILAN 
A. HATTIN 
H. 0. BERATA 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU '• 
T. DALDAL 
M. ERİŞ 

. Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 
Müstenkifler 

Reye iştirak ctıniyenlcr . 
Münlıallcr 

455 
'200 
290 

0 
0 

1Ö2 
3 

[Kabul edenler] 
M. KAYAOĞLU 
H. N. MIHÇIOĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
N. AKSOY 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Di-. G. KAHRAMAN 
Dr. İT. KURAL 

AYDIN 
Dr. II. ALATAŞ 
01. R. ALPMAN . 
Dr. M. GERMEN 
N. GÖKTEPE 

BALIKESİR 
0, N. BURCU 
F. ETÇIOGLU 
İL KÜÇÜKLER 
If. ONAT 
Gİ. K. ÖZALP 
F. TİRİTOĞLU 

BİLECİK 
Dr. M. SUNER 

BİNGÖL 
T. BANGUOĞLU 
P. P. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M. ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
II. Ş. ADAL 
II. R. ÖYMEN 
c. ÖZÇAĞLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. ATCÖÜÇ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. V. Gİ ttlÇEKER 

Dr. R. GÜRAN 
b\ GÜVENDİREN 
Dr. S. KONUK 
Dr. M. T. SİMER 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYIRLI 
A. KAMÇJL 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A. DOĞAN 

ÇORUH 
A.R. EREM 
A. TÜZÜN 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN 
N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKİN 
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DENİZLİ 
F. ASAL 
Ör. I I . BERKMAN 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
Dr. S. K. T01CGÖZ 
B. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
0. OCAK 
Gl. K. SEVÜKTEKİN 
TC. ŞEDELE 
Ş. ULUĞ 

EDİRNE 
D*. F . MEMİK 

ELÂZIĞ 
P. AĞRALI 
P. A. AYKAÇ 
H. KİŞOGLU 
1. YALÇIN 

ERZİNCAN 
A. FIRAT 
F. IIALFEGİL 
A. S. ILTER 
Ş. SÖKMENSÜER 

ERZURUM 
Ol. P . DEMÎRIIAN 
-N. ELGÜN 
M. II. GÖLE 
S. KOÇAK 
fil. Z. SOYDEMJR 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN ' 
!. ARIHCAN 
i .U. AYKURD 
E. SAZAK . 

GAZİANTEE 
O. A. AKSOY 
O. S. BARLAS 
DI-, M. CANBOIiAT 
B. KALELİ 
Dr. A. MELEK 
M. ŞAHtN 

GÎRESUN 
A. SAVA» 
ı>. n. v. SOMYÜREK 
N. OSTBN 

GÜMÜŞANE 
H. 1<\ ATAÇ 
Ş. ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 

İ : 24 17. 
O. SELEK 
E. S. TOR 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM 
GI.E. DURUKAN 
ir. İLGAZ 
B. S. KUNT 
ir. SELÇUK 

İÖEL 
E. İNANKUR 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 
G1, Ş. TURSAN 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAÖAÇ 
İC ÖZDAMAR 
K. TURAN 
o.-TÜZEM EN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
C. E. ARSEVEN 
Dv. O. ATAÇ 
A. BAYINDIR 
M. 11 DENİZMEN 
Dr. H. DİKER 
A. S. ESMER 
P. HAMAL 
Gl, K. KARABEKJ lî 
•'/,. KARAMURSAL 
R KORTEL 
P. ÖYMEN • . • 
A. R. TARMAN 

İZMİR 
B. ARTMAN 
M. BİRSEL 
Dr. H. II. CURA 
E. ÇINAR 
S, EPİKMEN 
R. KÖKEN 
E. ORAN 
Ş. YUNUS 

KARS 
E. DEMIREL 
C. DÜRSUNOOÎLÜ 
V. KÖPRÜLÜ 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 

5,1943 C : İ 
E. ÖZOÖUZ . 

KASTAMONU 
A. BİNKAYA 
T. COŞKAN 
Tl. ÇELEN 
R. SALTUG 
N. T AMAÇ . . 

KAYSERİ 
A. II. KALAÇ 
R. ÖZSOY 
M. K. ŞATIR 
M. TANER 
Ö. TAŞÇİOĞLU 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korgrl. K. DOĞAN 
N. A. KANSTJ 

KIRŞEHİR 
F. OOBANOGLTJ 
F. SELEN 
S. TORGUT 
I. TURAN 

' KOCAELİ 
S. ARTEL 
Gl. M. BAKU. 
Dr. F . Ş. BÜRGE 
R. İLENMEN 
S. PEK 
t. TOLON 
S. YARGT 
I. S. YlfllT 

KONYA 
V. BİLGİN 
M. A, B t NAL " • • 
S. ÇUMRALİ 
Ş. ERGUN 
D,ı-. S. IRMAK' 
T. P. STLAY 
A. R. TÜREL 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
S. KUTMAN 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
E. BARKAN 
N. BAYDAR 
M. ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M, Ş. ÖZPAZARBAŞJ 

M. PEKTAŞ 
K. SAYIN 
O. TANER 
T. TEMELLİ 
M. N. ZABCI 

MANİSA -
Korgİ. A. R. ARTUN-
KAL 
•R. N. EDGÜER 
0. ERCİN 
1. ERTEM 
F. KURDOGLU 
Y. ÖZEY 
H. SARHAN 
P. USLU 

MARAŞ 
A. YAYCIÖĞLU 

MARDİN 
Gl. S. DÜZCÎÖREN 
R. ERTEN 
H. MENEMENCİOGLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. " t ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
K. KlTABCI 

MUŞ 
K. KOTAN 

NİĞDE 
A. (İ. BODRUMLU 
Tl. DOLUNAY 
T''. SOYLU 
H. ULUSOY 

ORDU 
i. ÇAMAS 
Dr. 'V, DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
İT. ŞARLAN 
II. YALMAN 

RİZE 
T. B. BALTA 
Dr. S. A. DİLÜMRE 
K. KAMU 
F. S İRMEN 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
Amiral P . ENGİN 
N. ERZURUMLU 
N.. FIRAT 

— 114 — 



N. ÖZTUZCU 
M. A. YÖRÜKEK 

SEYHAN 
K. ÇELİK 
Oİ K ELDENİZ 
S. İŞCEN 
O.. ORAL 
Ur. K. SATIR 
A. M, YEGENA 

SİİRD 
Ressam Ş. DAÖ 
A. R. ESEN 
S. TUNCAY 
B. TÜRKAY . 

SÎNOB 
0. ATAY 
0. K. İNCEDAYI 
Dr. B. KÖKDEMÎR 

1 : 24 
I. II. SEVÜK 

SİVAS 
t, H. BAŞAK 
M. Ş: BLEDA 
A.N.DEMÎBAÖ 
Ş. GÜNALTAY ' 
K. KİTAPÇI 
R. Ş. SÎRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
B. APAK 
13. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
N. TRAK ' 
C. UYBADIN 

TOKAD 
8. OELÎKKOL 

17.5.1943 C : 1 
M. DEVELİ 
R, ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVAM 
N. POROY 

TRABZON 
S. ABANOZOĞLU 
M. S. ANAMUR 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
T. GÖKSEL 
R, KARADENİZ 
L. YAVUZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN -
H. ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 

•B. SOYER 
A. K. TECER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Y. D. KARSL10ÖLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
E. ERtŞİRGİL 
Tl. KARABACAK 
U, A. KUYUCAK 
Y. Z. ÖZENCÎ 
Ş. TANSAN 
H. TÜRKMEN 
R. VARDAR 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AFYON KARAHİSAR 
I. H. BALTACIOĞLU 
II. ÇERCEL 
A. ÇETİNKAYA 

AĞRI 
R. R. PASIN 

AMASYA 
N. AKTIN 

ANKARA 
M.AKSOLEY 
Gl. N. ANILMIŞ 
F. R. ATAY 
t, İNÖNÜ <EH. O.) 
M. ÖKMEN 

ANTALYA 
T. SÖKMEN (M.) 
N. E. SÜMER 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
A. S. LEVEND 
Dr. R. LEVENT 
A. MENDERES 

BALIKESİR . 
M. AKPINAR 
II. ÇARIKLI 
M DEMİR (M.) 
H. KARAN 
S.ÖRGEEVREN 
Y. S. UZAY 

i. Jl. UZUNÇAKŞILJ 
BİLECİK 

A. ESEN' 
M. S. ESENDAL 
K. ttÜLEK 

BOLU 
II. C. ÇAMBEL 
.0. S. SİREN (V.) 

ORDU 
1, N. DİLMEN 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
R. CANITEZ (Rs. V.) 
M. B. PARS 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
H. ERGENELİ 
R. N.GÜNTEKÎN 

ÇANKIRI 
A. İNAN 
T. ONAY 
M. A. KUNDA (Rs.)' 

ÇORUH 
M. M.-KANSU' 

ÇORUM 
E. S. AKGÖL 
Dr. C. ALPER 
•M.ÇAGrL 
î. EKER (M.) 

N. KAYAALP 
DENİZLİ 

Y. IVAŞKAYA (M.) . 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT (M.) 
Dr. T. T. ÖNGÖREN 

EDİRNE 
M. E. AC^AOGULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY " 
M. N, GÜNDÜZALP 

ELÂZIĞ 
S. SAĞIBOÖLU 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUÖ 
R. DİNÇ (M.) 
N. DUMUU 

ESKİŞEHİR 
t. ÖZ DAMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. A. AÖÂKAY 
S. ÖZDEMİR 

GİRESUN 
M. AKKAYA (M.) ' 
F. ATLI 

I. SABUNCU 
01. t. SÖKMEN 
A. ULUS 

HATAY 
A. TÜRKMEN (M.) 

İÇEL 
Dr. M, BERKEU 
T. O. BERlKER 
F. C. GÜVEN 

İSTANBUL 
Gt. R, BELE 
S.'CİMCOZ-
a. D. GÖKEK 
t. A. GÖVSA 
N.- MENEMENCİOĞ -
LU (V.) 
Ş, A. ÖGEL 
V. SARIDAL 
1 I I ÜLKMEN 
II. C. YALÇIN 
M. E. YURDAKUL 

İZMİR 
O. BAYAR 
M. E. BOZKUKO 
II. MENTEŞE 
II. ONARAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bç. 
V.) 
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H. A. YÜCEL (V.) 
KARS 

Qİ. H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 

KASTAMONU 
11 ÇORUK 
Dr. F. ECEVIT 
TA. ORBAY (M.) 
T. TAŞKIRAN 

KAYSERİ 
F. 11AYSAL 
9. SERÎM (M.) 
N. TOKER 
S.. H, ÜEGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
Ş. ÖDÜL 
Di- .¥. ÜMAY (M.) 

KOCAELİ 
B. AKOA 
A. DtKMEN 

KONYA 
Gl.A.tf. CEBESOY 
(V.) : 

A, İt. DİKMEN 
A. M. GÖKER 
[f. KARAGÜLLE 

I : 24 17.5 
K. OKAY 
N. TL ONAT 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
M. ERKMEN 
S. ERTEM 
H. PEKCAN 
R. PEKER (V.) 
A. TtRİDOĞLTJ 
0. B, UŞAKLI 

MALATYA 
H. SAaiROĞLU 

MANİSA 
ÎT. BAYUR . 
S, R. HATlPOĞLU {V. 
Dr. S. E. KAATCJLAR 
K. KARAOSMAN (M.) 

MARAŞ 
Dr. K. BAYÎZtT 
IV KAPLAN 
H. R. TANKUT -
A. II. TANPTNAR 

MARDİN 
t F. ALBAYA (î. Â.) 
E. ERGİN. 

MUĞLA 
C. KAUAMUGLA \ 

1943 C : 1 
F. O. MENTEŞEOCİLU 

MUŞ 
II. KILICOĞLÜ (M.). 

NİĞDE 
11. MKNGÎ 
Dr. R. F. TALAY 
II. TEPEYRAN 

ORDU 
a AKYAZI 
S. S. TARCAN 
M. YARIMBIYIK 

RİZE 
II. C. BELUL 
A. ZIRH 

SAMSUN , 
Z. DURUKAN 
S. GÖKÇÜL 
S. N. SELMEN (M.) 

SEYHAN 
D. ARIKOÖLU (M.) 
S. ÇAM (M.) 
II. URAN 

SİNOB 
ir. ORUCOGLU 

SİVAS 
Z. BASARA 

A. ESENBEL 
II, IŞIK 
K. SADAK 
î. M. UĞUR' 

TEKİRDAĞ 
E. PEKEL (M,) 

TOKAD 
G. PEKEL 
R. A. SEVENG-lL 

TRABZON 
II. N. BOZTEPE 
a DAY (V.) 
D. EYİBOĞLU 
II. SAKA 

URFA 
H. S. COŞAR 

VAN 
î. ARVAS 
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Orman umum müdürlüğü 1943 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası ve Büiçe encümeni mazbatası (1/©} 

T.G. 
Başvekâlet 27.11.1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Şayt : G/636 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine . 

İcra Vekilleri Heyetince 27 . II . 1943 tarihindo Yükselt Mcelise arzı kararlaştırılan Orman 
umum müdürlüğünün 1943 malî yılı bütçe kamımı lâyihası esbabı mucıbcsiyle birlikte sunulmuş
tur. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

' Esbabı mucibe 

F . i l . ' • ' ; • <.-u; 

1 1 Memurlar maaşı: 
Bu fasılda görülen 80 397 lira fazlalık (L) cetvelinden bazı kadroların fiili kadroya 
alınmağından ileri gelmiştir. Buna da sebep kanuni terfi müddetleri bittiği halde kad
rosuzluk yüzünden bazı mühendisler terfi edemedikleri gibi askerden terhis edilip 
gelen mühendisler için do münhal kadro olmadığından (L) cetvelindeki kadrolardan 
bir kısmının fiili kadroya nakline1 zaruret hâsıl olmasıdır. 

2 2 Merkez ücretleri: Müteferrik müstahdemleri. 
Bu fasılda görülen 3 030 lira fazlalık daktilo re odacılara pek az nispette yapılan 
zamlarla kadroya ilâve edilen bir şoförün ücreti karşılığıdır. 

3 2 Vilâyet ücretleri: Müteferrik müstahdemler s 
Bu fasılda görülen 15 453 lira fazlalıltfidanbk için mubayaa edilecek bir aded kamyo
netin şoför ücretiyle kadroya ilâve edilen-50 aded odacı tahsisatı karşıtlığıdır. 350 
kazada orman teşkilâtı bulunduğu halde buralarda odacı bulunmamasından müşkülât 
çekilmekte büyük merkezler için hiç olmazsa birer odacı verilebilmesi için hakikî ihtiyaç 
miktarı gelecek sone bütçeleriyle derpiş edilmek üzere bu sene bütçesine 50 aded ilâ
ve yapılmıştır. 

5 Tekaüt, dul yetim maaşları ve tahsisatları; 
Halen tekaüt ve eytam ve cramil maaşı almakta olanlar için 75 000 liralık tahsisata 
ihtiyaç vardır. Yeniden tekaüt olacaklar için tahminen on beş bin liralık dalıa tahsi
sat ilâvesiyle bütçeye 90 000 lira konulmuştur. 
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6 Tekaüt ikramiyesi : 
Bilfiil 30 seneyi ikmal edenlerden tekaüt olabileceklerin adedleri düşünülerek yivini 
bin lira konulmuştur. Esasen geçen sene bu fosil için 9 500 liralık munzam tahsisat 
alınmıgtı. 

8 Mefruşat ve demirbaş: 
Yeniden .açılacak orman idareleriyle mevcut orman idarelerinin hakikî-mefruşat ihti
yaçlarının karşılanabilmesi için 4 000 lira fazlasiylc on iki bin lira konulmuştur. 

9 1 Tenvir ve teshin : 
Taşradaki odun fiyatı ve merkez ihtiyacı düşünülerek yirmi bin tira fazlasiylc elli bin 
lira konulmuştur. 

9 2 Kırtasiye : 
Geçen seneki tahsisat ihtiyaca tekabül edememiş bu maksatla üç bin. lira ilâvesiyle yir
mi bin lira tahsisat konulmuştur, 

10 1 Müteferrika : _ 
Fevkalâde hallerin yarattığı zaruretler vo fiyatın yüksekliği nazarı dikkate alınarak 
beş bin lira fazlasiylc on beş bin lira konulmuştur. 

10 3 Matbu evrak ve defatir : 
Sarfiyatı çok olan orman nakliye ve mm\ıriyo te/kereîeriyle muhasebe ve İdareye ait tabet
tirilecek birçok defter ve matbu evrak ihtiyacının yükselen malzeme ve tab ve sair mas
rafının karşılanabilmesi için yirmi beş bin lira fazlasiylc altmış bin lira konulmuştur. 

10 4 Melbusat: 
Odacılara önümüzdeki aene palto alınacak bu ihtiyaç düşünülerek bin lira fazlasiylc 
dört bin lira konulmuştur. 

10 7 Pasif korunma ve bilûmum nakil masrafları: 
Tahmil ve tahliye talimatnamesi mucibince İcabında geriye alınacak teşekküllerin ku
yudat vasıtalarının.ambalaj nakil vesair masraflarının- karşılanması için on bin lira 
fazlasiyle on beş hin lira tahsisat konulmuştur. 

11. 430ü sayılı kanun mucibince verilecek giyim eşyası bedeli: 
107 bin liralık munzam tahsisat alınmış idi. Memur ve müstahdemin adedine göre daha 
kırk bin seksen beş liralık tahsisata ihtiyaç olduğu te.sbit edilerek bütçeye konulmuştur. 

12 J Nakil vasıtaları mubayaa bedeli: 
İçel fidanlığı için mubayaasına ihtiyaç hâsıl olan bir adcd kamyonet ite kezalik Umum 
müdürlük için alınması- zaruri görülen bir hizmet otomobilinin mubayaa bedeli olarak 
yirmi-bin .lira ve fidanlıklar için çift at-h iki araba ile bir binek hayvanın mubayaası 
için dört bin liraki ceman yirmi dört bin lira konulmuştur. 

1.2 2 Nakil vasıtaları işletim*: 
Akaryakıt fiyatlarına .yapılan nam yeniden alınacak kamyonet ve hizmet otomobilinin 
akaryakıt ibtiyacİyle mevcutların işletme masraflarının temini İçin iki bin beş yüz lira 
fazlasiylc altı bin lira konulmuştur. Esasen tahsisat kafi gelmediğinden bin liralık 
munzam tahsisat alınmışa*. 

12 3. Tamir: 
Malzeme bedeli ve tamir ücretlerinin artmasından dolayı bin beş yüz lira fazlasiylc 
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iki bin boş yüz lira konulmuştur. 1942 yılında da tahsisat kâfi gelmediğinden bin lira
lık munzam tahsisat alınmıştır. 

