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1. — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Toprak1 mahsulleri Vergisi hakkındaki kanun 
lâyihasının müzakeresine devam olunarak eneü-
menden gelen 25 nci maddesi ile 26,ve 27 nei 
maddeleri kabul edildi. 

Pazartesi günü saat 10 da toplanılmak üzere 

inikada nihayet verildi. 
Reis Vekili Kâtip 

Aydın Samsun 
Dr. M. Germen N. Fırat 

Kâtip 
Kütahya 

V. Uzgören 

2. — HAVALE EDİLEN EVRAK 
Mazbatalar 

1. — Kibrit ve Çakmak İnhisarı İşletme imti
yazının kaldırılmasına ve bu imtiyazın işletil

mesi için muvakkat bir idare kurulmasına dair 
olan 4426 sayılı kanuna ek kanun lâyihası ve 
Gümrük ve inhisarlar ve Bütçe Encümenleri 
mazbataları (1/223) (Ruznameye). 

KÂTİPLER 

B Î R Î N C Î CELSE 
Açılma saati: 10 

REİS — Ş. Günaatay 

- K. Turan '(İsparta), N. Baydar (Malatya) 

mm^> 

REİS — Celse açılmıştır efendim, 

4 — MÜZEKERE EDİLEN MADDELER 
i -T- Toprak mahsulleri vergisi hakkında 

kanun l&yihast ve Muvakkat Encümen mazba
tası (1/226) " 

REİS — Geçen celsede verilen karar veçhile 
toprak mahsulleri kanun lâyihasının müzakere
sine devam edeceğiz. 

Beşinci fasıl 
Verginin tahsili 

MADDE 28. — Bağlı (2) numaralı cetvelde 
yazılı mahsullerin vergisi aynen, diğerlerinin 
vergisi nakden tahsil olunur. 

MUVAKKAT En. M. M Ş. DEVRİN (Zon-
guldiaîk) — Efendim, cetvelde bir tashih yapıl
mak icabediyor. Kuru üzüm, kuru incir; fmdık ve 
Antepfıstığmın cibayet şeklinin değişmiş olması 
itibariyle bunların vergilerinin nakden alınma
sı yüksek. tasvibinize iktiran etmişti. Bu itibarla 
2 numaralı cetvelden kuru üzüm, kuru incir, 
fındık ve Antepfısetığınm çıkarılması icabet-
mektedpir. 

REİS — Cetveli bu tashihle okutuyorum: 
(2) Nuamarlı cetvel 

Vergisi aynen alınacak mahsuller 
Hububattan: 
Akdsrı \ 

Arpa 
Buğday 
Çavdar 
Çeltik . ' . . . . 
Kaplıca 
Mahlut r 

Mısır 
Yulaf 
Bakliyattan: 
Bakla 
Fasulye 
Mercimek 
Nohut 
Diğer mahsullerden: 
Pamuk 
Z e y t i n [ 1 1 • • • . . ' . 
Dr. A. ARKAN (Çaaılkira) — Muhterem ar

kadaşlar, kaplıca mahsulünün Hükümetçe işe 
yaramaz bir vaziyette olduğu bunclan evvelki 
celsemizde Taşkıran arkadaşımız söylemişti. Hal
buki bu, vergiyi aynen alman hububat meyahın-
dadır. Esasen bunu mahsulü dar olan köyleri
miz eker. Hükümet bunu alınca ambar re sai-

İ 

[1] Maliye Vekâletince lüzum görülen yerler
de zeytin mahsulünün vergisi nakden veya beş 
kilo zeytinden bir kÜo yağ hesabiyle yağ olartik 
aynen tahsil olunabilir. 

— 190 — 
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re de tutmak mecburiyetindedir. Halbuki köyT ı 
lü geçen sene «işinize yaramaz, bedelen vere
lim» demişlerdi. Bunun için Hükümetçe de bir .| 
mahzur yoktur zannediyorum. Binaenaleyh bu I 
mahsulün iki numaralı cetvelden çıkarılmasını 
teklif ediyorum. Bunun için bir takrir takdim 
ediyorum. Kabulünü istirham ederim. 

A. K. DEMIRAG (Sivas) — Muhterem arka
daşlar, verginin aynen cibayet edilmesinde e-
sas; Devletin ordusu ve iadesiyle mükellef ol
duğu müesşesatı ve hattâ dar gelirli memurları
nın iaşeleri içindir. Bu aynen alınmıyacak kı
sımlar içinde bir kuru bezelye ve börülce gör
düm. Bunlar tam mânasiyle bakla ve fasulye 
nevinden şeylerdir. Bunniarın zaman zaman 
orduya veya mekteplere yedirmek çok yerinde 
olur, bir değişiklik teşkil eder. Onun çin fasul
ye ve baklayı aynen cibayet ederken kuru bezel
ye ve börülcenin nakden alınmasında bir fayda 
bulmadım. Bunların da aynen alınmasını rica 
ediyorum. 

Efendim, geçenlerde kabul ettiğimiz güm
rükte vergi alma meselesi münasebetiyle fın
dık, antepfıstığı, üzüm ve incirden nakden ver
gi alınması esasın agidildi. üzüm, incir, fındık, 
fıstık, bunlar ordu için en güzel gıdadır. Bun
ların nakden alınması için bir zamanlar ordunun 
piyasaya müracaat etmesi her halde doğru bir 
şey olmadı. Gerçi kanunun bu maddesi kabul 
edilmiştir. Ancak tadil teklifi ile lâyihanın ikin
ci müzakeresinde olabilir. Şimdiden Heyeti Umu-
miyenin nazarı dikkatini celbetmek isterim. Bu, 
ordunun fevkalâde bir iaşe maddesidir. Bunun ay
nen alınması çok yerinde bir şey olur. 