VI 4 Hayvan yem bedelleri vesait" bütün masraflar; 
' Halen 19 koşum ve sürüm hayvanı mevcut olup beş hayvan daha mubayaa edileceğin

den ceman 24 hayvanın arpa, saman vesair bütün masraflarını karşılamak üzere on 
beş bin lira fazlasiylc yirıııİ bin liralık tahsisat konulmuştur. 194*2 yılından da tahsisat 
kâfi gelmediğinden bin beş yüz liralık munzam tahsisat al inmiştir. 

13 2 Mahkeme harçları: 
Kili bin liralık tahsisat kâfi gelmediğinden on bin lira ilâvesiyle altmış bin liralık tah
sisat konulmuştur. 

14 Daimî memuriyet harcırahı: 
Askerden terhis suretiyle gelecek mühendislerin, vazifeleri başına gitmeleri, mu
ayyen tarifeli nakil vasıtası ücretlerinin artması ve yevmiyelere yüzde elli zam yapıl
ması dolayısiyle oıı beş bin lira fazlasiyle kırk beş bin liralık tahsisat konulmuştur. 

15 Muvakkat memuriyet harcırahı: 
Nakil vasıta fiyatlarının artması ve yevmiyelere yüzde elli zam yapılması gibi sebep
lerle seksen bin lira fazlasiylc yüz seksen bin lira konulmuştur. Esasen 1042 yılında 
tahsisat kâfi gelmediğinden otuz bin liralık munzam tahsisat alınmıştır. 

lü Müfettişler'harcırahı: 
•Müfettişlerin askerden avdetleri hasebiyle gecen seneye nazaran adcdlcri artmıştır. 
(ilerek nakil vasıta fiyatlarının yükselmesi ve gerek yevmiyelerine yüzde elli zam ya
pılması hasebiyle on beş bin lira fazlasiyle yirmi beş biır lira konulmuştur. Tahsisat 
kâfi gelmediğinden 1942 yılmda yedi bin beş yüz liralık munzatm tahsisat alınmıştır. 

17 : 1 liesmî telefon tesis ve mükâleme masrafı: 
Merkez vo taşranın ihtiyacına kifayet etmediği anlaşıldığından bin beş yüz lira fazla
siyle dört bin beş yüz lira konulmuştur. 

19 1 Mmtaka orta orman mektepleri : 
Evvelce bir talebenin günlük iaşe masrafı 75 - 80 kuruş iken bugün bir talebenin gün
lük iaşe masrafr 140 kuruşa yükselmiş bulunmaktadır. Her iki moktebimizdo 250 tale
be bulunduğuna göre mekteplerin bir günlük iaşe masrafı 350 lira tutmaktadır. Mek
teplerin bir ders yılı zarfında açık bulunduğu gün adedi 243 olduğundan yalnız iaşe 
masrafı olarak seksen beş bin küsur liraya ihtiyaç vardır. Aynı suretle elbise, ayakka
bı, yakacak vo diğer bütün maddelerde artış bulunduğundan 150 000 lira tahsisat ile 
idare edilebileceği tahmin edilerek geçen soneye nazaran altmış bin lira fazlasîylo tah
sisat konulmuştur. 1942 yılında tahsisat kâfi gelmediğinden elli bin liralık munzam tah
sisat alınmıştır. 

19 3 Kamp masrafları: 
Fiyatlardaki artış nazarı dikkate ahııarak bin beş yüz lira fazlasiyle sekiz bin lira ko
nulmuştur. 

20 Devlet işletmeleri için mütodavil sermaye ; 
Geçen seno olduğu gibi ancak beş yüz bin lira bir tahsisat konulabilmiştır. 

21 Tahdit, sınırlama, amenajman, teşcir vo fidanlıklar ilâh: 
Tahdit işlerinin daha seri bir surette neticelenmesi için komisyon adedlerînin arttırıl
ması yo amenajman gruplarında çalıştırılan mühendis adedinin çoğaltılması derpiş 
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edilmiş alât ve edevat ve eşya bedellerinin yüksekliği, aınelo ve nakil vasıtaları iieret-
vo bedellerinin artması tahdit, anıenajman ve teşdide çalışan mühendis vo memurların 
yevmiyelerinin yüzde elli nispetinde arttırılması, Tarsus okaliptüs sahasındaki Karabu 
cak vo Aynas bataklılarının kadastrosu ikmal edildiğinden buradaki sahipli arazinin 
istimlâki do nazarı dikkate alınarak doksan altı bin lira fazlasiyle işbu fasla dört yüz 
doksan altı bin lira konulmuştur, 

23 Ankara ve civarmın teşeir ve Ankara fidanlığı : 
Amele yevmiyelerinin artması hasebiyle yirmi bin beş yüz lira fazlasiylo otuz 
beş bin lira tahsisat konulmuştur. Esasen tahsisat kifayet etmediğinden yirmi bin 
liralık munzam tahsisat alınmıştır. 

26 Ecnebi memleketlerdeki kongre vo konferanslara iştirak cdceckloriıı harcırah vo mas
rafları : 
Kongre ve konferanslara gideceklerin harcırah ve masrafları hesap olunarak iki bin 
beş. yüz lira fazlasiylo üç bin beş yüz lira konulmuştur. 

26 Arsa ve binaların mubayaa, istimlâk, inşa, tamir vo ilâh. 
idareye ait bazı binaların tamiri tcıuin edilmek için 3 000 lira fazlasiylo 4 000 lira 
konulmuştur. 

32 Eski yıllar borçları: 
Tahakkuk eden düyuna göre koııuliLn;g£ur. 

33 Fakülteden mezun olacaklara verilecek avans : 
Bu sene mezun olacak talebe adedine göre konulmuştur. 

34 Hükmedilmiş borçlar : 
Elde mevcut evraka göre tahakkuk etmiş miktar üzerinden konulmuştur. 
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Tetkikine memur edildiğini Orman. Umum müdürlüğü 1943 malî yılı bütçesinin tetkik netice
sini, mütalâa ve muhli)azalarımı arz ediyorum: 

1. Bu Bütçe 1942 yılında 6 681 114 lira iken verilen fevkalâde ve munzam, tahsisatla 7 952 114 
liraya baliğ olmuş ve 1943 yılmda da 8 349 844 lira teklif edilmiştir. 

-Geçen yıla nazaran 397 730 lira fazla teldi! edilmiştir. " 

Birinci maaş faslında gecen yıla nazaran 80 397 lira artış vardır ki (L) cetvelinden 5 adcd 
90, 14 adcd 70, 7 aded 60, 1 adcd 40, 1 aded 35, 2 adcd de 20 şor liralık fiili kadroya alınmıştır. 
Bu miktarın tutarı da yukarıdaki 80 397 liraya tekabül etmektedir. Bunlardan yalnız 3 adcd 70 
liralık merkezde mevkuf tutulan şube müdürlüklerine diğerleri barem kanununa nazaran terfi
leri iera edilmesi iktiza eden mühendis ve memurların terfi müddetleri gecdiği lıaMo kadrosuzluk- • 
tan terfilerinin icra edilememesi bakımından ihtiyaç, hâsıl olduğu görülmüştür. 

Bu faslın diğer maddelerinde bir değişiklik yoktur. 

İhtiyacı karşılayacak derecede tahsisat konul muştur. 

İkinci fasıl merkez ücretlerinde müteferrik müstahdemler ücretinde 3 930 lira fazlalık vardır. 
Bunun sebebi müdiriyeti umumiye bürosunda çalışan daktiloların ücretlerine yapılan zam ile 100 
lira ücretli bîr şoför ihdası, bir motosiklete! ile odacılara yapılan zamdan neşet etmiştir. 

Merkez bürosunda 11 daktilo müstahdem olup bunlardan 5 adedi 80 lira iken ikisi 100 liraya, 
ikisi de 90 liraya ve 4 tanesi 75 liralıktan 80 liraya ve 1 adcd 70 liralıktan 75 liraya çıkarılmıştır. 
Merkezde müstahdem 17 odacıdan 5 aded 40, 5 adcd 35 ve 7 adcd 30 liralık iken, 3 adedi 50, 2, 
adedi 45, 7 adedi 35 ve 5 adedi 30 lira olmak suretiyle tertip edilmiştir. Büvmotosiklete* 60 liradan 
70 liraya çıkarılmıştır. Bu zamların tıutari da 3 030 liradan ibaret- bulunmaktadır. 

Diğer maddelerde değişiklik yoktur. 

3 ncü fasıl; Vilâyetler ücretleri : Bu faslm ikinci maddesindeki 15 753 liralık artış kazalardaki 
teşkilâta 20 lira ücretli 50 adcd odacı ile içel fidanlığına 70 lira ücretli bir şoför ilâvesinden 
ileri gelmektedir. . 

5 nei tekaüt, dul ve yetim maaşları faslı geçen yıla nazaran 15 000 lira faz-lasiyle 90 000 lira 
konulmuştur. Yeniden tekaüt edileceklerin istihkakı için tahmini bir miktarm ilâvesinden ileri 
gelmiştir. 

6 ııeı tekaüt ikramiyesi faslma da keza 5 000 lira fazlasiyle 20 000 lira konulmuştur. 

8 nci mefruşat faslma 4 000 lira ilâve edilmiştir ki adedlerİ çoğalmış olan onnan idarelerinin 
mefruşat ihtiyacından tevellüt etmiştir. 

9 ncu faslm tenvir ve teshin maddesine ihtiyaca binaen 20 000 lira fazlasiylc 50 000 lira, krrta-
siye maddesine de 3 000 lira fazlasiylc 20 000 lira tahsisat konulmuştur. 

10 ncu faslm müteferrika maddesine ahvali hâzıra dolayısiyle 5 000 lira fazlasiyle 15 000 lira; 

Matbu evrak ve defatir faslına 25 000 lira fazlasiylc 60 000 liralık tahsisat konulmuştur, 
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Keza 10 ucu faslın 4 uc.ü nıclbu.sat maddesi odacılara verilecek elbise bedeline 1 000 lira fazla

siyle 4 000 liva; 

7 nci pasif korunma ve bilûmum nakil masraflarına da 10 000 lira fazlasiyle 15 000 liralık 
tahsisat konul muştur. 

11 net faslın giyim eşyası: 4306 sayılı kanım mucibince geçen yıl .107 000 liralık fevkalâde tah
sisat alınmış memur ve müstahdeminin adedine göre daha .140 085 liraya ihtiyaç olduğu tosbit'edil
miştir. 

12 nci. nakil vasıtaları: Müdiriyeti umumiye emrine merkezde (i), ve îçel fidanlığı için de 
(1) ki âkı kamyonet mubayaası bedeli olarak 20 000 lira, fidanlıklar için de 2 atlı araba ile bir 
binek hayvanının mubayaası için 4 000 liraki ceman 23 000 lira fazlasiyle 24 000 lira konulmuştur. 

.12/2 nakil vasıtaları işletme: geçen sene 1 000 liralık munzam tahsisat alınmış akaryakıt fiyat
larına yapılan zam ve yeniden alınacak kamyonet ve kaptıkaçtının akaryakıt îhtjiyaei ile işletme 
mevcutlarnm ihtiyacının temini için ö 000 lira konul muştur. 

12 nci faslın 3 ncü tamir : Geçen sene 1 000 liralık munzam tahsisat verilmiştir. Malzeme be
deli vo tamir ücretlerinin artmasından dolayı bu sene de t 500 lira fazlasiyle 2 500 lira konul
muştur. 

12/4 hayvan yem bedelleri: ve sair bütün masraflar: geçen sene 1 500 liralık munzam tahsisat 
verilmiş İmlen mevcut hayvanlarla mubayaa edilecek hayvanların bütün masraflarının kaz*şılanabil-
mesi için 15 000 lira fazlasiyle 20 000 lira konulduğu anlaşılmıştır. 

13/2 mahkeme harçları:.50 000 liralık tahsisat kâfi gelmediğinden 10 000 lira fazlasiyle 60 000 
liralık tahsisat konulmuştur. 

14. — Daimî memuriyet harcırahı: Muayyen tarifeli nakil vasıtası ücretlerinin artması ye 
yevmiyelere yapılan zam dolayısiyle 15 000 lira fazlasiyle 45 000 lira konulmuştur. 

15. — Muvakkat memuriyet barcrahı; Gceen sene 30 000 liralık munzam tahsisat verilmiş nakil 
vasıtalarının fiyatlarının artması ve yevmiyelere % 50 zam yapılması gibi sebeplerle 80 000 lira 
fazlasiyle 180 000 Ura konulmuştur. 

16. — Müfettişler harcırahı : 1942 yılında 7 500 lira munzam tahsisat konulmuştur. Müfet
tiş adedlerinin artması nakil vasıtası fiyatlarmınyükselmesi vo yevmiyelerinin artması dolayısiyle 
15 000 lira fazlasiyle 25 000 lira konulmuştur. 

17/1 : Resmî telefon tesis ve mükâleme masrafı : Ihtiyaem karşılanabilmesi için 1 500 lira 
fazlasiyle 4 500 lira konulmuştur. _ 

10. — Mmtaka yo orta orman mektepleri umumî masrafı : Geçen sene 50 000 liralık munzam 
tahsisat verilmiştir. Evvelce bir talebenin günlük iaşe masrafı 75 - 80 kuruş iken bu gün bir ta
lebenin günlük iaşe masrafı 124 kuruşa yükselmiş ve her iki mektepte (250) talebe bulunduğu
na göre mekteplerin bir günlük iaşe masrafı 310 lirayı bulmakta olduğu anlaşılmıştır. Mekteplerin 
bir ders yılı zarfında açık bulunduğu gün adedi 243 olduğundan yalnız iaşe masrafı olarak 75 330 
liraya ihtiyaç olduğu, ye aynı suretle elbise, ayakkabı, yakacak ve diğer bütün maddelerde de ar
tış bulunduğu tesbit edilerek 150 000'liralık tahsisatla idare edilebileceği tahmin olunmuştur. 
Yani geçen seneye nazaran 60 000 lira fazlasiyle 150 000 lira konulmuştur. 

19/3. — Kamp masrafları: İaşo maddelerinin yükselişi dolayısiyle 1 500 lira fazlasiyle 8 000 
lira konulmuştur. 

23. — Ankara ve civarmm teşeiri vo Ankara fidanlığı : Geçen sene 20 000 lira munzam tah
sisat verilmiştir. Amele yevmiyelerinin artması hasebiyle bu sene de 21 500" lira fazlasiyle 
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85 000! liralık tahsisat konulduğu anlaşılmıştır. 

25. — Ecnebi memleketlerdeki kongre ve konfranslora iştirak edeceklerin harcırah ve masraf
ları ve beynelmilel ormancılık merkezi âza iştirak hissesi: Kongre ye konferanslara gideceklerin 
harcırah ve masrafları hesap olunarak, 2 500 lira fazlasiylo 3 500 lira konulduğu görülmügtiir, 

26. Arsa ve binaların mubayaa vcKair masrafları: Onunu idaresine ait bazı binalarda yapıla
cak tamirlerin tcınjni iyin 3 000 lira fazlasylc 4 000 lira konulmuştur. 

31. 32. (Seçen yıl ve'eski yıllar borçları: Taşradan gelen düyun ilmühaberlerine müsteni
den tahakkuk etmiş borçlar hesap edilerek konulduğu görülmüştür. 

20 nci fasıl Devlet orman işletmesi; Bu fasla geçen seneki gibi 500 000 liralık tahsisat konul
muştur. Bu tahsisat işletmenin mütodavil sermayesine zamdan ibarettir. 937 senesindenberi her 
yıl bütçesinde konulan tahsisat ile mütedavil sermaye yekûnu 2 400 000 lirayı bulmuştur. Müte
madi bir inkişafla mütenasip olarak mesaisini arttırmakta olan işletmeler geçen yıl 16 olduğu halde 
bü yıl 22 ye çıkarılmış 6 yerde de mevzii işletmeler açlmıştır. 1937 dert 1941 senesine kadar 5 mil
yon küsur liralık satış yapau işletme 1941 ilâ 1942 senesindeki satışı yedi milyonu tecavüz et
miştir. 1941 ilâ 1942 senesi faaliyet ve satışlarının kısa bir bilançosunu arzediyorum: 

Fiyat vasatisi Tutarı . Mikdarı Nevi 

3 202 942 
2 298 140 

. 351 170 
8 116 

933 746 
577 762 

7 237 569 

141 680 
99 544 

2 980 504 
2 099 

1!) 614 
9 293 

m* 
» 

kental 
.» 

ms 

» 

Tomruk 
Maden direği 
Odun 
Kömür 
Hizar kerestesi 
Fabrika kerestes 

23,06 
23,08 
12 
39 
47,60 
62,'17 

Yukarıda arzettiğim cetvele göre muhtelif maddelerden 7 237 569 liralık satış yapmıştır. 
Muhtelif cins hasılattan 2 720 290 liralık stok 26 432 lira kasalarda, 4 364 254 muhtelif banka
larda olmak üzere 4 3Û0 686 nakit 224 581 lii'alık paraya tahvil edilecek kıymet mevcuttur, 
Bundan başka 700 137 tesisat 380 666 liralık da demirbaş mevcuttur. Sırf tenvir bakımından ar-
zottiğim basit bilanço gösterir ki Devlet orman işletmelerinin mesaisi fevkalâde mucibi memnu 
niyet ve takdire• lâyıktır. Bu vaziyet de müessese fevkalâde surette inkişaf arzetmekte parlak bir 
istikbal müjdelemektedir. İşletmeye vazedilen orman mesahası bir milyon yüz bin hektarı bula
bilmiştir. Devlet ormanlarının mesahası takriben 8 - 9 milyon hektar olduğuna göre yurdun tabii 
servetinin en mühimmini teşkil eden ormanlarımızın millî gelirimiz meyanmda ne derece 
mühim bir mevki alacağı varestoi izahtır. Binaenaleyh amenejman ve tahdit işlerinin ikmali hu
susunda sarfedilceek mesainin lüzumu aşikâr olmakla iktiza edon tedabirin biranevvel alınması 
temenni olunur. 

21 nci fasıl: Tahdit sınırlama, amonojmaıı teşcir, fidanlık vesaireden ibaret olup 96 000 lira 
fazlasiylo 496 000 liradır. Geçen yıl takriben 291 498 hektar sahada- 6 163 i kilometrelik orman kıs
mında tahdit yaprlmıştır. 1937 den bu tarihe kadar yapılan orman Bahası 1 028 566 hektarlık sa
bada 21/374 kilometrelik orman tahdit edilebilmiştir. Devlet ormanları 8 - 9 milyon hektarlık bir 
saha olduğuna göre bunların tahdidinde uzun senelere ihtiyaç oldlığu barizdir. Mevcut elamana 
nazaran alınan netice şayanı memnuniyettir. Hizmet ve mesaide kusur yoktur. Yalnız geçen altı 
sone zarfında ancak bir milyon hektarlık orman sahasının tahdit edilebildiği düşünülerek 8 - 9 mil
yon hektarlık orman sahasında yapdaeak ameliyenin uzun senelere ihtiyaç göstereceği tabiidir, 
Binaenaleyh eleman yetiştirmek ve komisyon adetlerini çoğaltmak suretiyle ikmali bir zaruret olan, 

( S. Sayısı : 38 ) 
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tahdit ve sınırlama işinin ikmalini kısa bir zamanda temini faydası izahtan varestedir. Muhterem 
Ziraat vekâletinden temenni ederim. 

Amcnajman: Ormanlarımızın vüsati sekiz milyon hektar olduğuna göre şimdiye kadar amenej-
nıan plânları yapılan saha ancak 1 100 000 hektardır. Geçen yıl 90 bin hektarlık sahanın amcncjmanı 
yakılmıştır. Tahdit ve sınırlama hususunda temenniyatmı burada dahi tekrar edeceğim. İmkân 
dahilindeki tedbirlerin alınacağını tabii görürüm. • " 

Oıjman kanununun 80 nci maddesi ahkâmı mucibince her köy ve belediye kendi sının dahilinde 
5 hektar orman yetiştirmesi mecburiyeti dolayrsiylc Müdiriyeti umumiye yurdun muhtelif bölge
lerinde sekiz adcd orman fidanlığı tesis etmiştir. Bu fidanlıklar verimli bir hale gelmiştir. Dahi
liye vekâleti ile müşterek yapılması iktiza eden talimatname de yapılmıştır. 

Vilâyetlerin kanuni mecburiyetleri ve teşcir faaliyetleri çok az denecek derecededir. Müdiriyeti 
umumiye kendi mesaisi İle şimdiye kadar 23 S40dckarhk bir sahayı muhtelif mıntakalarda tcgçir 
etmiştir. Bugün de fidanlıklarda 4 700 000 kadar teşçire ârnado fidan mevcuttur. Vilâyetlerimize 
bu işin ehemmiyeti tebarüz ettirilerek hazırlanmış olan hu fidanların teşcir sahasma dağıtılması za
ruret; vnTCfrr. 

Fidanlıklar bir istihsal fabrikası haline gclmcsilâzrmdrr. Dahiliye vekâletimizin teşcir hususunda 
vilâyetlerimize kanunun mezkûr maddesinin emirlerini yerine getirmeli tedbirlerini alarak teşcir 
vazifelerini ifa etmekten ve tedbirlerini tamamlamalarım temenni ederim. Şimdiye kadar ancak 22 ma
halde kısmen hazırlık yapılmış ve kısmen teşeir ya pilin ıştır. Bunlar da altı adcd şehir ve kasaba 
merkezlerinde ve on altı köyde teşenbüs edilmiştir. Yurt şehir, kasaba ve köyleri adedi gözöniine alı
nacak olursa biı miktarın nispetsizliği tebarüz eder. 

İkinci kısım: Orman koruma teşkilâtı: • • " . ' . ' 

Bütçenin bu.kısmınm masraf yekûnu 3 .500 000 liradır. Geçen yıla nazaran 1 072 329 lira fazladır. 
Bu kısma geçen yıl bir milyon liralık munzam tahsisat verilmiştir. Bir tümen bu hizmete tahsis edil
miştir. Fasıl ve maddelerinin.tetkikinde Muhterem Encümen lüzum görürse şifahi malûmat arzede-
ceğim. Bilhassa erlerin, ordu mensuplannın tamaıniylc teknik mahiyet arzeden ormancılık hizmetinde 
devamlı bir şekilde hizmetlerinin temadi edememesi ve esas vazifelerinin askerlik olması dolayrsiylc 
hu teknik hizmetlerin tam ifasına imkân bııluna(mıyaeağı tabiidir. 

* "Evvelki raporumda da arzettiğim gibi koruma teşkilâtının teknik bir surette yetiştirilmiş elaman
lara ifa ettirilmesi zarureti her güıi -birası daha hissedilmektedir. Bu teşekkülün kalması muktazi ise 
hizmette elverişli teknik bir şekilde yetiştirilmesinin temini temennisiyle raporumu, saygılarımla 
Yüksek Kncimıeı>o sunanın. • 

. Raportör 
Yozgad. mebsusu 

A. Sungur 

(S . Sayısı; 38) 
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Büt§o encümeni mazbatası 

T.B.M.M. : . . ! . , 
Bütçe encümeni . , ! . . ; M. V. 1943 
Esas No. 1/9 :. : "L ' . . " " • ' • 
Karar No..:31 . ; , •" f'' ' ^ •: 

Yülcsek Reisliğe 

27'şubat 1943 tarih ve 6/626 sayılı Başvekâ-
let tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Orman 
umum •müdürlüğü 11)43 malî yılı bütçe kanunu 
lâyihası Encümenimize tevdi buyıırulmakla..Zi
raat vekili Şevket Raşit Hatipoğlu ve Maliye ve
kâleti namına Bütçe ve malî kontrol umum mü
dürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere 
olundu. 

Masraf bütçesi: 

Umum müdürlüğün 1943 malî yılı masraf büt
çesi 1942 yılına nazaran (1 668 730) lira faz-
lasıiyle (8 349 844) lira olarak teklif olunmuş
tur. Maahaza 1942 malî yılında munzam olarak 
alman tahsisat aynı malî yılı bütçesine ilâve 
olununca aradaki fark (397 730) liradan ibaret 
kalmış olur. 

Masraf tertiplerine yaptlan ziyadelikler hak
kında lâyiha ile raportörün raporunda lüzumlu 
izahat verilmiş olduğundan mazbatamızda tez
yidi icabeden sebeplere heyeti umumiyesi itiba
riyle temas edilecektir. 

Mang faslma (80 397) liralık zam yapdnıasr 
esasen dar olan kadronun genişletilmesi zarafe
tine bu kere askerlik vazifesini ikmal edip ge
len yeni mühendislerin tavzifi ve terfi müddetini 
dolduran mühendislerin de derecelerinin yüksel
tilmesi lüzumu inzimam etmiş ve bundan dolayı 
(L) cetvelinden bazı memuriyetlerin fiili kad
roya alınmış -olmasında» ileri gelmektedir. Bun
dan merkez ve vilayetlerdeki müteferrik müs
tahdemler tertipleri»e de «anan ("19 383) lira 
ilâve edilmiştir ki, bu da kadroya 50 odacı ile 
bir şoförün ilâvesinden ve bir kısım müstahdem
lerin aylıklarına birer miktar zam yapılmasından 
mütevellittir. 

Diğer masraf tertiplerine yapılan ilâvelerin 
hemen umumiyetle ya kanuni bir icabı yerine ge
tirmek veya eşya fiyatlarında ve emek ücretle
rindeki yükseklik dolayısiyle yapıldığı • görülmüş 

ve müzakere neticesinde masraf bütçesi aynen ka
bul edilmiştir. 

Varidat bütçesi: 

1942 malî yılı1 son ayları hasılatı nazarı itibara 
alınarak 1943 malî yılı varidat bütçesinde, Dev
let orman satışları hasılatında (1 119 831) ve 
müteferrik hasdata da (110 000) lira fazla tah
min yapılmıştır. Alınan malûmata göre birinci, 
ikinci ve üçüncü varidat kalemlerinden 1942 
malî yılının 11 ayı içinde (4 115 343) lira talısilât 
yapıldığı ve 1941 senesi son aylığı tahsilatının 
ilâvesiyle bu miktarın (4 435 343) liraya baliğ 
olduğu anlaşılmış vo binaenaleyh bu tahminlcr-
do isabetli hareket edildiği görülmüştür. 

Devlet işletmelerinden alınacak tarife bedeli 
hasılatının geçen seneye nispetle mühim bir te
nakus göstermesi, işletme faaliyetinin azalmasın
dan değil, bcllti geçen sene bu fasla konmuş olan 
paradan mühim bir kısmının 1941 ve daha evvel
ki seneler muamelâtına ait bulunmasından 
ileri gelmiştir. Asgari bir tahmine müstenit 
olarak tesbit edilen bu miktarda" dahi isabet gö
rülmüştür. Bu suretle varidat bütçesi de aynen 
kabul edilmiştir. 

Bütço kamımı lâyihası : 

Bütçenin tctkiltatma ait hükümleri ihtiva 
eden bütçe lâyihası tcklü veçhile aynen kabul 
edilmiştir. 

Orman umum müdürlüğünün 1943 malî yılı 
bütçe kanunu Iâyihasiylc buna bağlı cetveller 
Umumî Heyetin tasvibine avzohuunak üzere 
Yüksek- Reisliğe sunulur. 

Reis V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Muğla istanbul 
T. Çoşkûtı H. Kitaba F. Öymen 

Amasya Aydm Balıkesir 
A, K. yiğitoğlu Gl. B. Alpman S. örgeevrmv 
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Orman umum müdürlüğü 1943 yılı Bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Orman tunum müdürlüğünün 
1943 malî yıh masrafları için ilişik (A)' işaretli 
cetvelde gösterildiği üzere (8 349 844) lira tah
sisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Orman umum müdürlüğünün 
İ04S malî yılı varidatı ilişik (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere (8 349 844) lira tahmin 
edilmiştir. 

MADDE 3 / — İlişik (0) işaretli cetvelde 
miistenidatı gösterilen varidatın 1943 malî yılm-
da da tahsiline devam olunur. 

MADDE 4, —• Orman umum müdürlüğünün 
müteferrik müstahdemleri kadrosu ile nakil va-. 
sılaları ilişik (D) işaretli cetvelde gösteril
miştir. 

MADDE 5. — Fasıl nuınaralariyle unvanları 
bağlı (E) işaretli cetvelde münderiç tertipler
den 365G sayılı kanunun 9 ncıı maddesi muci
bince idaresi zaruri görülen muvakkat mahi
yetteki hizmetler iğin aylık ücretli müstahdem
ler kullanılabilir. Bunlarm kadroları îcra Ve
killeri Heyeti karariyle tesbit ve mütaakıp yal 
bütçesiyle birlikte Büyük Millet Meclisine tevdi 
olunur. 

Bu tertiplerden idare olunacak hizmetler 
kadrolarının bütgede mevcut diğer hizmetin 
ifasına müteallik kadrolara ilâve mahiyetinde 
bulunmaması şarttır. 

MADDE 6. — 3818 sayılı Ormıan umum mü
dürlüğü Teşkilât kanununa bağlı (1) numaralı 
cetvelde yazılı memuriyetlerden işbu kanuna 
bağlı (L) işaretli cetvelde derece, aded ve maaş
ları gösterilen memuriyetler 1943 malî yık zar
fında mevkuf tutulmuştur. 

MADDE 7. — 1943 malî yılı içinde kapatıl
mak üzere (500 000) liraya kadar kısa vadeli 
avans ve hesabı câriler akit ve küşadına Ziraat 
vekili mezunduP* 

* 

MADDE 8. — orman kanununun istimlâke 
ait hadimlerinin temini ve Devlet orman işlet
mesinin faydalı görülecek yerlerde tesis ve tev-

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞlŞTlRİŞÎ 

MADDE 1. Aynen. 

MADDE 2. — Aynen. 

MADDE 3. — Aynen. 

MADDE 4. — Aynen. 

MADDE 5. Aynen. 

MADDE C, — Aynen, 

MADDE 7. — Aynen. 

MADDE 8. —Aynen. 

( S. Sayısı : 38 ) 
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sii için 1944 malî yılı başmdan itibaren beş malî 
yılı bütçelerine konacak tahsisattan ödemek üze
re (1 000 000) liraya kadar istikraz aktine veya 
hesabı câri açtırmaya Ziraat vekili salahiyetlidir. 

MADDE 9, — 1508 saydı kanun mucibince 
amenajman ve teşcir işlerinde çalışacaklara ve
rilecek gündelik tazminat başmühendisler için 
(350) başmühendis muavinleri için (300) ve 
mühendisler için (250) kuruş olarak hesap olu
nur. 

MADDE 10. — Markez ve vilâyetler kadro
suna dahil olan memmia,rla müstahdemlerin 
kendi maaş ve unvanlariyle idarenin merkez ve 
taşra teşkilâtının her hangi bir kısmında istih
damları halinde kendilerine harcırah veya vekâ
leten diğer bir işte istihdam edileceklere vekâ
let maaşı verip vermemeye tayinlerindeki usul 
ve salâhiyetlere göre Ziraat vekili ve Orman 
umum müdürü salahiyetlidir. 

MADDE 11. — Orman umuın müdürlüğü orta 
ve mmtaka orman mekteplerine senevi Bursa 
için (245), Bolu için (215) lira ücretle leyli ta
lebe alabilir, 

MADDE 12, — Mııhasebei umumiye kanu-
' mmun 77 nci maddeci hükmü Orman koruma 
geneTlîomutanlık istihbarat masarifi için de tat
bik olunur. ' ' ^ 

:~; iiitADDE 13. .— 3116 sayılı üraian kanunu
nun te'sbit ettiği hüküm ve şartlar dairesinde 
ormanlnrnı tahdit, ve sınırlama işlerine 1943 mâ
lî yılında da devam olunur. 

MADDE 14. — Bu kanun 1 haziran 1943 ta
rihinden muteberdir. 

* - • • -

MADDE 15, — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Ziraat vcldlleri memurdur, 

'•: • 2 7 . H , 1943 
Bş. V."* Ad. V. ' 4M. M. V: 

#. Saraçoğlu II. İlcnemcucioğln-A. li~ ArHnkal 
Dâ. V. Ha. V. Ma. V. 

11. Pvker N. Mcnemeneioyht F, Ağrah 
!!,.; ÛltV- Na. V. Ik. V. 

Yücel • A. F. Vcbcsoy S. Vay 
S. t M. V. G. I. V. Zr .V. 

Vr. II. Alalaş Iİ. Karadeniz Ş. R. Ifalİpoğlu 
iv m.% 'TtV. 

F. Engin Dr. B. Vz 

MADDE 9. — Aynen. 

MADDE 10. — Aynen. 

MADDE 11. — Aynen, 

MADDE 12. — Aynen. 

MADDE, 13. — Aynen 

MADDE 14. — Bu kanun 1 haziran 1943 
•tarihinden meridir! 

MADDE 15. — Aynen. 

( S.. Sayısı ;.. 33 ) 
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F. K, 

1 
2 
3 

4 

. . j 

1 
2 
. "" 

1 
2 

. • ; - . 

A - CETVELÎ 

Muhassasatm nev'i 

Birinci hısım - Cüzlerde müş
terek muhassasal 

Birinci bap - Maaş ücret, tah
sisat 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da -İm tertipten 
verilir,] 
Yakacak zammı 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilir.] 

- Fasıl yekûnu 

Merkez ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

, Fasıl yekûnu 

Vilâyetler ücretleri 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

-" Fasıl yekûnu 

Muvakkat tazminat 
Tekaüt, dul, yetim maaşları 
ve tahsisatları 

1942 
Malî yılı 

. tahsisatı 
; Lira 

• ' . - ' • • 

• • . - -

2 101 616 
3 000 

35 000 

.10 000 

2 149 616 

3 094 
32 872 

26 966 

223 269 
49 869 

273 138 

32 000 

•m ooo 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen 

Lira 

• V " : , " : 

2 182 013 
3 000 

35 000 

10 000 

2 230 013 

3 094 
27 802 

30 896 

• 223 2Ö9 
65 622 

288 891 

32 000 

00 000 

kabul edilen 
Lira 

. . . .:... 

- - - • • - • 

2 182 013 
3 000 

35 000 

10 000 

2 230 013 

3 094 
27 802 

30 396 

223 269 
65 622 

288 891 

32 000 

90 000 

4 
5 

6 1683 sayılı kanunun 68 nci 
maddesi mucibince verilecek 5 tekaüt ikramiyesi 15 000 20 000 ' * 20 000 

( & Bayisi; 38). 
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F- M. Muhassasatın uev'i 

10 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul câilcn 

Lira Lira 

2233 sayılı kanun mucibince ,L .__ „ .... 
askerlik dersi muallimlerine 
verilecek ücret 987 855 855 

Birinei bap yekûnu. 2 573 007 2 692 655 2 692 655 

İkinci bap - Masraf 
8 Mefruşat ve demirbaş 8 000 12 000 12 000 
9 Levazım 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 

Tenvir ve tesbin • 
Kırtasiye 

Fasıl yekûnu 

Mütenevvi masraflar 
Müteferrika 
İcar bedeli 
Matbu evrak ve defterler 
Melbusat 
Banka ile yapılacak para nakil 
masrafı 
Banka veznedarlık ücreti 
Pasif korunma ve bilûmum na
kil masrafları 

Fasıl yekûnu 

30 000 
17 000 

47 000 

10 000 
70 000 
35 000 

3 000 

7 000 
8 000 

5 000 
4 

138 000 

50 000 
20 000 

70 000 

15 000 
70 000 
60 000 
4 000 

7 000 
8 000 

15 000 

179 000 

50 000 
20 000 

70 000 

15 000 
70 000 
60 000 

4 000 

7 000 
S 000 

15 000 

179 000 

11 4306 sayılı kânun mucibince ve- L"L1-~..1L11\ LL..... 1-L. L ....LL 
rilecek giyim eşyası bedeli ve 
bilûmum masraftan 0 40 085 40 085 

12 
1 
2 
3 
4 

Nakil vasıtaları masrafları 
Mıtbavaa bedeli 
İşletme 
Tamir 
Hayvan yem bedelleri ve sair 
bütün masrafları 

Fasıl yekûnu 

1 000 
3 500 
1 000 

5 000 

10 500 

24 000 
6 000 
2 500 

20 000 

52 500 

fc 

24 000 
6 000 
2 500 

20 000 

52 500 

(S. Sayısı: 38) 
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p. 

13 

14 
15 

16 
17 

•M.-

1 
2: 

1 

2 
o 
O 

Muhassasatm nev'i 

Mahkeme harç ve masrafları 
Mahkeme masrafları 
Mahkeme harçları 

Fasıl yekûnu 

Daimî memuriyet harcırahı 
Muvakkat memuriyet harcı
rahı 
Müfettişler harcırahı 
Muhabere ve mükâleme 
Resmî telefon tesis Ye mükâle
me bedeli 
Ücretli muhabere ve mükâle
me bedeli 
Posta ve telgraf ücreti 

, 1942 
Malî yılı 
talısisatı 

L i r a •• 

70 000 
50 000 

120 000 

30 000 

100 000 . 
10 000 

3 000 

150 
52 459 

1943 malî 
Hükümetçe 
talep edilen 

Lira 

70 000 ' 
60 000 

130 000 

45 000 

180 000 
25 000 

4 500 

150 
53 705 

yılı için 
Encümence 
kabul edilen 

Lira 

70 000 
60 000 

130 000 

45 000 

180 000 
25 000 

4 500 

150 
53 705 

Fasıl yekûnu 55 609 58 355 58 355 

18 Tedavi ve tazminat 
1 3335 sayılı kanun mucibince 

yapılacak tedavi, .yol ve saire 
masrafları ' 5 000 5 000 5 000 

2 Amelenin tedavi, ilâç, ve yol , , -
ınasraflariylo bunlara verile-

, cek tazminat 500 500 500 

Fasıl yekûnu 5 500 5 500 5 500 

İkinci>ıp yekûnu 524 609 797 440;. . 797 440 

'• • • ' ÎTçüneü bap 
19 Mektepler ve kurslar 

1 Mmtaka orta ve orman mek
tepleri ooooo 150:000 ıso ooo 

2 Kurslar 1 000 1 000" 1 000 
3 Kamp masrafları 6 500 8 000 8 000 

Fasıl yekûnu 97 500 . 159 000 159 000 

(S. Sayım: 38) 
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P. M. Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 mali yılı îçiu 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

20 Devlet işletmeleri için müte-
davil sermaye 500 000 500 000 500 000 

21 Tahdit ve sınırlama, amenaj-
man, teşcir ve fidanlıklar, has- . , 
talıklar, haşereler ve yangın
larla mücadele, istimlâk, fennî . 
tecrübeler, orman evleri [1] 400 000 496 000 496 OOO 

22 Harita ve kadastro [1] 1 1 1 
23 Ankara ve civarının tegciri ve 

Ankara fidanlığı 63 500 85 000 85 000 
24 Telifat, neşriyat ve propa

ganda 3 000 3 000 3 000 
[İktisadi ve meslekî mecmualar, ki
taplar, haritalar telif've tercüme üc
retleriyle tabı, neşir, ücret, 'bedel ve 
masrafları, filim ve filini makineleri 
mubayaa, ihaar ve kira bedelleri, is-. • 

» tihbarat ve propaganda masrafları ve 
bu masraflara müteiierri yardımlar.] 