Fındık, üzüm, fıstık bunları orduya ve mek
teplere vermek çok yerinde bir şey olur. Bun
ları da ikinci müzakerede arzedeceğim. Şimdi 
vakit geçmiştir. Bu börülce ve kuru bezelyenin 
aynen alınması esasına gitmenin her halde mak
sada daha uygun olacağı kanaatindeyim. 

t. YALÇIN (Elâzığ) — Muhterem arkadaş
lar, kaplıcanın aynen alınacak vergiler liste
sinden çıkarılarak bedelinin nakden tahsil edil
mesi hakkındaki Akif Bey arkadaşımızın tekli
fine .bendeniz de iştirak ediyorum. Kaplıca 
ekenler, malûmu âliniz geçen defa da arzetti-
ğim gibi; zaten geniş arazi sahibi olmadığı için 
ufak ve dar arazi üzerinde, kır yerlerinde, dağ 
yamaçlarında yetiştirdikleri bir mahsul olduğu 
cihetle bunun miktarı da çok değildir. Tahsi
latında da ufak parçalar halinde gelecektir. 10 
kilo, 50 kilo, 100 kiloluk parçalar halinde ge
lecektir. Sonra yine memleketimizde Ofisin al
dığı kaplıcaları sarf etmek için nereye göndere
ceğine ve ne yapacağına dair bir çok müşkülât 
zuhur etti. Meselâ Gerede'den aldığı kaplıcayı 
nereye sarfedeceğini sordu. Sonra bu kaplıca 
hayvan yemi olmak itibariyle de kuvvetli bir 
yem değildir. Esasen bunu yetiştiren mükellef- . 
İere buğday ve arpa yermek gibi bir çok yar- l| 
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dımlar da yapmak icab'etmefctedir. Kaplıca 
ekmeğini yemeğe alışık olmayan köylüler bile 
bunu yiyemez. Binaenaleyh bunun aynen alına
cağına bedelen alınması çok daha muvafık olur * 
kanaatindeyim. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, muhterem arkadaşlarımız 
kaplıcaya ait verginin nakden alınmasını tek
lif buyurdular. Biz .müstahsilin lehinde olacağı 
mülâhazasiyle aynen alınmasını teklif etmiştik. 
Yüksek Heyetin tasvibine iktiran ettiği takdir
de Encümen de bunun nakden alınmasına mu
vafakat etmektedir. Bezelye ve börülceye ge
lince ; çabuk bozulan ve kurtlanan, muhafaza
sı müşkül olan bu iki mahsulün aynen alınma
sı mahzurlu görülmüştü. Mamafih bu iki mad
denin de aynan alınması yüksek tasvibine ikti
ran ederse Encümen buna da muarız değildir. 

REİS — Verilmiş iki takrir vardır, okutu
yorum : 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğ/ım sebeplerden dolayı kaplıcanın 

2 numaralı cetvelden çıkarılmasını arz ve teklif 
ederim. 

Çankırı 
Dr. A. Arkan 

REİS — Bir takrir daha vardır, onu da oku
tuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Kuru bezelye ve börülcenin de vergisinin ay

nen alınmasını arz ve teklif ederim. 
Sivas 

A. N. Demirağ 

REİS — Takrirleri tekrar okutup reyinize 
arzedeceğim. 

(Çankırı Mebusu Dr. Akif Arkan'm takriri 
tekrar okundu.) 

REİS — Takriri nazarı itibare alanlar... Al-
mıyanlar... Nazarı itibare alınmıştır. 

(Sivas Mebusu A. N. Demirağ'iri takriri tek
rar okundu.) 

REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyo-
rum. Nazarı itibare alanlar... Aksini reye koyu
yorum. Nazarı itibare almıyanlar... Nazarı iti
bare alınmıştır. 

Her iki takrir de nazarı itibare alınmıştır. 
MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon

guldak) — Efendim, bu kararlara göre kaplıca
nın bu cetvelden çıkarılması icabetmektedir. 
Bakliyat kısmına da bezelye ve böğrülcenin ilâ
vesini Encümen namına arzediyorum. 

REİS -—Maddeyi tekrar okutuyorum. 
(Madde 28 tekrar okundu.) 
REİS — Efendim, bu maddeye bağlı olan 

cetvele börülce ve bezelye, Heyetin tasvibi ve 
Encümenin de muvafakati ile ilâve edilmiştir, 

- m— 
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Bu suretle maddeyi ve cetveli yüksek reyinize 
arzediyor-um. Kabul̂  buyuranlar,.. Kabul etmi-
yenler... Kabul edilmiştir; 

MADDE 29. — Mükellefler aynen ödemeğe 
mecbur oldukları vergilerini, mahsulün nevi 
itibariyle tahmin komisyonlarınca tâyin edile
cek tarihlerde teslim yerlerine kendi vasıtala-
riyle getirerek teslim etmeğe- mecburdurlar. 
İcabında teslim müddetini uzatmağa Maliye Ve
kili mezundur. 