25 Ecnebi memleketlerdeki kon- • . • 
gre ve konferanslara iştirak 
edeceklerin harcırah ve mas
rafları ve beynelmilel orman
cılık merkezi âza iştirak hissesi 1 000 3 500 3 500 

Üçüncü bap yckfmıı 1 065 001 1 246 501 1 246 501 

[1] Orman, imar, işletme, tahdit, sınırlama, amcnajhıan, mücadele, teşcir ve fidanlıklar işle
rinde kullanılacak memur ve müstaJıdemlerin ücret ve harcırahları ve muvakltaten dışarıdan me
mur edilenlerin harcırahları, amele yevmiyeleri, katiyat, nakliyat ve tailıirat ve toplama ve işletme 
masraftan, alât ve edevat, çadtr, boya, malseme,,telefon makinesi ve malzemesi mubayaast ve bu 
i<jler için yapılacak ev, kulübe, ahır, yol ve köprü tesisat-ve tamirat masrafları, silâh ve cephane 
mubayaam, İlâç bedeli ve doldor ve veteriner .vizile ücretleri, orman ve arazi mubayaa ve istimlâk 
tazminat bedeleri, vergi, resim, pul ve sair tekâlif Üe ilân ve tebligat ücretlen. 

( S. Sayısı : 38 ) 
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r. M. Muhassasatın nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen 

Lira 
kabul edilen 

Lir» 

Dördüncü bap - Müteferrik 
masraflar 

26 Arsa ve binaların mubayaa, is 
timlâk, inşa ve tesisatiyle mev
cutlarının tamir ye tevsii ve in
şaat ile esaslı tamiratın kont 
rol memurları ücreti ve sair 

27 

. • • 

28 

29 
30 
31 
32 

1 
2. 
3 
4 
0 

masraflar 
Ecnebi mütehassıs ve tercü
manları 
[Azimet ve avdet yol paralariylc mu
kavele ile kabul edilecek masraflar 
buradan verilir.] 

Staj - ve ihtisas için yabancı 
memleketlere gönderilenlere 
yardım 
Reddiyat 
Masarifi gayri melhuza 
Geçen yıl borçlan 
Eski yıllar borçları 
1941 yılı borçlan kargılığı 
1940 » » » 
1939 » » » 
1938 » » » 
1937 » » » 

" ı • Fasıl yekûnu 

1 000 

T-l 

1 
20 000 

1 

4 000 
4 000 
2 500 
2 000 
1 500 

14 000 

4000 

1 

1 
20 000 

1 
4 000 

4 500 
2 700 
2 300 
2 100 

0 

11 600 

4 000 

1 

ı 
20 000 

t-l 

4 000 

4 500 
2 700 
2 300 
2 100 

0 

11600 

33 Orman fakültesinden çıkacak 
orman mühendislerine 1437 sa
yılı, kanun mucibince verilecek 
avans . , 

34 Hükmedilmiş borçlar 
6 000 

1 000 

5 300 

3 000 

5 300 

3 000 

•(S. Sayısı : 30) 
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M. Mulıassasatm nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
- Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

35 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi mucibince Cumhuriyet 
Merkez bankasına verilecek it
fa karşılığı 48 823 65 345 65 345 

İkinci kısım, - Orman korumu 
teskÜâh J 

Dördüncü bap yekûnu 90 826 113 248 113 248 

Birinci kısım yekûnu 4 253 443 4 849 844 4 849 844 

1 
2 

3 

Maaş ve 4178 sayılı kanuna gö
re verilecek zamlar 
Maaş 
Çocuk zammı 
[Ücretlilerin zammı da İm tertipten 
verilecektir.] 
Yakacak zammı' 
[Ücretlilerin zammı da bu tertipten 
verilecektir.] 

fi 

837 207 
600 

1 500 

841 000 
1 000 

2 000 

841 000 
1 000 

2 000 

37 

38 

39 
40 
41 

1 
2 

1 
2 
3 
4 

Fasıl yekûnu 

Ücret 
Memurlar 
Müteferrik müstahdemler 

Fasıl yekûnu 

4306 sayılı kanun mucibince 
verilecek giyim eşyası ve mas
rafları 
Muvakkat tazminat 
Mefruşat ve.demirbaş 
Mütenevvi masraflar 
Kırtasiye . 
Matbu evrak ve defterler 
Müteferrika 
tcar bedeli 

( S. Snyrsı ; 

839 307 

70 622 
11 133 

'81 755 

8 556 
1 000 

7 500 
9 200 
8 000 

22 000 
; 38 ) 

844 000 

73 646 
13 040 

86 686 

3 243 
9 000 
2 000 

7 500 
9 200 
8 000 

28 000 

844 000 

73 646 
13 040 

86 686 

3 243 
9 000 
2 000 

7 500 
9 200 
8 000 

28 000 
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P, M. 

42 

43 

44 

1942 
Malî yıh 

| 
tahsisatı Muhassasatın nev'i Ijira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 
talep edilen • kabul edilen 

Lira Lira 

5 

1 
2 

3 

Pasif korunma masrafları 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
Daimî memuriyet haıcıralıı 
Muvakkat memuriyet' harcı-
raln 
Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

i W 
| 

47 700 

14 000 

55 İ000 
2 500 

71 500 

1 000 

53 700 

13 558 

55 000 
3 000 

71 558 

1 000 

53 700 

13 558 

55 000 
3 000 

71 558 

Resmî telefon tesis ve mükâle-
me "bedeli 
Muayyenat 
Taymat ve tayın bedeli 831 
[Talimgahların iaşe ve sabun masraf-
lariyle eratın tayın bedelleri, fırınlar
da müstahdem işçi yevmiyeleri ve bu
ralarda kullanılan alât, .edevat ve le
vazım bedelleri, fırın kiraları, erzak 
ambarı tamir ve kira masrafları, za
hire öğütme masrafları, mevaddt ia
şe temizleme ve havalandırma ve "bun
lara ait malzeme mubayaa masrafla
rı, levazım ayniyatının muayene ve 
tahlil masrafları ile levazım muayene ' 
komisyonlarının ve kîmyah ailelerinin 
alât, edevat ve eeza mubayaa ve ta
mir ve muhafaza masrafları, mevad-
dr' iaşe, kap, ambalaj ve muhafaza 
masrafları, mutfak ve yemek takımla
rı kalaylama masrafları, mutfak do
lapları mubayası.] 
Yem -38 
[Hayvan besleme masrafları, arpa 
ve yulaf -kırma, ezme, temizleme ınas-
ı*aflariyle bunlara ait makine ve mal
zeme mubayaa ve tamir masrafları.] 
M a h r u k a t , tenvir ve teshin 46 
[Askerî binaların tenvir ve teshin, so
ba ve teforııatmm mubayaa, tamir ve 

2 000 

87(> 

880 

000 

2 600 

1 734 213 

2 600 

1 734 213 

35 000 35 000 

55 000 55 000 

( S. Sayısı : 38 ). 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümetçe Encümence 
tahsisatı talep edilen kabul edilen 

MuhaSSasatin nev'İ Lira Lİra Lira 

vaziyc' masrafları, (1 000) liraya ka
dar fırın, mutfak, çamaşırhane, bu-
laşıklıane, hamam ve pcak tamir mas-
rafları, (500) liraya kadar elektrik 
tesis ve tamir masrafları, ampul, lüks 
ve saiT lâmba ve teferruatının muba
yaa vo tamir masrafları, fırınlarda 
ekmek pişirme ve mahrukat masraf-
ları.l 

Fasıl yekûnu 

Levazım ve teçhizatı askeriye 
Melbusat 
[Eratın vo odacıların bilûmum diye
cekleriyle bunların imalinde kullanı
lacak malzeme bedelleri, imal, tamir 
ve ambalaj. masrafları vo bu hizmet
lerin ifasında kullanılacak işçilerin 
ücretleri ve dikiş makineleri.] 
Teçhizat 
[Peksimet tornası, arka çantası, ki
lim, battaniye, kar gözlüğü, gemiei 
feneri, matra, yatak takımları ve 
karyola, boru fifre ve trampete, yan
gın söndürme .malzemesi, mutfak ve 
sofra takımları, yemek ve su kapla
rı, hamam takımları, her nevî çadır 
levazım, kiler ve ambarlarda kullanı
lan tartı ve ölçme aletleri mubayaa 
ve tamir ve bu maddedeki malzeme
nin ambalaj masraflariylo işbu leva
zımı askerîye faslına ait ambarların 
tamir masrafları,] 

Fasıl yekûnu 

Nakliyat 
[Bilcümle esliha, mühimmat, erzak, 
yem, mahrukat, eşya ve malzeme 
nakliyatiyle bunların talımil ve tah
liye masrafları, erat ve hayvanların 
her nevi vesaitle nakil masrafları, 
tedavi, muayene ve tebdîllıava için ta
bip ve sıhhi heyetlerce herhangi bir 

916 756 1 824 213 1 824 213 

328 338 425 000 425 000 

24 750 3» 000 39 000 

353 588 464 000 464 000 

40 259 " 64 000 64 000 

( S. Sayfeı : 38 ) 
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1942 1943 malî yılı için 

Malî yılı Hükümotço Encümence 
tahsisatı talep edilen ' kabul edilen 

M. Muha«8asatin nev'İ L*™ Lira ( Lira 

yere gönderilmesine sıhhi lüzum gö
rülen subay ve askerî momurlar ile 
gedildi erbaşlar ve erlere verilecek 
yol masrafları, yürüyüş halindeki bir
liklerin subay, askeri memur ve erle
rin yatacakları yerlerin konak mas
rafları ve bunlann hayvanlanmn alıır 
masrafları, takım komutanlarının 
hayvanla çıktıkları gezilerde hayvan-
larmm han ücretleri, askerî mahke-

. melere celp ve scvkölunacaklarla aske
rî mahkemelerce verilecek eeza İrit, 
kümlerinin infazı için bir mahalle 
gönderilecek erat ile bunların muha
fızlarının yol masrafları ve orman 
yangınlarına gidecek olan erlerin 
nakliye masrafları bu tertipten'veri
lir.] 

Muhtelif levazım 
1 Levazım ve teçhizatı harbiye 

ve fenniye 
[Demirbaş ve miath talim ve torbi-
ye malzemesi mubayaa masrafları ve 
gizleme malzemesi ve palaska takımla
rı, tüfek kayışı mubayaa masrafları,] 

2 Muytabiye levazımı 
[Tem torbası, yular baslığı ve sapı 
ve kaşağı, gebre, fırça, kolan, sün
ger, paybent, köstek, nal, mıh, tav
la halatı, belleme, çul, nalbant takı
mı ve heybesi, seyyar yalaklar, mek-
kâri tevhit ve yük semerleri ve ur
ganları mubayaasiyle bunlarm imal, 
tamir ve ambalaj masrafları.] 

3 Levazımı sıhhiye 
[Ecza ve malzcmci sıhhîye mubayaa
sı masrafları ve tedaVİ ücretleriyle 
revirlere ait bilcümle eşya ve malzeme 
mubayaa ve tamir masrafları ve bu 

• eşya ve malzemenin temizleme ve yı
kama masrafları.] 

"'Mi 

8 250 18-000 18 000 

7 000 4 000 4 000 

13 000 18 000 18 000 

(S. Sayısı: 38) 
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F. M. Muhassasatm nev'i 

1942 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümenee 
talep edilen kabul edilen 

Lira Lira 

4 Lcvazırnı baytaıiye 15-000 2 000 2 000 
{Bilûmum ecza ve malzcmei haytan-
yo mubayaası.] 

Fasıl yekûnu 43 250 42 000 . 42 000 

48 Hayvan mubayaası 10 000 10 000 
49 Haldi vasıtaları 1 500 2 500 2 500 

[Tamir ve tamire ait yedek malzeme 
mubayaası ile işletme masrafları,] 

50 İnşaat ve tamirat 10 000 10 000 10 000 
[Hali inşadaki posta barakalarının 
ikmali ve tamir masrafları dahil.] 

51 Mahkeme masrafları 2 000 1 500 1 500 
[Orman koruma suçlarından dolayı 
maznun, şahit, elüivukuf olarak sivil 
mahkemelere celbolnnan Orman ko
ruma genel komutanlık mensuplarına 
verilecek zaruri yol masrafları.] 

52 "istihbarat 5 000 4 000 4 000 
53 . Geçen yıl borçları 4 000 5 000 5 000 

İkinci kısım yekunu 2 427 671 3 500 000 3 500 000 

UMUMÎ YEKUN 6. 681 114 8 349 844 8 349 844 

( S. Bayisi ; 38 ) 
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B - CETVELİ 

M. Varidatın nev'i 

1942 
'Malî. yılı. 

muHammenatı 
Lira 

1943 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talimin edilen talimin edilen 
Lira Lira 

1 

2 
3 
4 
5 

6 

7 

Devlet ormanlarında mevcut 
mukaveleler ve yapılacak sa
tışlar 
Vakıf ve hususi ormanlar 
Müteferrik hasılat 
Orta mektepler hasılatı 
1941 senesi hesabı katisine gö
re varidat fazlası 
Devlet işletmelerinden alına
cak orman tarife bedeli 
Umumi bütçeden yapılacak 
yardım 

2 994 000 
100 000 
ııö ooo 

9 000 

773 000 

945 114 

1 750 000 

4 113 831 
100 000 
220 000 
11 105 

1 616 148 

538 760 

1 750 000 

4 113 831 
100 OOO 
220 000 

11 105 

1 616 148 

538 760 

1 750 000 

UMUMÎ YEKÛN 6 681 114 8 349 844 8 349 844 

C - CETVELİ 

Varidatın müstenit oldu&ıı kanım ve nizamnamelerin. 
Tarihi Ncv'i Numarası HULÂSA 

S/2/J937 
]3/6/1038 

Kanun 3116 
. 3444 

'Orman' kanunu 
Orman kanununa ek kanun 

( S. Sayısı : 38 ) 
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D - CETVELİ 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

MERKEZ 

Daktilo 

Tl 

Şoför 
Motosiklet şoförü 
Muakkip 
Başodacr 
Kaloriferci 
Odacı 4 

» 

2 
2 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
7 
5 

Mıniaka, ve orman mektepleri 

100 
90 
85 
75 
100 
70 
60 
60 
50 
50 
45 
35 
30 

Askerlik dersi muallimi (10) 
Şoför 
Aşçı 
Bahçivan 
Gfeee bekçisi 
Hademe 

s 

aylık 2 
2 
2 
2 
2 
2 
6 

36 
. 50 

50 
60 
40 
40 
35 

Memuriyetin nev'i Aded Ücret 

Hademe 

Şoför 
Daktilo 
Odacı 

VİLÂYETLER 

10 
6 
6 

1 
3 

58 
10 
50 

İkinci kısım 

Orman koruma genel komutanlığı 

Daktilo 

Motosikletler şoförü 
Odacı 
Hamal 
Aşçı 

Mektepler leyli talebeleri 

Orta ve mmtaka orman mektepleri 280 

30 
25 
20 

70 
70 
30 
25 
20 

1 
3 
1 
1 
1 
4 
8 

100 
90 
70 
70 
45 
50 
50 

(S . Sayım : 88) 



Nakil vasıtaları S!@Ef#\. ..-l^Sill^ 
1 3 
1 

İ 
1 
1 

T 
t 
T 

1 

1-

3 
3 

1 

5 

No. 

6 

12 

102 

• -

31 

32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 

Nev'i 

Motosiklet 

Kamyonet 
Traktör 
Motosiklet 

Çift ath araba 
Tek y > 
Binek Te Haram 
hayvanı 
Kaptıkaçtı 

Kamyonet 

Çift atlı araba 
Binek ve sürüm 
hayvanı. 

Markası 

Biemme 

Fort 
Honomak 
Zündap 

Motor No. 

701242 

18-4396794 
25167/18902 

• ' . . . . . . . . : ' • . ; • . ,.• p . • . . • 

Tahsis edilen isin mahiyeti Miadı 

Divanı muhasebat ve diğer Devlet daire ve 
müesseselere evrak naklinde kullanılmaktadır. 
Eskişehir fidanlık işlerinde 
leel okaliptüs teşeir sahaları sürüm islerinde. \ 
Orman koruma genel komutanlık daire hiz
metlerinde 
Fidanlık ve teşeir işlerinde kullanılmaktadır. 

» y y > 
' • • » . ' y » y 

Umum müdürlük servisinde kullanılmak üze
re mubayaa olunacaktır. 
Fidanlık- ve teşeir işlerinde kullanılmak üze
re mubayaa olunacaktır. 

• > » > • » • / ' ' 

• • » ; . » » ' ; ^ 

Devlet orman işletmesi revirlerinde mevcut motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları ' > 
Kamyon 

> 
y ' 
y '• '' 

f> 

y 

» 
» 
» 
y 

» ;" 
> 

Fargo 

* 
» • 

» 
Diyamonfc 

y 

> 
y 

» 
. > 

Fargo 
» 

98 T 13527 

98 T 12793 
98 T 12787 
98 T 12790 
95 — 1345 
95 — 1263 
95 — 1524 
95 — 1262 
95 — 1273 
95 — 1336 

T. 118.58082 
: y 58089 

Karabük işletmesi tomruk nakliyatında kul
lanılmaktadır 

y > » 
> » > 
» » ' » 
» . . ' ' . • » » 

• * ; ' ' * . » . 

» ' • • " > " . * . • 

> r > y 
y y y 
y > » 

/ • • : » ' » » 

/ » • » . » • • : . ' • • . . . . 