t ARSKAN(Bakteri) — Arkadaşlar ver
ginin teslim. ve tesellümüne ait olan bu 29 ve 
31 n<u maddeler üzerinde biraz durmak icabe-
diyor; Malûmu âliniz bu vergi, doğrudan doğ
ruya Hazineye ait bir vergidir. Bunun şimdi
ye kadar tahsili toprak Mahsulleri Ofisi ta-
ra&dan yapılmıştır. ve yapılmaktadır. Onun 
için bunun tesellüm meselesi, üzerinde mahallî 
idare âmirlerinin bir hakkı murakabe ve idare
si olmuyordu. Bundan dolayı da daimî surette 
bu tesellüm muamelelerinden birçok şikâyetler 
ve köylünün bir çok iztırapları oluyordu. Bunu 
hepiniz biliyorsunuz. Bence; Toprak Mahsulleri 
Ofisi doğrudan doğruya hububatı kıymetlen
dirmek veyahut himaye etmek maksadiyle te
essüs etmiş bir müessesedir, Devlet teşekkülüdür 
ve bu doğrudan doğruya şahsiyeti hükmiyeyi 
haiz bir müessese olduğu için valilerin bunun 
üzerinde bir hakkı murakabesi yoktur. Halbu
ki verginin tesellümünde bir taraftan köylü bir 
taraftan da Hazine alâkadar olduğundan bu 
maddenin alt fıkrasına, mahallî idare âmirleri
nin tesellüm işlerinde hakkı murakabeleri ol
duğuna dair bir hüküm konulmasını zarurî bu
luyorum ve bunu rica ediyorum, ikincisi; tes
lim yerlerine teslim edecekler' ve bunun vakti
ni doğrudan doğruya Tahmin komisyonları tes-
bit edecek, lâkin bunun uzatılmasını Maliye Ve
kâleti yapacak, Maddenin hükmü' budur. . Fa
kat M|aliye Vekâleti doğrudan doğruya ne ma
hallî, ne köylünün işini, ne de vaziyeti bilmez. 
Bunu en iyi büfen yine vilâyetlerdir. Binaen
aleyh buraya doğrudan doğruya Maliye Vekâ
leti. mezundur, denecek yerde* valilerin işar ve 
tensibiyle demek, yani işi valilerin mütalâasına 
bırakmak daha doğru olur mütalâasmdayjm. 
bunun için rica ediyorum, Muhterem Maliye 
Vekilii veyahut Encümen bizi tenvir buyursun
lar, 

A. N. DEMÎRAĞ (Sims) — Mahsulâtın tes
lim1 târih ve zamaiıı çok mühim bir meseledir. 
Bu; müstahsilin sık sık şikâyetine saik plan 
meselelerden birisidir. Burada teslim tarihini 
tahmin. heyetlerinin tâyin edeceği yazılıdır. 
Çok güzel, çünkü tahmin heyetleri mahallî he
yetlerdir- Müstahsilin kabiliyetini nazara ala
rak ona göre zamanını tâyin ederler. Yalnız 
maddenin sonuna ya ş£yie bir* fikra ilâve et-
nieli yahut sayıh Malîye Vekili yapacakları 

7 , :—• ıe» 

talimatta bunu sarih olarak koymalidîrîar: 
«Bu tarihlerin tesbitinde hava şartları ve 

köylünün müsait zamanları gözönühde tutu
lur.» (Tabiî sesleri), 

Gerçi bu ciheti, bu işi yapacakların gözönür 
ne alacakları tabiidir amma kanuni müeyyide 
ile sağlamak veya talimatnameye koymak ye
rinde olur. Sayın Mâliye Vekili talimatnameye 
koyacaklarını vait buyururlarsa ayrıca teklife 
lüzum kalnııyacaktır: 

R. EENMBN (JKocaeli) — Efendim, toprak 
niasullerinin köylüler, için kolaylıkla tesellü
münü temin etmek bugün memurlarımızın va>-
zifesidir. Bu itibarla köylülerimizin bekletil-j 
mesi ve hanlarda, bir çok masraflara duçar ok 
malarına meydan vermemek için bu tesellümün. 
ne suretle ifası hususunda bir takrir takdim, 
ediyorum. 

E. HA&FEGJL. (&m&Qjm>> — Sayın arka*-
daşlar, 29 ncu madde, aynen ödenmesi; hUnn-
gelen* vergilenin ödeme müddetlerinin, salahi
yetli mercilerce tesbitinden dahi bahistir. Ge
çeni sene? tatbik, edilen. Toprak Mahsulleri: Verr 
gisi Kanunu ve; bu,- kanundan ajgEL olarak cari, 
ve evvelki sene; de mer'i olug. mecburi, muba
yaayı mütazammın koordinasyon, kararlarının 
ibrasında, vergi veya; mubayaa suretiyle alınan 
mahsullerin teslimi içjn tesbit edilen müddet* 
lerin hitamına kadar müstahsilin kendisine bı
rakılan mahsul, hisselerini satmasına mani; ol
muştu. Bu. müddet, nihayet büyük, çiftçilerin. 
mahsullerini elde edebilmeleri için- ke-nmuş, ve 
küçük çiftçilerin, bu müddetin müruruna tahamr 
mülleri bulunmadığı; hiçte» nazarı iti'bare alın
mamıştı. 

Arkadaşlar; • memleketimizde' büyiiklferinijı, de-
ğili küçük çiftçilerin, adedleri, fazla ve bunlarsın. 
mühim bir eteeriyeti-kısa* bir zamanda* hasadı. 
yapılan bir iki harmana sahip bulunmaktadır
lar. Bunlar bu» harmanlarını kemale?getirebil
mek için türlü meşakkatlere birçok borçlara* 
katlanmış ve^elde edeceklerini umdukları mahr 
sullerini. sataımk taurborçlarînp ve birçok mübr 
rem ihtiyaçlarını temin etmek zorunda bulun
muşlar ve bulunacaklardır,, Bunlardan bazıla
rı gizlice kendilerine bırakılanı mahaul hissele^ 
rinit satarak Hükümetin emir ve neftilerine mu> 
gayir hareket etmeğe alışmakta ve baıaları. da 
bu acıklı, durumlarını katlanmakta idiler. Ben 
bu< senede aynı hâlin aynen takarrür edeceğine 
kaîiiim. Binaenaleyh, Encümen bu mahzuru 
önliyebilmek için acabam 29: ncu maddeye tah
min komisyonlarınca tâyin edilen veya Maliye* 
Vekâletince temdidi münasip, görülen müddetin 
bitmesinden önce Vergi borçlarını ödeyenlerin 
kendi mahsullerini serbestçe satmaları için. bir 
fıkra ilâve edemez miydi? Zannımcabu müm
kündü: Köylüye> birçok kolaylıklar gösteren 
Encümen buraya, da bu şekilde? bir fıkra, ilâve 

» • 
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edeme köylünjin en mühim . bir derdine çare , 
bulmuş olacaktır. Geçen sene tatbik edilen 
Toprak Mahsulleri Vergisi kanununda ve ko
ordinasyon kararlarında Devlet hisselerinin 
% 75 ini ödeyen mükelleflerin kendilerine bı
rakılan mahsul hisselerini serbestçe satabilme-* 
leri yolunda bir hüküm vardı. Malûmu âlileri 
geçen sene ölçü esasına istinat eden bu vergi
lerin tarh ve cibayetinde, yani kanun ve ka
rarnamenin derpiş ettiği şekilde % 75. değil, 
% 100 vergi harmanda tahsil edildiği halde 
idare âmirleri uzun müddetler tâyin ederek 
müstahsilleri bekletip ızrar etmiş bulundular. 
Onun için böyle bir fıkranın derpiş edilmesi 
faydaki olacaktır. Sayın Mazbata Muharririn
den bizi bu; cihet hakkında tenvir buyurmaları
nı rica ederim. 

REİS — Ittıla hâsıl olmak için iki takrir 
var, okutuyorum. i 

Yüksek Reisliğe 
29 nou maddeye şu fıkranın ilâvesini teklif 

eylerim: 
« Aynî vergilerin tesellüm muameleleri 24 

saatte bitirilir. Bilâmazeret, tesellümü daha 
fazla' uzatan memurlar, vazifelerinde ihmal ve 
terahi göstermiş addolunurlar » . 

Kocaeli 
R. Fenmen 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplere binaen bu maddeye 

« mahallî idare âmirleri tesellüm işlerini mu
rakabe ederler » hükmünün ilâvesini teklif ede-

. rini; 
Eskişehir 

İzzet Arukan 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN 
(Zongsldak) — Efendim, 29 ncu madde hak
kında mütalâa beyan eden izzet Arukan. arka
daşımız iki. noktaya temas buyurdular. Bunlar
dan birincisi, mahallî idare âmirlerinin tesel
lüm yerlerinde murakabe hakkını haiz olmala
rıdır ki, bu 48 nci maddede esasen daha geniş bir 
mikyasta derpiş edilmiştir. 48 nci maddeye ay
rıca; bu husus hakkında bir fıkra ilâvesini tek
lif ederlerse bittabi Encümen buna muvafakat 

. eder. ikinci teklifleri; valilerin işarı üzerine 
tekellüm mıüddeftinin uzatılmağına matuftur. 
Maliye Vekâletine: tanınmış olan bu salâhiyetin 
istimalinde bir çok unsurların nazara salına cağı, 
şüphesizdir. Yalnız valilerin işarı üzerine değil, 
Albdurrahman Naci arkadaşımızın da işaret et
tikleri gibi, hava şartları ye köylünün vaziyeti 
denazara itibara alınacaktır. 

I. ARUKAN (Eskişehir) — Tamam. 
Şî DEVRİN (Devamla)—Refik Femmen ar

kadaşımız bir fıkra ilâvesini teklif buyuruyor
lar. O*da tesellümün 24 saatt© bitirilmesine ma

tuftur. Zannederim ki 40 bin köye şâmil olan 
tesellüm muameleleri hakkında bu derece katî 
bir hüküm koymak, şimdiden bu hükmün aka
mete uğrayacağım kabule müncer olur. Temen
ni edelim k i r 24 saatte yapılsm. Fakat kanun 
ibaresiyle bunu ifade etmeğe' imkân görmemek
teyiz. 