Mubayaa 
bedeli 

Lira 

700 
2 750 
4 985 

675 

, 3 500 
3 500 
3 500 
3 500 
5 700 
5 700 
5 700 
5 700 
5 700 
5 700 
8 050 

•8 050 

Mubayaa 
tarihî 

8-5-1941 
10-1 -1939 
10-51939 

8-5-1941 

* 

, | 

16- 5 -1940 
16- 5 -1940 
J6- 5 -1940 
16- 5:1940 
' 1-1-1942 
1-1-1942 
1-1-1942 
1-1-1942 
1-1-1942 
1-1-1942 

17-8-1942 
17-S-1942 



1 
1 
i 
1 
1 :ı 

Kamyon 

1 
1 
î 
1 

! 1 : 

1 
1 
1 
1 
1 
X 
1 
1 
1 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

59 

18 

> 
» 

3 Kamyon 

> 

» » 
» 
r> 
*: 
» 
» 

56Ö79 
58078 
58075 
58070 
58065 
5S061 

s» 

» . 
ı> 
»' 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Devlet orman işletmeleri revirlerinde mevcut motovrlü ve motorsuz nakil vasıtalart 
Opelbilitz 39. Br. 10557 Dursunbey İşletmesi tomruk nakliyatında 

kullanılmaktadır. 

Fort 
s» 

- » • 

Ehesler 
Dog 

Fargo 

1 
1 
1 
1 

ı. 
1 
1 

6 

•> 

». 
• » 

» 
» • • . ' • 

» 
» 

» • 

» 
» 

Fort 
Fargo 

» 
» 

» 11193 
» - 10482 
» 11578 
» 11116 

B.B. 18-6566605 
» 18-6713177 

,» 18-6759861 
» 18-6763787 
» --18-6746067 
» 18-6609306 
» 18-6763816 
» 18-6614306 

Cl 7. 21-104 
76-6010 

98.'T."12792 

59137 
58054 
5S133 

406050 
58062 

58067 
58085 

» 

» • 

» 

' V 
nakliyatında kul-Giresnn işletmesi tomrnk 

lamlmaktadn*. 
Eskişehir işletmesi tomruk nakliyatında kul
lanılmaktadır. 

58071 Düzce işletmesi tomruk nakliyatında kulla
nılmaktadır. • 

» » » 

» » » 
Artvin işletmesi tomruk nakliyatında kulla
nılmaktadır. 

» » » 
» > » 

S 050= 
8 050 
8 050 
8' 050 
S 050 
8 050 

3 500 

17- 8 -19421-
17- 8 -1942 
17- 8 -1942 
17-8-1942: 
17-8-1942' 
17-8-1942 

2 025 
2.025 
2 025 
2 025 
2 025 
7 797 
7 797 
7 797 
7 797 
7 797 
7 797 
7 797 
4 250 

4 000 

11- 8 -1939 
11- 8 -1939 
11- 8 -1939 
11-8-1939 
11-8-1939 
9-11-1942 
9-11-1942 ; 

9-11-1942 i' 
9-11-1942 bŞ 
9-11-1942 "7 
9-11-1942 1. 
9-11-1942 

31- 7 -1942 

8-12-1941 

1- 6 -1941 

S 050 
S 050 
8 050 
8 050 
3 500 

S 050 
S 050 
8 050 

24- 7 -1942 
24- 7-1942 
24-7-1942 
24-7 -1942 

8-8-1942 

17- 8 -1942 
17- 8 -1942 
17-8-1942 
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"3 

i 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

108 
145 

36 

27 

20 
22 
18 
82 
200 
200 
101 , 

No. 

67 

68 
69 
70 
71 
72 
63 

9 

34 

80 
71 

Nev'i 

Kamyon 

» 
» 
» • - . ; . 

» 
» 
A 

• » 

» 

» . 
» . • 

Kamyon 
Binek ve sürüm 
hayvanı 
At arabası (birisi 
tek ve diğerleri çift 
atlı) 
Manda, öküz ara
bası 
öküz 
Manda 
Katır 
At 
Manda 

» arabası 
öküz > 

Markası 

Fort 

Sutbeyker 
• » 

» 
» 
» 

Fort 

» • ' • " . ' . 

Fargo 
Şevrole' 

~ 7 

.. 

Motor No. 

4006134 

1148/1134 
1128/1143 
1185/1132 
1146/1136 
1135/1181 
40-6049-A. 

6050/20-25 

18/4664630 

T. 118-58076 
5031966 

Yeniden ] 
» 
» 
» 

Tahsis edilen isin mahiyeti 

Daday işletmesi tomruk 
mutlaktadır. 

nakliyatmda kulla-

il 

Sinob işletmesi tomruk nakliyatmda kulla
nılmaktadır. 
Bolu işletmesi tomruk nakliyatında kullanıl
maktadır. 
Devrek işletmesi tomruk nakliyatında kulla
nılmaktadır 

» » » 
Karabük işletmesi tomruk nakliyatında kulla
nılmaktadır. 
Yeniden mnbayaa edilecektir, 
İşletmelerin binek ve sürüm islerinde kulla
nılmaktadır. 

Mubayaa 
bedeli 

Hiadı Lira 

5 850 
7 342,89 
7 342,89' 
7 342,89 
7 342,89 
7 342,89 

5 000 

Mubayaa 
tarihi 

1-10-1942 
1-10-1942 
1-10-1942 
1-10-1942 
1-10-1942 
1-10-1942 

9-11-1942 

> 

4 650 9-11-1942 

4 450 24-7-1942 
8 050 17- 8 -1942 

5 000 31-7-1942 
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E - CETVELÎ 

13 1 Süahkemo masrafları 
2 Mahkeme harçları 

21 Tahdit ve sınırlama, amenajmon, teşeir vo fidanlıklar, hastalıklar, haşereler ve yan
gınlarla mücadele, istimlâk, fennî tecrübeler, orman evleri. 

22 Harita ve kadastro 
23 Ankara ve civarının teşciri ve Ankara fidanlığı 
26 Arsa ve binaların mubayaa, istimlâk, inşa ve tesisatiyle mevcutlarının tamir ve tevsii 

ve inşaat ile esaslı tamiratın konlpol memurları ücreti ve sair masrafları 
27 Ecnebi mütehassıs ve tercümanları. 

Derece 

6 
9 

t - CETVELİ 
Memuriyetin nevi Aded Maaş 

MERKEZ 
Şube müdürü 
Şube müdür muavini 

VİLÂYETLER 
Birinci smıf kıdemli orman 
mühendis muavini 
İkinci smıf kıdemli orman 
mühendis muavini 
Üçüncü sınıf kıdemli orman 
mühendis muavini 

3 
7 

1 

1 

1 

70 
40 

70 

60 

50 

T. C. 
Başvekâlet 

Kararla dairesi müdürlüğü 
Karar saym: 2/İ8372 

Kararname sureti 
Ücretleri 1942 malî yılı Orman Umum müdürlüğü bütçesinin (E) cetveline dahil 20 ve 22 noi 

fasıllarına konulan tahsisattan verilmek üzere muvakkat müddetlerle ifası İeabeden hizmetlerde 
çalıştırılacaklara ait ilişik kadronun 1 . V I . 1942 tarihinden muteber olmak üzere tasdiki; Zi
raat vekilliğinin 9 . VI • 1942 tarihli ve 22680 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi ve Maliye ve
killiğinin 7 . VII . 1942 tarihli ve 11158/2/3078 sayih mütalâanamesi üzrine Orman Umum mü
dürlüğü Bütçe kanununun 6 ııcı maddesine tevfikan, İcra Vekilleri Heyetince 20 . VII . 1942 ta
rihinde kabul olunmuştur. * 

Reisicumhur 
ismet İnönü 

M- M. V. Da- V. Ha. V. V. Ma. V. 
A.-. R, Artunkal Dr. A. F. Tuser S. Saraçoğlu F. Ağrah 

Ik. V. S. 1. M. V, G. t V. Zv. V. 
S. Day Dr. H. Alataş R. Karadeniz 8. R. Batipoğlu 

Mu. V. Ti.V. 
F. Engin Dr. B. Uz 

Bş. V. 
Saraçoğlu 

Mf. V. 
Yücel 

Ad. V, 
H, Menemencİoğtu 

Na. V. 
A. F. Çebesoy 

{ 8. Sayışa : 38) 
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bfıiniî mcmnnyct arzotmcyca hizmetlere ait' olup '-Ormanı umum müdürlüğü 1942 malî yılı bütçe İta-

ııununa bağlı (E) cetveline dahil• tertipl^clcn alınan kadro cetveli 

. i".:0', 
Mömuvİyoü 

Onman talıditltomisyonlrti'i':* 
ilukukeu.âza 

» » 
Tahdit komisyonu kâtibi 

Ankara Orman fidanlığı t. 
Karsiyat memura 

» » 
» » • . ' • : 

» . > • 

İzmir Orman fidanlığı: 
fidanlık memuru 
Bnşfidancı "ve mutemet ' ' 
f idana 

- - - - - - - " -

E^kîşelıir Orman fidanlığr: 
Mütehassıs fidanet 
tînşfidancr 
Pidanet 
(îai'siyat memura 

» ' ' » 
Şoför 
Makinist 

içel - Tarsus Okaliptüs fidanlığı 
Muhasip ve mutemet 
Makinist 
Şoför 
Baijfîdancî 
Garsiyat memura 

Âdedi 

2ö 
5 

. 25 

. . 2.. 
2 

. 5 
3 

• 1 

1 
3 : 

1 
1 
4 
2 
4 
1 
1 

. 1 
2 
1 
3 
3 

\ « 
Ücreti 
Lira 

' 2İÖ 
170 
75 

..".m. 
• M:. 

80 
60 

İ4Ö 
70 
50 

200 
80 
60 
00 
50 
80 
80 

100 
80 
00 
80 
60 

ü r e t 
Aylığı ] 

Lira 

4 200 
850 

1 875 

--..240 
; 180 

400 
. 1 8 0 

140 
' 7 0 

150 

200 
80 

240 
120 
200 

80 
80 

100 
100 
CO 

240 
180. 

."i . . . . 
îh* seneliği 

Liva 

.50 400, 
10'200" 
22 500 

83 100 

- 2-880 
2 160 

. 4 800, 
2 JCO. 

12 000 

1 C8Ö 
: : : 8 4 0 . 

1 800- . 

4 320 

2 400 
960 

2 880 
1 440 
2 400 

960 
960 

12 000 

1 200 
1 920 

720 
2 880 
2 160 

w • •• . 

• s « -
H3 >* 0J 

4 «s ş-

20 .... 
20 
20 

...22 
22 

.22 
22 

20 
20 

"•' 20 

20 
20 
20 
20 
20 
20 
20 

20 
20 
20 
20 
20 

• • ' - • a ) 1 ' • 

<«' , 
• • ! ! • • . 

•fe S • 
- fr-S--

••.5.575 20-
İ 513 80 
4 407 

11 496 00 

442 56 
419 76 
937 20 
450 3G 

2 249 88 

250 68 * 
165 
3G0 72 

782 40 

265 92 
187 44 
570 72 
285 36 

: 480 96 
187 44 
187 44 

2 165 28 

232 20 
374 88 
142 68 
562 32 
428 0-4 

<d -:--

p f , 

55 975 20[*] 
11 713*80.» 
26 907 

3 322 56 
2 579 76 
5 737 20 
2 610 36 

14 249 88 

1 930 68 
1 005 
2 160 72 

2 665 92 
1 147 44 
3 450 72 
1 725 36 
2 880 96 
1 147 44 
1 147 44 

• ' ' 

1 432 20 
2 .294 88 

862 68 
3 442 32 
2 588 04 

ı- 8 880 1 740 12 

• t S. Sayua: 38) 
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JSItaıg 0 

Mcı 

•tnan 

mriyoü 

fidanlığı: 
Bagt'idancı ve mutejnet 
Fidıtııoı 

Adedi 

1 
3 

ücreti 
Lira 

70 
50 

tî e r o 
Aylığı 

Lira 

70 
150 

t i 
Birscncliğ 

Lira 

840 
1 800 

f ?' 
"*-ti 

3a 

20 
20 

m
ad

de
 

Fe
vk

al
âd

e 
za

m
m

ı 

165 
360 72 

'S -
3 <ö 

tfi 'S 

1 005 
2 ICO 72 

2 640 525 72 
Sivas Orman fidanlığı: 
BnşFIdaneı vo.mutemet 
Fidîincı 

Çankırı Orman fidanlığı : 
BaşEidaııcı vo mutemet 
Fİdaııcı 

i 2 640 525 72 
Filorya teşcirî: 
Oııı-Kîyıit nıeııııırn 1 ' (ÎO 60 720 20 142 68 802 68 

> » • • 1 50 50 600 20 120 24 720 24 

1 
3 

1 
3 

70 
50 

i 

70 
50 

70 
150 

70 
150 

840 
1 800 

2 640 

840 
1 800 

.20 
20 

20 
20 

165 
360 72 

.525 72 

165 
360 72 

1 005 
2 160 72 

1 005 
2 160 72 

1 320 202 92 

|*] ihtisas mevkii 

( S. Sayteı: 38 ) 





• S. Sayıso :4Û 
-Gerze'nin Yakuplu köyünden OuacBoğullarından Osman-
oğlu Mustafa -Erdoğan'ın ölüm cezasına çarpıtırı Uma sı 
hakkında Başvekâleti tezkeresi ve Adliye encümeni 

ma^batiası (S/9)# 

T C • T . . . . - • - • • - . - : - • - : r - - . . r . - - : . . : - : . . r , 

Başvekâlet 
Yazt işleri dairesi •müdürlüyü 23 . XII . 1342 

Sayt : 2098 
4/ıo28 ' r ; * 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
Taammüden adam öldürmekten suçlu Gerze kaaasmm Yakuplu köyünden Duacıoğullarmdan 

Osmanoğlu 1315 doğumlu Mustafa Erdoğan'ın Ölüm cezasına çarptırılmasına ve Mnstfa'yı bu 
fiile azmettiren Mehmet Ali Atabekİ'n oius! »ene ;ığır hapisle mahkûmiyetine dair Siııob ağır ecza mah
kemesi tarafından verilen karar Temyiz mahkem esirieo tasdik edildiğinden ölüm mahkûmu olan 
Mustafa Erdoğan hakkında raütaakıp kanuni muamelenin Büyük Millet Meclisince yapılması ie.it* 
Adliye veldlliğinden 17 . XII . 1942 tarih ve 305/102 sayılı tezkere ile gönderilen bu işe ait hüküm 
evrakı aynen sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasina vo neticesinin bildirilmesino müsaadelerini arzederim. 
Başvekil 

'•,= : , , ; : . . . • . , • $• Saraçoğlu 

Adliyo encümeni mazbatası 

T. B, M. M. 
Adliye encümeni .<:,.',"'•'"' 11 . 7 . 19d3 
Esas No. 3/9 
Karar No. 11 

Yüksek Reisliğe 

taammüden adam Öldürmekten suyla Gerze'
nin Yakuplu köyünden Duaoıoğullarmdan Os
manoğlu 1315 doğumlu Mustafa Erdoğan'ın 
ölüm eczasına mahkûmiyeti hakkında Siııolt 
Ağır Ceza inakken)esinden verilen hükmün tas-
dikina dair Temyiz mahkemesi birinci ceza da
iresinden sâdır olan 28 . VII . 1942 tarih vo 
1810 esas 2014 karar sayılı ilâm, mütaakıp ka
nuni muamelenin ifası zımnında Başvekâletin 
23 . XII . 1942 tarih vo 2098/4 - 1027S sayılı 

tezkeresiyle birlikte Encümenimize havale ve 
tevdi buyuruhnası üzerine bu işe taallûk eden 
dâva dosyasının tetkikinde adı geçen Mustafa 
Erdoğan'ın Kâhyaoğullarmdan Mcmedoğhı Sü
leyman'ı kendisine vâdolunaıı para mukabilin
de pusu kurarak ve taammüden öldürdüğü mah
kemece sabit görülerek hareketine uyan Türk 
Ceza kanununun 450 nei maddesi mucibince 
ölüm cezasına çarptırıldığı anlaşılmıştır, 

Encümenimizde bit hususta cereyan eden 

http://ie.it*


— 2 — 
müzakere neticesinde suçlu Mustafa Erdoğan'a 
hükmedilen ölüm* cezasının infazına Teşkilâtı 
Esasiye kammuntın 2G neı maddesine tevfikan 
karar, verilmesi hususunun Umumî Heyetin yüce 
tasvibine azcdilmesi reylerin itfcifakıyle karaı* al
tına alınmıştır. Yüksele. Reisliğe'sunulur. 
Adliye; En. Reisi M, M. Kâtip 

Çorum' Zonguldak . M'anisa 
M. Çağıl Ş.Devrin F. Uslu 

Balıkesir Bilecik Bingöl 
O. N. Burcu A. Esen F. F .Düşünsel 

imzada bulunamadı. 
, Bursa Denizli Erzincan Eskişehir 
A. Akf/iiç JV; Kiiçnka A. Fırat Y. Abadan 

İzmir Kayseri Kocaeli 
E. Oran It.Özsoy Ş.,Artcl' 

Rizo Sinob Urîâ 
Dr. S. A: Dilenire C. Atay K. Bcrkcr 

»B<1 

( S. Sayısı : 40 ) 



Ş.-Sayışı -41 
Kütahya'nın Saray mahallesinden İhrahimoğlu Halü 
İbrahim diğer adı .-Âli flbîli'nin ölüm cefasına çarptı

rılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
©ncümeni mazbatası .(3/17) 

T. C. , . 
llaşv-ch'âlcl 

Yazı işleri dairesi müdürlüğü 
.Sayı : 1670/ 4 - 8637 . 

20 . X . 10İ2 

Büyük Millet Meclîsi Yüksek Reisliğine 
.'Çocuğunu öldürmekten suçlu Kütahya'nın Saray mahallesinden' İliralın»oğlu 1330 doğumlu 

Halil. İbrahim diğer adı Ali llbili hakkında Kütahya Ağır Ceza mahkemesi tarafından verilen ölüm 
mahkûmiyet kararı Temyiz mahkemesince tasdik edildiğinden mütaakıp muamelenin BiiyUk Mil
let -Meclisince yapılması için Adliye vekilliğinden 1G , X . 1942 tarih ve 318/85 sayılı tezkere ile 
gönderilen bu Jşe ait evrak aynen sunulmuştur, 

Teşkilâtı Esasiye kanununun 26 ncı maddesine tevfikan Yüksek Meclisçe gereğinin yapılmasına 
ve neticesinin bildirilmesine müsaadelerini rica cdci'im. 

Başvekil 
' , , ' . . ' , . - ' * '% Saraçoğlu . 