Feyzi Halfegil arkadaşımız mühim bir nok
taya temas buyurdular. Encümenimiz bu.husus 
üzerinde uzun uzadıya. tevakkuf etmiş ve dedik
leri mahzura yer verilmemesi için icabeden iti
nayı göstermiştir. Arkadaişlar; vergi borçlarını 
tamamiyle ödemeyen mükelleflerin mahsulle
rini satamıyac akları hakkında lâyihada hiç bir 
hüküm yoktur, aslolan satabilmeleridir. Bina
enaleyh, bu kanuna tevfikan herhangi bir mem-
nuiyet vazedilemez. Geçen seneki kanun da 
böyle idi. Hepimizin bildiği memnuiyet Millî 
Korunma Kanununun hükümleri dâhilinde ko
nulmuştur. Bu kararname hükmünün bu kanun
la alâkası yoktur. Burada ne müspet, ne menfi 
bir hüküm, vazedilmiş değildir. Ancak Encümen 
de kendi temennilerine iştirak etmektedir. Bir 
def a vergi sureiyle herhangi bir tahdidat yapılma
sına kanun müsait değildir. Fakat diğer karar
namenin tatbikatında bu cihetin nazara alınma
sı Hükümetten rica edilmiş, Ticaret Vekili ar-
kadşımız imkân' nispetinde bunları nazara al
mayı bir vazife bildiğini beyan eylemiştir. Bu 
itibarla maddenin aynen kabulünü rica ederim 
(Kabul, kabul sesleri). 

F. F. DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Efendim; ben
deniz Fenmen arkadaşımızdan bir ricada bulun
mak. için kürsüye çıktım. M. M. arkadaşımızın 
izah buyurdukları üzere esas arkadaşımız Fen

omen 'in dedikleri şekilde olmasıdır. Yani alâka
lıların katiyen bekletilmemesidir. Halbuki şim
di verilen takrir reye konacak ve reddedilecek 
olursa keenne buna cevaz varmış gibi bir mâna 
çıkacaktır.. Onun için 'bendeniz M. M. arkada
şımızın beyaniyle iktifa buyurarak takririnizi 
reye koydurmamanızı rica ederim. (Doğru, doğr 
ru şeşleri). 

REÎS —Arnikan takririnizi geri alıyor mu-
•sunuz? ... . 

t ARUKAN (JEslöşehliir) — Bendeniz doğ;ru-
?dan doğruya valilerin tesellüm işlerinde de hak-. 
;kı murakabelerinin tanınması için bir takrir ver
miştim. Arkadaşlar bu hüküm 48 nci maddede 
mevcuttur, dediler. 48 nci maddede vergilerin 
tahsiline ait hükümler deniliyor. Eğer tesellüm 
işi de bu tahsil işine dâhil ise tabii takririmi ge-
rialırım. 

MUVAKKAT Eç,, M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak)—Evet dâhildir. 

REİS — Halfegil'in takriri vardır. Geri alı
yor musunuz? 

F. HALFEGİL. (Eraacaaı) — Biraz evvel de 
arzetmiştim. Geçen. seneki kanunla birlikte tat-
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bik edilen Koordinasyon kararında müstahsil
den % 75 alınarak Hükümete teslim edildikten 
sonra geri kalanın serbestçe satılması hakkmda 
sarih bir hüküm bulunduğu halde idare âmirle
ri, yukarıdan aldıkları tenvirle bu satışları uzun 
müddet geri bıraktırdılar. 
. MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Geçen seneki Toprak Mahuslleri ver-

«. gisi Kanununndan mı bahis buyuruyorsunuz? 
Bu kanunda böyle bir hüküm yoktur. 

F. HALFEGİL ( Dfcvamia ) — Evet, geçen 
senelerde cari Koordinasyon Heyeti kararların
dan bahsediyorum. 

Bu itibarla maddede hilâfına ve dâvamızı 
müdafaa edecek yolda bir hüküm bulunmama
sından dolayı bu hükmün sarih olarak konma
sında zaruret olduğu kanaatındayım. Takdir 
Yüksek Heyetinizindir., 

R. ÖZSOY (Kayseri) — Arkadaşlar; arkada
şımız bu müddeti tesellüm için verilen murakabe 
hakkını haiz olduklarının tarihini arzediyorlar. 
Bendeniz; valileri; idarei umumiyede, bütün ve
kâletlerin mümessili ve vilâyetteki bütün işlerin 
murakıbı olarak tanımaktayım. Bu maddeye 
«tesellüm hakkmda murakabeyi haizdirler» der
sek ve bunu bu şekilde istisna edersek diğer işler 
hakkında murakabe hakkını haiz değildirler de
mek olur. Bendenizce ahkâmı umumiye bunu kâ-
fildir. Böyle bir kaydın ilâvesi katiyen doğru 
değildir. (Doğru nesleri). 

F. A. BARUTÇU (Trabzon) — Halfegil ar
kadaşımızın takriri şunu istihdaf ediyor. Müs
tahsil bu kanun mucibince ödemekle mükellef ol
duğu vergisini verdikten sonra bakiye mahsulâ
tını istediği gibi satmak serbestisini haiz olma
lıdır. Bu, gayet tabiidir. Ve Mazbata Muharriri 
arkadaşımızın tebarüz ettirdikleri veçhile bu ka
nun esasen vergi verildikten sonra müstahsilin 
malını satmasını takyit etmemektedir. Yalnız ar
kadaşımızın istediği şudur; sade bu kanunun is
tihdaf ettiği vergiyi ödemek değildir. Ya? Diğer 
kanunun Hükümete vermekte olduğu salâhiyet
lere istinaden aldığı tedbirler neticesinde müs
tahsili takyit edici mahiyette hükümler derpiş 
edilirse o hükümleri de takyit edici bir fıkranın 
burada derpiş edilmesi gibi bir muktazayı tazam-
mun eder, teklifi. Yani Millî Korunma kanunu 
Hükümete bazı salâhiyetler vermektedir, o kanu
nun verdiği salâhiyetlere istinaden Hükümet 
müstahsilden mübayaat yapıyor. Bu mubayaa
nın neticesi alınıncaya kadar satışı menetmek 
salâhiyetini o kanun vermektedir. Arkadaşım 
Milli Korunma kanununun Hükümete vermekte 
bulunduğu bu salâhiyetleri bu kanuna ilâve ede
ceğimizi bir fikir ile takyit edelim, derse bu ye
rinde değildir, doğru değildir. 