Adliye encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Adliye encümeni 

Esas. No. 3/17_ 
Karar No. 12 

11.Y.1Sİ3 

Yüksek Reisliğe 

Altı yaşındaki oğlu ibraliimi. öldürmekten 
suçlu Kütahya'nın Saray mahallesinden îbra-
lıhuoğlu 1330 doğunun Ali İlbıl Hu ölüm cc^asma 
mahkûmiyeti hakkında Kütahya Ağır ecza mah
kemesinden verilen İmlimin tasdikma dair Tem
yiz mahkemesi Birinci ceza dairesinden sâdır olan 
26 . I I . 1942 tarih ve 530 esas, 4G4 karar sayılı 
ilâm, mütaakıp kanuni 'muamelenin ifası zımnın
da Başvekâletin 20. X . 1942 tarih ve 1679/4-' 
8637 saydı tezkeresiyle birlikte Encümenimize 
havale ye tevdi buyurulması üzerine bu işe 
taallûk eden dâva dosyasının tetkikinde adı 
geçen Ali llbi'nin bakım külfetinden kurtul
mak maksadiyle altı yaşındaki oğlu ibrahim'i 

kuyuya- atarak Öldürdüğü mahkemece sabit görü
lerek ölüm cezasına çarptır ildiği anlaşılmıştır. 

. Bu hususta cereyan eden müzakere netice
sinde Encümenimiz, cezanın tatbik ve infazında 
iki csaslr mesnet teşkil eden içtimai fâide ve 
adalet mefhumlarının eczanm ııc zaruri olan had
di ne de adalet İcaplarım aşmamasını istilzam 
eylediğini ve bundan başka bilhassa ölüm cezası 
gibi ağır ve telâfisi mümkin olhnyan bir müeyye-
denin cemiyetin hâdise muvacehesindeki derin 
duygu ve temayüllerini her itibarla tatmin et
mesi ve hatta onun bîr ifadesi olması .lâzımgelc-
ceğini mülâhaza ederek öz evlâdı olan altı yaşın
daki bir-masum çocuğu zahiren makûl sayılabi-
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lecek hiç bir sebep olmaksızın bu derece elini ve 
feci bîr alnbcto duçar eden bu betbaht adama 
hükmedilen ölüm cezasının müebbet ağır hapis ec
zasına tahvili suretiyle hükümranlık haklarının 
istimali muvafık olacağı yedi muhalif reye karşı 
(Münir Çağıl Çorum), (Reşit özsöy Kayseri), 
(Salâh Yargı Kocaeli), (Suphi Artel Kocaeli),. 
(Fcyzullah Uslu Manisa), (Cemil Atay Sinob),. 
(Kâzım Bcrker Urfa), on beş rey ekseriyetle ka
rar altma alınmıştır. 

Umûmî Heyetin. Yüce tasvibine arzcdilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 
Adliye En. Bs. M. M. Kâtip 

Çorum Zonguldak Manisa 
M. Çağtl Ş. Devrin F. Uslu 

Ankara ' 
Z. YörilJi 

Bilecik 
Ahmet Esen 

Antalya 
İV. Altsoy 

F. 
İmzada bulunamadı 

Bursa 
A. Akgüç 
Erzincan 
A. Fırat • 

Kastamonu 
A. Binhaya 
Kocaeli 

Denizli 
II, Günvcr 

Eskişehir 
Yi Abadan 

Kayseri 
R. özsoy 

Kizo 

Balıkesir 
0. N. Burcu 

Bingöl 
. F. Diişümcl 

Denizli 
' • İV. Küçüha 

izmir 
E* Oran 
Kocaeli 
8. Artel 

Sinob 
8. Yargı Dr. &. A. Dilenire C. Atay 

Trabzon 
F. A. Barnlcu 

Urla 
K. Berhor 

( S. Mayısı : U ) 



S* Sayısı »48 
Fevkalâde vazıyet dölayasiySe bazı vergi ve resîmSere 
zam îcrasana dair olan 3828,4040- v® 4226?sayık'ka-
nunların ' bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı 
vergi v© resimlere yeniden zam icrasına dair [kanun 

EâyihasB ve İktisat, Gümrük vs İnhisarlar, Maliye ve 
Bütçe encümenleri mazbataları .(1/33) 

SP.'O. 
Başvekâlet S . IV . 1943 

Kararlar dairesi müdürlüğü 
Sayt : 6/1021 

Büyük MÜUet Meclisi Yüksek Keisliğine 

Fevkalâde vaziyet dolayısiylc bazı vergi ve re/ümlere- zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 422G 
numaralı kanunların bazı hükümlerinin değiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere yeniden zam 
icrasına dair Maliye vckİîliğinee 'hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 . III . 1943 tarihinde 
Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kamın lâyihası esbabı mueibesiylo birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
- - — • • ; • $• Saraçoğlu 

Mucip sebepler 

Dünya harhînİn dördüncü yılı içinde hazırlanan l!M:î malî yılı bili çeşitti levzirı ölebilmek ve 
fevkalâde ahvalin İcabettîrdiğİ mütezayİt masrafları1 karşılıyabilmek üzere mevcut vergilerden ba
zılarına zam yapılmasına lüzum hissedilmiştir. • istihlâk maddelerine taa.lh'ık evli yen vergilere 
yapılan bıı zamlarda harbin doîhırluğu iktisadi şar Har dolayısiylc fiyatlarda busnlo gelen artış 
ve müstehlikin tahammül derecesi gozöniindc bulundum] muştur. 

Takdim olunan lâyiha ile yapılması düşünülen zamlar imalat,--ithalât, banka ve bankerler ve 
sigorta şirketleri muamele vergileriyle tapu harçlarına ve kibritten alman müdafaa vergisine ta
allûk eylemektedir. 

422G numaralı kamınla, imalât ve ithalât in nam el e vergilerinin nispetleri yüzde 12, fi ve banka 
ve sigorta muamelelerinden alman verginin nisboti de"yüzde 7,5 a çıkarılmıştı. 

Lâyihanın birinci maddesi ile. dahilî imalât ile yabancı memleketlerden yapılan ithaîâattan 
alman muamele vergisi nispetinin yüzde on beşe ve banka ve bankerlerle sigorta şirketlerinden 
alman vergi nispetinin de yüzde ona çıkarılması istihdaf olunmuştur. Muamele vergileri daha 
ziyade müstehliki istihdaf cyîiyeıı verdiler arasında bulunduğu cihetle yapılacak zam müstahsili, 
mutavassıtı müteessir edemez. Müstehlike yapacağı tesir de bu günkü hayat şartları ve fiyat sevi
yeleri muvacehesinde göze görünür derecede olmıyaeaktır. 

Lâyihanın İkinci maddesi 1451. numaralı tapu harçları kanununun 3 - fi neı ve S nci maddele
rine tevfikan alnımakta olan harçlara bir misli zam icrasına ve bunların sureti tahakkuk ve tah
siline dairdir, 

Ferağ ve intikal harçlarının tadili hakkındaki 7 mart 1330 tarihli kainimi muvakkatle arazi 
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ferağından alman harem nispeti itinde otuza indirilmiş emlâk harçları ise binde 50 olarak kal-
mıştr. 

Halen tatbik edilmekte olan 27 mayıs 1029 tarihli ve 1451 numaralı kanun ile gayrimenkul 
tedavülünü teşvik maksadiyle, ferağ harcı binde yirmi beşe indirilmiştir. 

Son senelerde gayrimenkul' kıymetleri bir kaç misli artmıştır. Bu artış gayrimenkul sahiplerine 
ve hilhasKa bu işin abın satımı ile uğraşanlara, satış »ırasında;tahakkuk eyliyen mühim kazançlar 
temin eylemektedil. Kıymet ve (iratlardan alınmakta olan bina ve arazi vergileriyle tcııılik.sıra
sında alındısı yukarıda aıv.edilmiş olan tapu harçlarının nispetleri sabit kalmış okluğu cihetle 
gayrimenkul iktisap ve ferağından elde edilen ve daha ziyade fevkalâde vaziyet ile büyük şehir
lerdeki imar hareketlerinden-doğan ınevzuubahİs kazançlar bugün vergi, haricinde kalmaktadır. 

Hemen her versi ve resme Kam: yapılmasına zaruret 'hîîs'il okluğu bir zamanda bu mambadan 
eldi! ediknı kakınçların vergi haricinde bırakılması caiz gürül itmediğinden tapu harçları 'kanunu
nun-1 - ( ive S imi maddeleri mucibince alman harçlara bu madde ile bir misil zam icrası derpiş 
olunmuştur. 

Lâyihanın üçüncü maddesi 1722 numaralı kanuna bağlı mukavelede ınündenç nevilerdekİ iıı-
bisar kibritleriyle çakmak taşlarından 3828 numaralı kanım ve eklerine göre alınmakta olan mü
dafaa vergisinin tezyidine dair bulunmaktadır.' Vasati.olîi çöpü muhtevi beher kutudan alınmakta 
olan verdiye 0,75 kuruş ve çakmak taşlarının beher adedinden alman vergiye de 3 kuruş zam ya
pılmıştır. Bu zamlarla birlikte bir kutu kibritin satış fiyatı 1>es. kuruşa çıkmaktadır. Kibrit istih
lâkinin umumî, ihtiyaçlar arasındaki nispeti cüzi olduğu cihetle bu zammın hayat bahalığı üze
rindeki tesiri mühim oinuyacak ve beher kutunun 4,25 kuruş gibi kesirli bir fiyatla istihlâke 
-anandaki müşkülâtın da önüne geçilmesi temin edilmiş olacaktır. 

Lâyihaya ilâve edilen birinci ve ikinci muvakkat maddeler kibrit inhisarı işletme şirketi acente
leri ve kibrit alım ve «atimi ile iştigal eden Iıilûmum hakîkî ve hükmi şahısların kanunun neşri tari
hinde dükkân, mağaza, ambar ve depolarda veya komisyoncuları nezdinde bulunan stoklarının beya 
m tu âmir bulunmakla ve bunlar üzerinden alınacak verginin tahakkuk ve tahsilini tâyin aylcmok-
tedir. 

Bu lâyiha ile yapılan zam ve tevsiler bundan evvelki namlar gibi fevkalâde hallerin devamı 
müddetine mahsur bulunduğundan 37S0 numaralı kanunun meriyetten kaldırıldığı tarihi takip 
eden malî yıldan itibaren 4040 sayılı kanunun 40 neı maddesi hükmünün im -zamlar hakkında da 
cari olacağı dördüncü maddede gösterilmiştir. 

İktiuat encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat encümeni 13.IV. 1913 
Esas No. 1/33 
Karar No. 7 

Yüksek Reisliğe 

Fevkalâde vaziyet dolayısiylc bazı vergi ye 
resimlere zam icrasına dair olan 3S28, 4040 ve 
422G numaralı kanunların bazı hükümlerinin 
değiştirilmesi ve bazı vergi ve resimlere yeniden 
zam icrası hakkında Maliye vekilliğince hazırla
nan ve İcra Vekilleri Heyetince 30 . I I I . 1943 ta
rihînde Yüksek Meclise ar2i kararlaştırılan ve 
Encümenimize havale buyuralmus oîan kanun lâ

yihası Maliye vekili hazır bulunduğu halde mü
talâa ve tetkik olundu. 

Dördüncü yılına giren dünya harbinin yur
dumuzdaki siyasi, iktisadi akisleri dolayısiylc 
ittihazı zaruri bulunan tedbirlerin istilzam etti
ği masrafların karşılanması ye 1943 bütçesinin 
dcnkleştirilebilnıesi için kanun lâyihasında ya
zılı bulunan zamların icrasına zaruret bulnn-

( S . Sayısı : 4G ) 



duğu hususunda ecrdolunan mueip sebeplerin 
vo Maliye vekili tarafından beyan olunan müta
lâaların isabetine Encümonimizcc de kanaat hâ
sıl olmuş, buna binaen lâyiha esas itibariyle 
kabul edilerek maddelerin müzakeresine geçil
miştir, 

Birinci madde ile Türkiye dahilindeki imalât
tan ve hariçte imal olunarak Türkiye'ye ithal 
olunan maddelerden 4226 numaralı kanuna göre 

. alınmakta olan yüzde 12,5 muamele vergisi nis
petinin yüzde on beşe; banka vo bankerlerle 
sigorta muamelelerinden alman ve yüzde yedi-
buçuktan ibaret bulunan vergi nispotlerinin de 
yüzde ona çıkarılması istihdaf olunmaktadır. An
cak ithal ve imalinde undan alman muamele ver
gisi nispeti yüzde on iki buçuk olarak ipka edil
mektedir. 

Harp şartlarının yarattığı ve muhtelif âmil
lerin körüklemekte olduğu umumî fiyat dal
galanmaları içinde; bahia mevzuu olan zamların 
müstehlik hayatında sebep olabileceği darlaştır
ma tesirinin ehemmiyet derecesi büyürtısemeyc 
pek lâyık görülmejmiş, buna multabil zamlardan 
beklenen ve on iki milyonu geçeceği talimin olu
nan gelir fazlasmm bütçe denkleşmesinde haiz 
olduğu kıymet gözömme alınarak artınş nispet
leri Hükümetin teklifi veçhile aynen kabul olun
muştur. Şu kadar ki, maddenin yazılışında ver
ginin 3843 numaralr kanuna göre; 3828 ve 4226 
numaralı kanunlarla değiştirilmiş olan nispetler 
dahilinde alındığı anlaşılmakta, halbuki, 3828 
numaralı kanunun kabul ve ilân tarihleri bakımın
dan muamele vergisinin istifa tarzına dair esasları 
tâyin eden 3843 numaralı kanuna tekaddüm et
miş bulunması itibariyle kanuni hükümlerin sı
ralanmalar ve eklenmesi cihetinden bir tezat 
göze çarpmakta olduğundan ve bu tezadın tat
bikatta ihtilâtlaır ve ihtilâfları harekete getire
bileceği düşünüldüğünden maddenin böylo bir 
mahzuru izalo edecek şekilde yazılması ve 3828 
numaralı kanundan bahscdilmcmesinin muvafık 
olacağı düşünülmüştür. Unun ithal ve imalinde 
alınan vergi nispetinin 4226 numaralı kanunda 
yazılı had dahilinde kalması hususu da maddenin 
(A) fıkrası içinden ifade olunmuştur. 

İkinci madde ile tapu harçlarına yapılan 
zamların, gayrimenkul tedavülünde her zaman 
gözonündo tutulması lâzımgelen muamele sıh
hatini müteessir edebilecek suçları olabileceği 
hususunda encümenimiz âzasından (Giresun) 

Necmi Ostcn'İn izhar ettiği endişe üzerine iza
hat veren Maliye vekilinin mütalâası dinlendik
ten sonra bahis mevzuu olan zamlar, dolayısiy-
lo yeni mahzurların belirmesinden ihtiraza ma
hal olmadığı neticesine varılmış ve bir buçuk 
milyon fazla gelir sağlıyaeağı tahmin olunan bu 
maddenin kabulü emrinde' Hükümetin mucip 
sebepler lâyihasında serdolunan sebepler mu
hik görülmüştür. Ancak tapu harçları kanunu
nun 8 nci maddesinde mevzuubahis olan mua
meleler, memleketimizde alclekser alil, ihtiyar 
veya bakılmağa muhtaç kimselerin kendilerini 
besletmek kasdiylc mallarından intifa hakkını 
başkalarına bırakmahırı gibi ahval de cereyan 
etmekte olduğundan işbu maddeye göre alınan 
harçların arttırılmaması hususunda Encüıııo-
nimizee izhar olunan arzuya Maliye vekili de 
iştirak etmiş ve 1451 numaralı kanunun 8 nci mad
desi nispetleri arttırılan maddelerden hariç tu
tulmuştur. 

Üçüncü maddenin müzakeresindej Encüme
nimiz âzasından Necmi Ostcn {Giresun) işbu 
maddo ile teklif oluûan zammın umumî hayat 
pahalılığını kamçılıyan yeni bir müessir olma
sı ihtimali üzerinde tevakkuf etmiş ise de kib
rit sarfiyatının umumî masraflar içinde İşgal 
ettiği mevkie göre yapılacak zammın lira ölçü
süne nazaran tam bir aded ile ifade cdilemiyc-
cek kadar cüzi bulunması hasebiyle bir sene 
zarfında kibrite 3828 numaralı kanun ile 0,2f» 
kuruş vCL'gi konmasına, 4040 numaralı kimim 
ile 0,50 kuruşa çıkarılmasına ve 422(1 iiumani.li 

•kaıııuı ile 2,25 kuruşa iblâğ edilmiş bulunmasına 
•rağmen bu defa da .üç kuruş arttırılması, bir 
buçuk milyonu geçecek bir gelir sağlaması gibi 
bir netice gözönündo bulundurularak ve çakmak 
taşlarının beher adedinden alınmakta olan t) 
kuruşun 12 kuruşa çıkarılmasında da müstehliki 
tazyik bakımından ehemmiyetli bir mahzur ta
savvur cdilıııiyerek maddenin aynen kabulü 
muvafık görülmüştür, 

Lâyihaya ilâve olunan iki muvakkat madde 
kibrit inhisarı işle'tmo şirketi acentelerinin ve 

kibrit alım satımı ile İştigal eden hürümle Iıukikî 
ve .hükmi'şahısların; kaıı-ınum neşri tarihinde 
dükkân, mağaza, ambar ve depolarında veya 
komisyoncuları nezdimlc buhmdurdnkkırı stok
ları beyanname ile bildirmelerini âmir bulun
makta ve beyannamelerin sıhhatini alâkalıla
rın ne suretle ve nerelerde kontrol cdcbilceek-

( S. Sayısı; 40 ) 

http://iiumani.li


İerine ait hüküm vazetmekte, verginin tahak
kuk ve tahsil tarzlarını tâyin ve hilâli sabit olan 
beyanlarda alınacak eeza derecelerini tesbit 
eylemektedir, Encümenimiz iki muvakkat mad
denin ana hatları üzerinde ayrı bir mütalâda 
bulunmuştur. Ancak kanunun n-eşıi .tarihinden 
sonra Maliye dairelerinin ilânı üzerine alâka-
Jılann verecekleri beyannameler için teklif edi
len üç günlük müddeti fazla bulmuşlardır. Kib
rit ve çakmağın tadat ve tespiti keyfiyeti üç 
günlük bir'müddetin mürurunu istilzam edecek 
kadar teferruatlı ve dağınık bir İş olmama
sına ve bu kabil ahvalde beyan müddetlimi kısa 
olması beyanlai'in sıhat derecesinde müspet bir 
tesiri haiz bulunmasına göre bir iş gününü ye
ter saymışta". Bu mülâhazaya tebaan kanunun 
neşrinden evvel satılmış ve alıcıya gönderilmek 
üzere yola çıkarılarak satıcı elinden çıkmış ve 
kanunun neşri tarihinde henüz alıcının eline 
geçmemiş malların alıcıya vâsıl olduğu günü ta
kip eden bîr iş günü içinde ayrı bir beyanname 
ile bildirilmesini lüzumlu görmüş ve muvakkat 
birinci maddenin yazılışında gerekli tadilleri 
yapmıştır. 