REİS — Efendim; takrirde bu noktai nazar 
müdafaa edilmiyor. Bunun aksi, kânunun madde
si mahfuz kalmak üzere, diyor. 
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MUVAKKAT En. Na. F. A. BARUTÇU (De

vamla) — Millî Korunma kanununun o maddesi 
mahfuz olduktan sonra buraya istenilen şekilde 
bir hüküm koymak esasen m enedici bir hüküm 
olmadığına göre faidei zaidedir. 

REİS — İyice anlaşıl ması için takriri bir 
daha okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebeplerden dolayı Top

rak mahsulleri vergisi hakkındaki kanun lâyi
hasının 29 ncu maddesine aşağıdaki fıkranın 
ilâvesini arz ve teklif ederiz. 

işbu teslim müddetlerinden önce vergi borç
larını tamamen ödeyen mükellefler, Millî Ko
runma kanunu hükümleri mahfuz kalmak üze
re kendilerine bırakılan hisselerini serbestçe sa
tabilirler.. 

Bitlis Elâziğ 
M. Ertan î. Yalçın 

Bitlis Erzincan 
B. Osman F. Halfegil 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN 
(Zonguldak) —- Muhterem arkadaşlar, Millî Ko
runma kanunu hükümleri mevzuubahis olduğu
na göre bu fıkranın buraya ilâvesi ancak mah
zuru mucip olabilir. Çünkü aslolan satış ser
bestisidir. Bu serbestiyi temin için bir fıkra 
ilâvesi aykırı bir prensibe dayanıyormuşuz gi
bi bir tezada meydan verir. Halbuki bu kanuna 
binaen her hangi bir tahdidin yapılamıyaca-
ğmda şüphe yoktur. Encümende de bu husus
ta ittifak edildiği gibi sayın Maliye Vekili dahi 
böyle anladıklarını ifade buyurmuşlardı. Bi
naenaleyh, yukarıda da arzettiğim gibi tah
dit ve aşıl olmadığına göre böyle bir kayda 
lüzum yoktur. Mladdenin aynen kabulünü ri
ca ederim. 

REİS — Takriri bir daha okuyarak yüksek 
takdirlerinize arzedeceğim. 

(Feyzi Halfegil ve arkadaşlarının takriri 
okundu). 

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

O halde maddeyi aynen reyinize arzediyo-
rum Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 30. — Vergi olarak aynen alına-
eak mahsullerin vasıflarını tahmin komisyonla
rı tâyin eder. 

Z. YÖRÜK (Ankara) — Efendim, şâmdi 
tetkik ve müzakere mevzuu olan madde; aynî: 
vergiye tâbi toprak mahsullerinin vasıflarını 
tâyin edecek makamı göstermektedir. Halbuki 
vasıflar tâyin edildikten sonra vasıfların uy
gunluğu bakımndan tatbikatta bazı ihtilâflar çı
kabilir. Bu ihtilâfları halledecek makamın da 
maddede gösterilmesi yerinde olur. Bu itibarla 
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bir takrir hazırladık, kabulünü rica ederim. 

REİS — Takriri okutuyorum. 

Yüksek Reisliğe 
Lâyihanın 30 ncu maddesinin aşağıda ya

zıldığı şekilde gösterilmesini arz ve teklif ede
riz. 

MADDE 30 — Tahmin komisyonları, vergi
si aynen alınacak mahsullerin vasıflarını tâyin 
ve bu mevzuda hâsıl olacak ihtilâfları hal ve 
intaç eder. 

Erzincan Ankara 
Şükrü Sökmensüer Ziya Yörük 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon-
guladk) — Efendim, Şükrü Sökmensüer arka
daşımızın daha önce teklif buyurdukları bir 
madde vardı. Maddeyi encümende müzakere 
ettik ve lâyihaya ilâve edilmemesine encümen 
ittifakla karar verdi. Ancak bu fıkrada böyle 
bir tavzihin yapılmasını faydalı buldu. Mak
sadı tavzihe medar olur. Binaenaleyh yanlız bu 
maddeye taalluk eden tavzihe encümen iştirak 
etmektedir. 

Kendilerinin verdiği takrir şudur : 
«Her vilâyet merkezinde valinin reisliğin

de deftardar, ziraat müdürü veya memuru, zi
raat bankası müdürü, ziraat ve ticaret odası 
reisleri ve iki çiftçiden mürekkep bir murakabe 
ve tetkik heyeti kurulur. Bu heyeti vazifeleri 
şunlardır: 

a) Bu kanunun en iyi surette tatbikini ta
kip etmek ve gereken tedbirleri vaktinde almak, 

b) Vergisi aynen alınan mahsûllerin ambar
lara teslimi sırasında vasıf, tartı, nakil ve sa
ire noktalarından hazine ve mükellefler zara
rına vaki olacak muamelelere resen veya alâ
kadarın şikâyeti üzerine vukuf halinde zararı 
derhal ortadan kaldıracak nihai ve kati ka ran 
almak ve bu kararın tatbikini temin etmek, 

c) Vergi olarak aynen > alınan mahsûlün 
muayyen merkezlere zamanında naklini ve en 
iyi şekilde muhafazasını temin edecek tedbirleri 
almak.» 

Bu takdirde ancak bu maddeye taallûk eden 
Encümen bu tadilin yerinde olduğuna reylerin 
ittifakiyle karar vermiştir, diğer tadile iştirak 
eder. 

REİS — Tadil nerededir? 
Ş. DEVRİN (Devamla) — Tadil şuradadır : 

Vergisi aynen alınacak olan mahsullerin vasıf
larının tâyininde ihtilâf hâsıl olursa bunu tah
min komisyonları halletsin. 

REİS —• Encümen buna muvafakat ediyor. 
Takriri tekrar okutuyorum. 

«Z. Yörük (Ankara) ve Ş. Sökmensüer (Er
zincan) m müşterek takriri tekrar okundu.» 

REİS — Encümen de bu takriri aynen ka

bul ediyor. Yüksek reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 30. —• Tahmin komisyonları, vergi
si aynen alınacak mahsullerin vasıflarım tâyin 
ve bu mevzuda hâsıl olacak ihtilâfları hal ve 
intaç eder. 

REİS — Kabul 'buyurduğunuz tadile göre 
maddedir. Reye arzediyorum. Kabul buyu
ranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 31. -r- Aynen alman vergilerin tes
lim yerleri her mahalle, köy ve çiftlik için en 
yakın ve elverişli olmak üzere tesbit edilir. 

Teslim yeri mahsulün istihsal mahallinden 
25 kilometreden fazla mesafede bulunduğu tak
dirde, fazlası için kilometre başına kiloda iki 
para hesabiyle nakliye ücreti verilir. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Efendim, teslim 
yerlerine mahsullerini getirecek olan köylüle
re verilecek yol parası geçen sene kanunda ol
duğu gibi, kilometre başına iki para olarak 
tesbit ediliyor, ilk 25 kilometresi bilâ ücret 
nakledilecek. 

Bendeniz geçen sene kendi dairei întihabi-
yemde yapmış olduğum tetkikatta kilometre 
başına iki paranın hiç bir yerde tatbik edilme
diğini gördüğüm gibi, diğer vilâyetlerdeki na
kil ücretleri hakkında sayın arkadaşların nez-
dinde yapmış olduğum tetkikat ta bu iddiamı 
teyit etmiş bulunuyor. Binaenaleyh, köylüye 
zaten 25 'kilometresi bilâ ücret nakledildiği hal
de fiyatının yarısı denilecek kadar cüzi bir 
masrafla nakledilmesi köylüyü büsbütün eze
cektir. Bendeniz ilk 25 kilometre haricinde ve
rilen ücretlerin mahallî rayice göre tesbitini ve 
ona göre tahsilini arz ve teklif ediyorum. 

Dr. S. DELÎLBAŞI (Kütahya) — Muhterem 
arkadaşlar; benden evvel kürsüye çıkan Fenmen 
arkadaşım hemen hemen bendenzin arzetmck iste
diğim esasları mükemmel surette izah buyurdular. 
Takdim buyurursunuz ki, kilometre başına ve kilo 
başına iki para vermek isteniliyor, Anadolu'da 
böyle bir esas, böyle bir para yoktur. Onun için 
bu acaip bir ölçüdür, sonra başka bir nokta var
dır ki, çok ağırdır. Eğer bu kabul edilecek olursa 
her müstahsil iki para ile bunu nakledeıriez. Çünki 
her müstahsil bin kilo, beş bin kilo nakletmez. 
Şu halde yüz kilo nakleden bir müstahsil kilo
metre başına 200 para alacaktır, yani beş kuruş. 
Bunu on kilometreye götürürse 50 kuruş alacak 
demektir. Böyle bir şey yoktur. Takdir buyurur
lar ki, geçen sene ve bu sene» hattâ bu sene daha 
fazla, geçen sene bir çift öküzün gündeliği 12 lira 
idi- Bir çift alın ise 15 - 20 liraydı. Binaenaleyh 
esas budur, buna göre binek arabaları ve nakil 
vasıtalarında nakliye ücreti tâyin edilmiştir. 
Onun için iki para, 4 para esasına gtmiyorum. 
Refik Fenmen arkadaşımın dediği gibi mahallî 
rayice göre bu ücretin tesbit edilmesini rica edi-
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yorum ve bir de takrir takdim ediyorum. Bunun 
kabulünü rica ederim. 

A. R. ESEN (Sürt) — Sayın arkadaşlar; bu 
kilometre üzerine konan iki para alelıtlak konul
muş brr şey değildir. Teknisiyenler bunun üze
rinde uzun boylu h-esap yapmış ve encümende de 
uzun uzadıya tetkik edilmiştir. Neticede iki pa
ranın haddi kifayede olduğu kabul edilmiştir. Bu 
nöktai nazardan bu esası köylü seve seve kabul 
eder. 

Hükümete gelip alacağını ne suretle toplar, ne 
suretle alabilir? bu» zaman meselesidir. Böyle 
iki- para, üç para için maliyeye söz söylemeği ben 
zait addederim. Bu, yerindedir, teknisiyenler bu
nu tesbit etmişlerdir. Demirağ arkadaşım bu işle 
alâkalıdır. Fen adamları tesbit etmişlerdir. 