Bu lâyiha ile yapılan zamların, daha evvelki 

Mitliye vekilliğince lıam'laınp İcra .-Vekilleri 
Heyetinin 30, .1.11. 1943 tarihli toplu utanda 'Yük
sek Meclise arzı karar! aş Unlan fevkalâde VII-ÜI-
yet dolayısiyle bazı vergi ve resimlere zfiim icra
cına dair olan 3828, 4040 ve 4223 numaralı ka
nunların bazı hükümlerinin değiştirilmesi ve 
bazı vergi ve resimlere yeniden zam icrasına dair 
kanun lâyihası Encümenimize do havale buyu-
rulmuş olmakla Hükümetin teklifiyle İktisat en
cümeninin kabul ettiği metin ve mucip sebepler 
mazbatası Maliye vekâletinden gönderilen alâkalı 
memur huzuriylc müzakere ve tetkik edildi. 

Müzakere neticesinde Küçümenimiz İktisat en
cümeninin noktai nazarına tamamen İştirake ve 

samlar gibi fevkalâde vaziyetin devanıma mak-
sur bulunduğu, dördüncü nıaddo ile hükme bağ
lanmış bulunmaktadır. 3780 numaralı kanunun 
meriyetine lüzum kalmadığı Hükümetçe ilân 
edilen malî yılm hitamından itibaren zamların 
devam edemiyeecğino dair olan 4040 numaralı 
kanunun 40 neı maddesi hükmü işbu lâyiha ile 
kabul edilen zamlar için de cari olacaktır. 

Havale sırasma göre Gümrük ve inhisarlar 
encümenine tevdi buyurulması ricasiyle Yüksek 
Reisliğe sunulmuştur. 

İktisat En. Reisi M. M. Kâtip 
Trabzon Çankırı Ankara 

it. Karadeniz A, İnan- II. O. Bekala 
Ankara Eskişehir 'Giresun 

M, Kayaoğlu • IC. Sasaîı N. Östcn 
İçel içel İstanbul 

Ş. Tugay . Dr. 31, BerJeer C. E. Arseven 
İstanbul İzmir Kırşehir 

A. II. Dmizmen B. Artman Ş. Torgut 
Kırşehir Konya Manisa 

F. Çobanoğlu IC. Almj Dr. II. Sarkan 
Niğdo Ordu 

Dr. Ji. F. Talay . Ş. Akyazı 

lâyihanın aynen kabulüne karar vermiştir. 
Havalesi veçhile Maliye encümenine tevdi lııı-

yuı/ııluıak üzere Yiikwek iieLaliğc sunuldu. 
(i. vc.l. En. ita. "M. M. Kâtip 

Mardin Erzurum Seyhan • 
(İL 8. Düzgörm M. II. Göte Ş. Işccn 

Amasya .Çanakkale' Diyarbakır 
N. Akhn ' A. Kamçü K. Bedele, 
Eskişehir Hatay Kocaeli 

1, Ösdamar (U. E. Dnnıhan A.Dikmen 
Malatya . Malatya Samsun 

il. Hağıroğlu O. Taner • S. Gökçül 
Tekirdağ Tekirdağ 
İL Ptkcl ' N. Trak 

Gümrük ve inhisarlar enenmem mazbatası 

T.B.M.M. 
6. ve 1.-Encümeni : ' • • İG. IV .1943 
Esas'No. 1/33 • •• 
Karar No. 2 

Yüksek lîcİHİiğe 
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Maliye encümeni mazbatası 

T. Jİ. M. M. 
3/aliye encümeni 
. Etm No. 1/33 . - " 

Karar Nf>. .3 
Yüksek 

Fevkalâde vaziyet, dolayısiyle bazı vergi ve 
resimlere yeniden Kam İcrası maksadiylc 3828, 
4040 ve 422G sayılı kanunların bazı hükümleri
nin değ'istirİlmesİnc ve bazı yeni hükümler va-
zina dair Malîye vekilliğince hazırlanıp İcra Ve
killeri Heyetince 30 . İTİ . 1943 tarihli toplantı
sında Meclise tevdii kararlaştırılan ve Encüme
nimize havale bııyurıılan kanım lâyihası ve İk
tisat ve Gümrük ve inhisarlar encümenlcni maz
bataları, Vasıtalı vergiler nmum müdürü hazlr 
olduğu halde Encümenimizde ; tetkik ve müza
kere edildi, 

Layihada, ithalât ve imalât üzerinden alın
makta olan muamele - vergisinin yüzde on iki 
buçuktan yüzde on beşe, banka ve banketlerle 
sigorta şirketlerinin muamele vergisinin yüzde 
yedi buçuktan yüzde ona, ferağ harçlarının bin
de (25) don binde elliye ve kibritten atman 
Millî müdafaa vergisinin de 30 para zam edil
mek suretiyle 2, 25 kuruştan (3) kuruşa ve çak
mak taşları müdafaa vergisinin (9) kuruştan 
(12) kuruşa çdıarılmasıteklif edilmekte ye alı
nan izahata göre bütün bu zamflardan ceman 
15 700 000 lira hasılat elde edilmesi umulmak
tadır. 

İktisat encümeni mazbatasında da belirtil
miş olduğu üzere, bazı istihlâk maddeleriyle gay
rimenkul satıcı üzerinden alman vergi ve harç
lara yapılması teklif edilen bu zamlar, istihlâk 
maddeleri fiyatı ile gayrimenkul tedavülü üze
rinde ehemmiyetli tesir yapacak derecede olma
dığı ve 1943 malî yılı1 masraf]arını karşıliyabiS-
ınek için vergilere yeni ^am icrası zaruri bulun
duğu cihetle, teklıifin esas itibariyle kabulü En-
cüıncnimizee de muvafık görülmüştjür. Ancak, 
satış bedelleri üzerinden alınan harçların bu be
dellerin yükselişiyle mütenasip olarak artması 
tabii.bulunduğuna göre, bu harçlara yapılması 
tasavvur edilen zam. Hükümetin mucip sebepler 
lâyihasuja işaret edildiği şekilde vergi dışında 
kalan bir mevzuu tekliften ziyade, yiıie munzam 
hâsılat elde edilmesi maksadma mâtııf görülmüş 

21 ; IV . 1943 

Reisliğe 
ve satış bedellerinin eksik gösterilmesinden do
ğan mahzurları önliyecek yeni tedbirlerin Hükü
metçe derpiş ve tesbit edilmesi de bu vesile ile 
temenniye lâyik bulunnıu§tur, 

Lâyiha metninde İktisat encümenince yapılan 
tadiller, Encümenimizec de aynen muvafık gö
rülmüştür, 

Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi bu-
yurulmak üzere. Encümenimiz mazbatası Yüksek 
Reisliğe sunuldu. 
Maliye En. Rs, Bu M, M. Kâtip 

İstanbul Urfa Tokad 
A, Bayındır US.Tekeli C. Kovalı 

Afyon K. Anltara Antalya 
•/••//. Baliaaoğlu M. Aksolcy Dr. G. Kahraman 

Burdur Bursa Kastamonu 
Ş. Engİneri A. M. Erhan II. Çelen , 

Kayseri Rize 
Ö. Taşçıoğlıt Mütalâam aşağıdadır. 

Bu günkü bütçe durumunun esaslı malî 
tedbirler alınmasını ve bu arada vergi kayna
ğına da başvurulmasını icabettirdiği meydan
dadır. Eldeki lâyiha da bu zaruretin bîr 
ifadesidir. Ancak vergi yoluna gidilirken ma
lûm vergi esaslarının bir icabı olarak muh
telif halk tabakasının bugünkü iktisadi buh
ran karşısındaki durumu ve mevcut matrah
ların bu duruma içtimai adalet bakımından 
intibak derecesi gözönündc tutularak ona 
göre bir karar alınması zaruridir. Bu sebeple 
evvelemirde Hükümetin bütçe açığını kapainak 
için eldeki lâyihadan başka yeni vergi lâyiha
ları getirmek taısavvıırunda x>lup olmadığının 
anlaşılması, eğer böyle bir tasavvur varsa bü
tün bu vergi lâyihalarının bir kül olarak 
incelenmesi, yoksa sebebinin, bilhassa neden 
biricik çare olarak eldeki lâyihaya lüzum hâsıl 
olduğunun bilinmesi icabeder. Maliye vekili 
Encümende hazır bulunmadığı için bu cihetler ' 
anlaşılamamıştır. Kldeki lâyihanın mucip se
bepleri de gereken aydınlatmaları ihtiva, et-
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iniyor. Filhakika bugünkü iktisadi şartlar ola
ğan dışı Devlet masraflarının daha ziyade 
müstahsil ve hakikî kazanç, gelir sahiplerine 
yüldetilmesini İcabettirmektedir. Halbuki el
deki lâyiha mevcut muamele vergisi nispet
lerini arttoma yoluna gitmektedir. Brı ise 
fiyatları hiç olmazsa o nispette arttıracaktır. 
Yapılan mııunm fiyatları arttırması demeli 
onun neticede esas itibariyle müstehliklere ini
kası yani zammın neticede müstehlikler tara

fından ödenmesi demektir. Hükümet te, mu
cip sebepler lâyihasında bunu kabul etmekte
dir çok artışın göze görünür derecede olmrya-
cağı fikrindedir. Şu var ki, müstehlik zü^ıre 
iğinde sabit gelirlilerin ne derece muztarip bir 
durumda olduğu malûmdur. Bu sebeple bu 
zümreye inikas edecek verginin içtimai ada
lete en az uyaeağt söz götürmez. Diğer taraf
tan bugünün eıı büyük müstehliki Devlettir. 

Demek oluyor ki, yapılan zammın mühim bir 
miktarı yine Devlet bütçesine inikas edecek ve 
muamele vergisi bu miktar nispetinde bütçe 
açığını kapamağa yanyan bir tedbir teşkil et-
miycecktir. Şüphesiz icabında müstehlikleri mü
teessir edecek tekliflere do müracaat lüzumu 
hâsıl olabilir. Ancak bu lüzum matrahlarda 
yapılacak umumî bir inceleme ile meydana 

. çıkabilir. Hususiyle bizzat muamele vergisi 
kanununda mevcut bir takım istisnalar vardır 
ki, bugünkü şartlar esnasında buna lüzum 
olup olmadığı düşünülmek icabeder. 

Netice itibarîyle Maliye vekilinin yeter 
izahat vermesini ve başka vergi lâyihaları ge
tirilecekse bunların gelmesini beklemek yerinde 
olacağından lâyihanın hemen müzakere ve kaj 

bulüno muhalifim. 
Bize 

T. 1i. Halta 

Bütço encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Jîiitço encümeni 
•Esas No. 1/33 
Karar No. 35 

İd . V , 1M3 

YiUcsek Reisliğe 

Fevkalâdo vaziyet dolayısiylo bazr vergi ve 
rcsimlcro zam icrasına dair olan 382S, 4040, 
422G sayılı kanunların bazı hükümlerinin değiş
tirilmesine vo bazı vergi vo resimlere yeniden 
zam icrasına dair Maliyo vekilliğince hazırlanıp 
icra Vekilleri Heyetinin 30 mart 1943 tarihli 
toplantısında yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası,- iktisat, gümrük ve inhisar
lar vo Midiye encümenleri mazbatalariyle bİr-
likto Encümenimize havale ve tevdi edilmekle 
Maliyo vekâleti Vasıtalı vergiler umum müdürü 
hazır olduğu halde müzakere edildi. 

Lâyiha ile muamele vergi nispetlerinin art
tırılması, tapu harçlarına bir misli zam yapıl
ması, kibritten alman müdafaa vergisinin otuz 
para zammı ile üç kuruşa ve çakmak taşların
dan alınan müdafaa vergisinin de üç kuruş 
zammilo on iki kuruşa çıkarılması teklif olun
maktadır, 

Hükümetin mucip sebeplerindo fevkalâdo 

hallerin icabı olarak artan masrafları karşıla- -
mak ve li)4Jî malî yılı bütçesini tevzin edebil
mek üzere bu zamların yapılmasına zaru
ret hâsıl olduğu ve istihlâk maddeleri 
üzerino konulan bu zamların fiyatlarda 
göze görünür bir tesir icra edecek mahi
yette bulunmadığı vo son senelerde kıymetleri 
bir kaç misli ratmış olan gayrim'enkullerin sa
tışından elde edilmekte olan kazançlar teklif 
haricinde kaldığından, daha ziyade fevkalâde 
vaziyetle büyük şehirlerdeki imar hareketlerin
den doğan mevzuubahis kazançların vergi ha
ricinde kalmamaları için Tapu harçları kanunu
nun 1 - G ncı vo 8 nci maddeleri mucibince alın
makta olan harçlara zam yapılması düşünülmüş 
olduğu boyan edilmiştir. 

Bu zamlardan beklenen varidat, Encümen
de verilen izahata göre takriben 15 700 000 li
ra raddesindedir. 

Gerek Hükümetçe, gerekso lâyihayı ınüza* 
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Itoro etmiş olan diğer Eneümenlcrco dormoyan 
olunduğu üzoro teklif olunan zamlar istihlâk 
maddeleri fiyatlariylc gayrimenkul tedavülü 
üzorindo ehemmiyetli bir tesir icra edecek dere
cede olmadığından ve 1943 malî yılı bütçesinin 
tcvzİnİ için bu zamların yaprlmasr zaruri bu-, 
lıınduğundan lâyiha heyeti umumiyesi itibariy-
lo Encümenimîzec de kabule sayan görülmüş
tür. Ancak tapu harçlarına yapılan zamların 
kıymet yükselmesinden doğan kazançları tek
lif edecek mahiyette olmayıp harcın arttırılma
sından ibaret, olduğu baklanda Maliye encüme
ninin görüşüne encümenimiz de iştirak etmiştir. 

Maddelerde yapılmış olan dcğîşikliklertin se
bepleri aşağıda arzedflmiştir: 

Hîpînri madde : 3828 saydı karnınla ban
ka, banker ve sigorta şirketlerden alınan mua
mele verdilerine yapılmış olan zam, 4226 sayılı 
kanunun 12 nei maddesiyle arttırılmış ve Tür
kiye'de imal olunan maddelerle yabancı memle
ketlerde imal olunup Türkiye'ye ithal edilen 
maddelerden alınan muamele verdileri de 4226 
saydı kanunun 13 neü maddesiyle tezyit edil
miş olduğundan lâyihada 3828 sayılı kanunun-
zikredilmesine lüzum görülmemiş ve bu kanu
nun numarası maddeden çıkarılmış ve yapılan 
zammın mükelleflerce kolaylıkla anlaşılabilmesi! 
maksadlyle, maddede zam miktarlarının tasrihi 
muvafık görülmüştür. 

Yapılan zammın, gerek Türkiye'de imal olu
nan gerekse yabancı memleketlerde imal olunup 
Türkiye'ye ithal edilen unlara teşmil edilme
mesi Hükümetçe muvafık görülerek lâyihanın 
bininci maddesinin (B) fıkrasında bu cihet tas
rîh edilmiş ve Encümenim izce de bu istisna 
yerinde görülmüş ise de un tâbiri mutlak olarak 
yazıldığından, tatbikatta herhangi bir ihtilâf 
çıkmasını Önlemek maksadiyle ını tâbiri yerine 
bilûmum hububat unları ibaresi konulduğu gibi 
hükmün vuzuhunu temin 'için, bu istisnanın ayn 
bir fıkra halinde yazılması tercih edilmiştir, 

ikinci madde : 1451 sayılı tapu harçları 
kanununun ikinci maddesi, bir Iıarç ihtiva et
meyip Hazine, Evkaf, îdarei hususiye ve beledi
yelerin ve Eytam ve Emlâk bankasının taksitle 
ve' arttırma ile sattıkları gayri menkullerden 
birinci madde mucibince alınımiMi lâzınıgelon 
temlik haremin matrahını tâyin etmekte oldu
ğundan, zam yapılan maddeler arasında bu mad
denin zikrine lüzum görülmemiştir. 

Mukavelelerden doğan intifa haklarının ivaz 
mukabilinde tesisinden ahnacak harem arttırıl
ması muvafık olamıyaeağı hakkında lk.tK.at en-
eümcriiİnce dermeyan olunan mütalâaya Eneü-
menimizce de iştirak edildiğinden 1451 sayılı 
kanunun 2 ve 8 nei maddeleri lâyihadan çıka
rılmıştır. 

Mâdenlere ait tasarruf muamelelerinden alı
nacak harçlar, 1451 sayılı kanunun 25 nei mad
desinde ayrı bir esasa tabi tutulmuş, olup gayri
menkul temliklerinden alman harçlara zam-ya
pıldığı hakle madenlerin devir ve ferağ muame
lelerinden alınan harçların zamdan hariç tutul
ması teklif müsavatına ve vergilerde aranan umu
miyet kaidesine aykırı görülmüş ve Maliye,vekâ
letinden alman izahattan evvelce maden resimleri
ne de zam icrası derpiş- cdibniş olduğundan do
layı madenlerin devir ve ferağına ait tapu harç
larına zam icrası iltizam edilmemiş ise de bila
llara maden resimlerine zam yapılmasından vaz
geçilmiş olduğu cihetle mevzuubahis harçlarm. 
da bir misil zamma tabi tutulması muvafık ola
cağı bildirilmiş ve teklifte müsavat ve umumiyet 
temini için 1451 sayılı kanunun 25 nei madde
si de zarojma tabi maddeler arasına ithal edil
miştir. 

1451 sayılı kanunun birinci maddesi mucibince 
alman harçlardan % 10 vilâyet hissesi ayrıla
cağı mezkûr kamında, yazılı olup, yapılan zam
lardan da bu hissenin ayrılması ieabedeceğm-
den tatbikatta ihtilâfa düşülmemek üzere bu ci
het de maddede tasrih olunmuştur. 

Yapılan zam, 1451 sayılı kanunun 1, 3, 4, 5, 
C ve 25 nei maddeleri mucibince alınmakta olan 
harçların bir ?misli arttırılmasından ibaret 
olmasına goro bunun tahakkuk ve tahsili de Ta
pu harçları kanununun vazettiği esaslar daire
sinde olacağı tabii bulunduğundan bu hususta 
ayrıca sarahat verilmesi, tasrîh edilmeyen hu
susların tatbikmda tereddüdü davet edecek ma
hiyette görülmekle zamların harçlarla birlikte 
ve aynı hüküm ve usuller dairesinde tahakkuk 
ettirilerek talısü edileceğine dair olan fıkralar 
kaldırılmıştır. 

Üçüncü madde : Bu maddede yapılan deği
şiklik maddeye vuzuh vermek ve zammedilen 
miktarları açıkça göstermek üzere maddenin ter
tibi ve yazıhşr değiştirilmesinden ibarettir. 

Muvakkat birinci madde ' Kibrit alım ve sa
tımı ile iştigal eden hakikî ve hükmi şahıslarla 
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kibrit inhisarı acenteleri nczdinde bulunan kib
ritlerden yeni zammın alınması maksadıyla tek
lif edilmiş olan bu maddede beyanname verme 
müddetinin üç günden bir güno indirilmesi hu
susunda İktisat encümenince yapılmış olan ta
dile Kncümenimizee de iştirak edilmekle beraber 
kibrit inhisarına ait olup accntolor nczdinde emıı 
nctcıı bulunan kibrit ve çakmak taşlarının beyan 
harici bırakılması muvafık görülmediğinden 
bunlardan yeni zammın satıldıkça tahsili esat», 
İkinci muvakkat madde ile temin edilmek üzere, 
beyannameye ithalleri için bu maddeye hüküm 
konulması ve maddenin daha vazıh olarak yazıl
ması ıııaksadiylc bu madde yeniden kaleme alın-
mtgtır., 

Muvakkat ikinci madde : Beyanname ile bil
dirilen kibrit ve çakmak taşlarından alınması ica-
bedeu zammın aynı günde Maliye dairelerine 
tediyesi izdihamı ve mükellefler için müşkülâtı 
ınueip görüldüğünden tediye müddetinin yedi 

• güne •çıkarılması kararlaştırılmış, diğer taraftan 
mevcudunu saklayan mükelleflere tarholunaeak 
misil zam'mı vergilerin talısili için üç aylık müd; 
det bırakılması, bunlara iyi niyet gösteren mükel» 
loflerden fazla bir kolaylık temini neticesini hâsıl 
edeceğinden caiz görülmiyerek misil zammı ver
gilerin de tebliği takibeden yedi gün içinde öden

mesi muvafık bulunmuştur. Madde bu maksatları 
temin edecek şekilde yeniden yazılmıştır. 

• Dördüncü vo beşinci maddeler Hükümetin tek
lifi veçhile aynen kabul edilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine 
Yüksek Reisliğe sıumlur. 

ReisV.' 
Kastamonu 
T. Cogkan 

Amasya 
A, K. Yiğİtotjlu 

Balıkesir 
8. örgeevren 
Diyarbakır 
fl. Beldi 
Giresun 
A. Sayar . 
İstanbul 

II. Korta 
Kayseri 
F. Baysal 
Manisa 

F. Kurdoğlu 
Tokad 

it. A. Sev'engü 

M. M. 
Muğla 

II. Kitabcı 
Antalya 

N. E. Smucr 
Bitlis 

B. Osma 
Diyarbakır 

Ş. Vluğ 
Hatay 

/ / . Selçuk 
İstanbul 

II. Ülkmen 
Kütahya 
II. Pekcan 
Samsun 

M. A. Yörükcr 
Trabzon 

S. Anamur 

arzedilmek üzere 

Kâtip 
İstanbul 
F. öymeri 
Aydın 

Ol. 1İ. Âlpman 
Bursa 

Dr. S.-Komik 
Edirne 

• M.• N. Gİİndİtealp 
İsparta 

M. Karaağaç 
İzmir 

. M. Birsel 
Kütahya 

A. Tiridoğlu 
Tokad 

II, İV, Ke$mir 
Yozgad 

• S. tçöz 
Tozgad Yozgad 

A. Sungw '• . • E. Eristrgü 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ. 

Fevkalâde vaziyet dolaymyle bazı vergi ve re
simlere sam İcrasına dair olan 3828, 4040 ve 
4226 numaralı kanunların- bası hükümlerinin 
değiştirilmesine ba&ı vergi ve resimlere yeniden 

zam icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3843 numralı kanuna göre 
alınan ve 3828, 4226 numaralı kanunlarla nis
petleri değiştirilmiş olan muamele vergilerin
den;' 

A) Türkiye dahilinde imal olunan madde
lerle yabancı memleketlerde imal olunup Tür
kiye'ye idhal edilen maddelere ait vergiler nis
peti % 15şe; 

B) Banka ve bankerlerle sigorta şirketle
rinden alman vergiler nispeti % 10 na; 
Çıkarılmıştır, (ithal ve imal dolayısiyle undan 

alınan muamele vergisi nispeti % 12,5 tur). 

MADDE 2. — 145İ numralı tapu harçları 
kanununun 1 - 6 ve 8 nci maddelerine tevfikan 
alınmakta olan harçlara bir misil zam yapıl
mıştır, 

Bu zamlar harçlarla birlikte ve aynı hüküm 
ve usullere göre tahakkuk ettirilerek tahsil 
olunur. 

MADDE 3. — 1722 numaralı kanuna bağlı 
multavelenamede münderiç standart nevinden • 
inhisar kibritlerinin vasati 50 çöpü muhtevi be
her kutusundan 3828 numaralı kanun ve ekle-

- rine göre alınmakta olan 2,25 kuruş müdafaa 
vergisi 3 kuruşa ve çakmak taşlarının beher 
adedinden alınmakta olan 0 kuruş 12 kuruşa 
çıkarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1, — Kibrit inhisarı iş
letme şirketi acentalan ve kibrit alım sa-
tımiyle iştigal eden diğer bilûmum hakiki ve 
hükmi şahıslar kanunun neşri tarihinde dükkan, 
mağaza, ambar ve depolarında şube ve acentala-
rı veya komisyoncuları nezdinde veya sair yer
lerde bulunan . stoklarının - daha evvel satılıp 
müşteriye teslim veya irsal edilmemiş olanlar 
da dahil - miktarlariyle bulundukları yerleri 
gösterir bir beyanname tanzim ederek üç gün 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ 

Fevltalâde vasiyet dolaymyle bası vergi ve 
resimlere zam icrasına dair olan 3828, 4040 ve 
4226 numaralı kanunların bazı hükümlerinin 
değiştirilmesine ve bazı vergi ve resimlere ye

niden sam icrasına dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3843 numaralı kanuna göre 
alman ve en son 4236 numaralı kanun ile nis
petleri değiştirilmiş olan Muamele vergilerin
den : 

A) Türkiye dahilinde imal olunan madde
lerle yabancı memleketlerde imal olunup Tür-
kiyeye ithal edilen maddelere ait vergiler nispeti 
un ithal vo imalinde mer'i bulunan yüzde 12,5 
nispeti baki kalmak sortiyle yüzde on beşe, 

B) Banka ve bankerlerle sigorta şirketle
rinden alman vergiler nispeti yüzde 10 a çıka
rılmıştır. 

MADDE 2. •— 1451 numaralt Tapu harçları 
kanununun 1, 2, 3, 4, 5, 6 nci maddelerine tev
fikan alınmakta olan harçlara bir misil zam 
yapılmışlar, 

Bu zamlar harçlarla birlikte ve aynı hüküm 
ve usullere göre tahakkuk ettirilerek tahsil olu
nur. 

MADDE 3, — Hükümetin 
aynen kabul edilmiştir. 

3 ncü maddesi 

MUVAKKAT MADDE 1. — Kibrit inhisarı 
işletme şirketi acentalan ve kibrit alım re sa
tımıyla iştigal eden ve diğer bilumum hakikî 
ve hükmî şahıslar kanunun neşri tarihinde dük
kân, mağaza., ambar ve depolarında, şube ve 
acentalan veya komisyoncuları nezdinde veya 
sair yerlerde bulunan ve daha evvel satılıp müş
teriye teslim veya irsal edilmemiş olan miktar
lar da dâhil olmalı ve ayrıca tasrih edilmek 
üzere stoklarının yekûnu ile bulundukları yer« 

( S; Sîiy'iKl : 4fi ) 



— 11 — 
ttÜTÇE ENCÜMENİNİN DEGlyTİKİŞİ 

Fevkalâde vaziyet dolay isiyle bazı vergi ve re
simlere zam icrasına dair olan -iâSG mıjıh ka
nunla tapu harçları hakktndaM 1-lfil myilr 
kavunun bazı hükümlerinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1. — 3843 sayılı muamele vergisi 
kanununa göre alınan ve 4226 sayılı kanunla 
nispeti değiştirilmiş olan muamele vergilerinden; 

A) Türkiye dahilinde imal olunan madde
lerle yabancı memleketlerde imâl olunup Tür
kiye'ye ithal edilen maddelere ait muamele 
vergileri nispeti yüzde iki buçuk zammiyle 
yüzde on beşe; 

B) Banka ve bankerlerle sigorta şirket
lerinden alınan muamele vergileri nispeti yüz
de iki buçuk zammiyle yüzde ona; çıkarılmıştır. 

Bu maddenin (A) fkrası ile yapılan artırma 
bilûmum hububat unlarından imâl ve idhal do-
layısiyle alınan muamele vergilerine şâmil de
ğildir. 

MADDE 2. — 1451 sayılı tapu harçları ka
nununa göre alman harçlardan, mezkûr kanu
nun 1, 3, 4, 5, 6 ve 25 nci maddelerinde yazılı 
harçlara bîr misli zam yapılmıştır. 

Tapu harçları lcanununun birinci maddesine 
göre ayrılan vilâyet hissesi, mezkûr maddeye 
ait zamdan da ayni nispette ayrılır. 

MADDE 3. — 3828 sayılı kanuna göre alı
nan müdafaa vergisinden ; -. 

A) 1722 sayılı kanuna bağlı mukavelena
mede standafd nevinden inhisar kibritlerinden 
vasati elli çöpü muhtevi beher kutuya ait vergi 
0,75 kuruş zammiyle üç kuruşa; 

B) Çakmak taşlarının beher adedine ait 
vergi üç kuruş zammiyle on iki kuruşa; 'i 

Çıkarılmıştır. 

MUVAKKAT MADDE 1. — Kibrit inhisar 
acenteleri ve kibrit alım ve satımiyle iştigal 
eden diğer bilûmum hakikî ve hükmî şahıslar 
bu maddenin son fıkrasında yazılı ilânın ya
pıldığı günde; dükkân, mağaza, fabrika, imalât
hane, ambar ve depolarnda, şube veya acenta-
lan veya komisyoncuları nezdinde veya sair 
yerlerdeki kibritleriyle çakmak taşlarının mik
tarını ve bulundukları yerleri gösterir beyanna
meyi, mezkûr ilanın yapıldığı günü takip eden 
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zarfında bağlı bulundukları varidat dairesine 
vermeğe mecburdurlar. 

Kibrit inhisarı işletme şirketine ait olup 
acenteler nezdinde emaneten bulunduğu kayıt 
ve vesikalarla tevsik edilen kibritler beyanname
ye ithal edilmez, 

Kanunun neşrinden evvel satılmış ve alıcıya 
gönderilmek üzere yola çıkarılarak satıcı elin
den çıkmış ve kanunun neşri tarihinde henüz 
alıcınm eline geçmemiş mallar alıcıya vâsıl ol
duğu günü takip eden günden itibaren üç gün 
içinde ayrı bir beyanname Oe bildirilir. 

Maliye daireleri bu kanunun neşrini müta-
akrp yukarda fıkrada yaaıh beyannamelerin ve
rilmesini mahallerindekİ gündelik gazetelerle ve 
gündelik gazete çıkmıyan yerlerde sair mutat 
vasıtalarla ilan ederler. 

tk. B. 

leri gösterir bir beyanname tanzim ederek bir 
iş günü zarfında bağlı bulundukları varidat 
dairesine vermeğe mecburdurlar. 

Kibrit inhisarı işletme şirketine ait olup 
acentalan nezdinde emaneten bulunduğu kayıt 
ve vesikalarla tevsik edilen kibritler beyanna
meye ithal edilmez. 

Kanunun neşrinden evvel satılmış ve aiterya 
gönderilmek üzere yola çıltanlarak satıcı elin
den çıkmış ve kanunun neşri tarihinde henüz 
alıcmuı eline geçmemiş mallar alıcıya vâsıl ol
duğu günü takip eden bir iş günü içinde ayrı 
bir beyanname ile bildirilir!. 

Maliye daireleri bu kanunun neşrini muta-
akrp yukariki frkrada yazdı beyannamelerin 
verilmesini mahaUerindeM gündelik gazetelerle 
vo gündelik gazete gıkmıyan yerlerde sair mu
tat vasıtalarla ilân ederler. 

MUVAKKAT MADDE 2. — Muvakkat bi
rinci madde mucibince verilecek beyannamele
rin doğrulduğu varidat dairelerince mükellef
lerin iş yerlerinde ve çalışma saatlan içinde 
defterleri ve ticari evrakı tetkik edilmek ve 
mevcut stokları gözden geçirilmek suretiyle 
sağlanır. 

Varidat daireleri bu suretle sağlanan beyan
namelerde yazılı kibrit ve çakmak satışlarından 
beher kutu kibrit için 0,75 ve beher çakmak taşı 
için 3 kuruş müdafaa vergisi tarhederler. Yapı
lan tetkikat neticesinde beyana tabi stoku bu
lunduğu halde müddeti içinde beyanname ile 
bildirmediği veya stokunu beyannameye noksan 
geçirdiği ajılaşılanlara gizledikleri mevaddm 
varidat dairelerince tesbit olunacak miktarları 
üzerinden vergi tarh ve bu vergiye beş kat zam 
icra edilir. Tarholunan cezalı müdafaa vergi
leri mükelleflere tebliğ olunur. Mükellefler ver
dikleri beyannamelerin muhteviyatına ve bu 
beyannamelere müsteniden tarholunan vergiye 
itiraz edemezler. Bunun haricinde kalan hu
suslara karşı 3692 numaralı kanunun hükümleri 
dairesinde itiraz ve temyiz talebinde bulunabi
lirler. itiraz komisyonu kararlarına karşı idare 
namına yapılacak temyiz talepleri de aynı hü
kümlere tabidir. Kibrit inhisarı işletme şirke
tinde acentalanndan maada mükellefler beyen-
namelerinde bildirdikleri kibrit ve çakmak taş-

{S, dayısı 

MUVAKKAT MADDE 2. — Hükümetin 2 n-
ic muvakkat maddesi aynen kabul edilmiştir. 

46) 
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ilk iş günü akşamına kadar, bağlı bulundukları 
varidat dairesine vermeğe mecburdurlar, 

Kibrit inhisarına ait olup acentaları uezdin-
de emaneten bulunan kibrit ve çakmak taşları 
ile kanunun neşrinden evvel satılmış olup, alı
cıya teslim veya irsal edilmemiş olan kibrit ve 
çakmak taşlan da beyannamede aynca gösteril
mek suretiyle bildirilir, 

Son fıkradaki ilândan evvel satılmış olup 
alıcıya gönderilmek üzere yola çıkarılarak satı
cı elinden çıkmış ve mezkûr tarihte henüz alı
cının eline geçmemiş olan mallar, alıcıya vâsıl 
olduğu günü t? kip eden ilk iş günü akşamına 
kadar ayrı bir beyanname ile bildirilir, 

Maliye daireleri kanunun neşrini mütaakıp 
birinci fıkrada yazılı beyannamelerin verilme
sini ma hallerindeki gündelik gazetelerle ve bu-
lunmıyan yerlerde mutat vâsıtalarla ilân eder
ler, 

MUVAKKAT MADDE 2. — Muvakkat bi
rinci madde mucibince verilecek beyannamele
rin doğruluğu varidat dairelerince mükellefle
rin iş yerlerinde ve çalışma saatleri içinde, 
defterleri ve ticari evrakı tetkik edilmek ve 
mevcut stoklan gözden geçirilmek suretiyle 
sağlanır. Yapılan tetkikat neticesinde beyana 
tabi kibrit ve çakmak taşı bulunduğu halde 
müddeti içinde beyanname ile bildirmediği veya 
noksan bildirdiği anlaşılanlara, bildirilmiyen 
mallann varidat dairelerince tesbit olunacak 
miktarları üzerinden, bû kanunun üçüncü mad
desiyle kabul edilen-zam nispetinde vergi tarh 
ve buna beş kat zam icra edilerek mükellefe 
tebliğ olunur, 

Mükellefler kendi beyannameleri haricinde 
yapılan tarhiyata karşı, 3692 sayılı kanun hü
kümleri dairesinde, itiraz ve temyiz talebinde 
bulunabilirler. 

İtiraz komisyonu kararlarına karşı, Hazine 
namına yapılacak 'temyiz talepleri de aynı ka
nun hükmüne tâbidir. 

Mükellefler beyanname ile bildirdikleri kib
rit ve çakmak taslan için bu kanunun üçüncü 
maddesiyle kabul edilen zam miktan üzerinden 
taayyün edecek vergiyi beyannamelerini ver
dikleri günü takip eden yedi gün içinde öde
meğe mecburdurlar, 

Bu maddeye göre varidat idarelerince tarhe-

( S. Sayısı : 46 ) 
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larmın vergilerini beyannamelerini verdikleri 
gün öderler. Bu mükellefler namına cezalı ola
rak tarholunan vergi ve zamlarla kibrit inbisarr 
işletme şirketi acentaları namına gerek beyan-
nemeye müsteniden gerekse cezalı olarak tarhe-
dilen vergi ve zamlar tahakkukunu takip eden 
aydan itibaren üç ayda ve üç müsavi taksitte 
tahsil olunur. — ' • 

Zamanında Ödenmiyen taksitler % 10 zamla 
ve tahsili emval kanununa göre tahsil edilir. 

MADDE 4. — 4040 numaralı kanunun 40 ncı 
maddesi hükmü bu kanım hakkında da caridir. 

MADDE 5. — Bu kanun neşri tarihinden 
muteberdir. 

MADDE 6. — Bu kanun hükümlerini icra-
ya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 

SO . m . 1943 
Bş. V. Ad. V. 

Ş. Saraçoğlu R. Türel A 
Da. V. Ha. V. 

N. Menemendoğİu 
MS. V. Nû. V. 
Yücel 

S. L M. V. G. 1. V. 
Dr. ff. AUtaş S. II. Ürgüblii Ş. 

Mü. V. 

M. JL y. 
B. Ariunkal 

Ma. V. 
F. Ağrah 

lk.V. 
JP. Sirmm 
Zr .V, 

U. Hatipoğln 
Ti. T. 

A. F. Cebesoy C. S. Siren 

îti. & 

MADDE 4. — Hükümetin 4 neti maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Hükümetin 5 nei maddesi 
aynen kabul edUnûştir. 

MADDE 6. — Hükümetin 6 ncı maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 
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dilecek misil zamlı vergilerde, tarhiyatın mü
kellefe tebliğini takip eden yedi gün içinde 
ödenir. 

Ancak kibrit inhisarı acentaları beyanname 
ile bildirdikleri stoklarına ait vergiyi beyanna
menin verildiği günden itibaren üç ay içinde 
ve üç müsavi taksitte öderler. Kibrit inhisarına 
ait olup emaneten acentaları nezdinde bulunan 
ve beyannamede ayrıca gösterilen ve emaneten 
bulunduğu kayit ve vesikalarla tevsik edilen 
kibrit ve çakmak taşlan için acentalar vergi 
ödemeğe mecbur değillerdir, 

' Zamanında ödenmiyen vergiler yüzde on 
zamla ve tahsili emval kanununa göre tahsil 
edilir. 

MADDE 4. — Hükümet toldifinin 4 ncü 
maddesi aynen. 

MADDE 5. — Hükümet teklifinin 5 nci mad
desi aynen. 

MADDE 6. — Hükümet teklifinin 6 ncı mad
desi aynen. 

( S. Sayısı : 46 ) 
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