Z. TARHAN (Amasya) — Muhterem arka
daşlar; geçen celsede bütçe vaziyeti dolayısiyle 
toprak mahsulleri vergisinin nispetini, Hükü
metin teklifi veçhile % 10 olarak tasvip ve ka
bul eylemiştik. Bu zaruret idi. Çünkü gerek 
Devlet, gerekse milletimizin, menfaatlerini bir 
tutmak mevkiinde idik. 

Bunu böylece arzettikten sonra şimdi bu cel
sede müzakere mevzuu olan 31 nci maddeye ge
liyorum. Bu maddenin 2 nci fıkrasında «teslim 
yeri mahsulün istihsal mahallinde 25 Km. den 
fazla mesafede bulunduğu takdirde fazlası için 
kilometre başına kiloda iki para hesabı ile nak
liye ücreti verilir» denilmektedir, işte bu fıkra 
ile de mükelleflere, ödemeleri kesbi katiyet eden 
Devlet vergisini teslim yerlerine kendi nakil 
vasıtaları ile 25 Km. ye kadar nakil ücreti al-
maksrzm götürmek mec/huriyeti tahmil edilmiş
tir. 25 Km. den fazla mesafe için de mükellefe 
bir kilo zahireyi bir Km. lik bir mesafeye gö
türmek üzere iki para nakil ücreti verilir. 

Bu hesapla 100 kiloda 200 para, yani 5 kuruş 
verileceğine göre 100 kiloyu beş kilometrelik 
fazla bir mesafeye götürürse mükellefin ala
cağı para 25 kuruştur. Eğer bin kilo olursa 250 
kuruş alacak demektir. 

Muhterem arkadaşlar, malûim bir hakikat
tir k i ; ciftçiltrimizin büyük bir kısmı küçük zi
raat erbabıdır. Bunlar arasında Devlete 1000 
kilo vergi verecek olan çok azdır. Şimdi 100 kilo 
vergi vereni tasavvur edelim. Memleketimizin 
zahire ölçülerine göre 100 kilo, 6,5 ölçekten bir 
az fazla tutar. Bunu çuvalına koyarak hayvanı
na yükleyen mükellef 30 kilometrelik bir me
safe katedecek, bunun için bir gün gidecek. Bir-
gün de dönmek için gidecek, teslim için tesel
lüm yerinde kaç gün bekliyeceğini de Allahütaa-
lâ bilir. Teslim müddetini de iki gün farze-
dersek ki, müşahedelerimize göre aşağı olamaz; 
dört gün işinden gücünden mahrum bulunacak 
demektir. Bu mahrumiyet ve külfete mukabil 
aldığı, alacağı nakil ücreti, 25 kuruştur. Bunu 
dört güne taksim edersek günde eline geçen 

para altı kuruş on paradan ibarettir. 
Bugün, en aşağı, üç, dört lira günlük alan 

bir amele ile bu mükellefi yanyana getirirerek 
mukayese edersek bu acıklı vaziyet bütün ür-
yanlığiyl e meydana çıkar. Bunun için mükelle
fe, kanunen tâyin edilen mesafeden fazla îbir 
mesafeye götüreceği verginin nakline mukabil 
nısfet ve adalete uygun bir şekilde fazla bir 
para verilmesini teminen bu iki paranın çoğal
tılmasını rica ediyorum. Hiç olmazsa on para
ya çıkarılmasını rica ediyorum. Şimdi seçim 
dairelerini ziyaret eden sayın arkadaşlarımın 
da şahidi olduklarına şüphe etmediğim hazin 
bir manzarayı canlandırmağa yarıyacak bir nok
taya temas edeceğim. Bir çok vilâyet ve kaza 
merkezlerinde aynen almalri vergileri koymak 
için hususi ve muntazam depolar yoktur. Bu 
vergiler, bu gibi yerlerde kârgir ve ahşap cami
lerde depo edilmektedir. Vergilerini teslim et
meye gelen yüzlerce mükellef, teslim memur
larına müyraeaat ederlr, Bunlar, filân mahalle
deki filân camide bulunan depo memuruna tes
lim edilmek üzere mükelleflerin ellerine birer 
numara verirler. Zavallı mükellef, numarası
nı aldığı için sevinç içindedir. Çünkü, hayvanı
nı oraya çeker çekmez vergisini teslim ederek 
derhal köyüne döneceğini zanneder. Hayvanını 
önüne katar, gösterilen yere gider. Bir de ne 
baksın, kendisinden önce gelen mükellefler çu
vallarının üzerine bağdaş kurmuş, oturmakta 
ve çilelerini doldurmaktadır. Çünkü, teslim ye
rine bir memur ve bir kaç hamalla bir baskül 
konmuştur. Böyle küçük bir kadro ve bir baskül
le alım isini sürate!e yapmanın maddi imkânı 
yoktur. Bir gün, iki gün, dört gün, hattâ beş 
gün getirdiği vergiyi bir türlü teslim edip ya
kasını kurtaramaz. Şikâvet eder, tazallüm eder,' 
aldırış eden yoktur. (Eh ne yapalım, on tane 
elimiz, kolumuz yok ya, alıyoruz işte, numara 
sıran gelince, seninkini de alırız) cevabı kar
sısında kalır. Köyden çıkarken bir gün sonra 
döneceğini tahmin ederek yanına iki günlük yi
yecek, yani katıksız ekmek almıştır. Aldığı ek
meğin bir kısmını yolda, bakiyesini de merkez
de yemiştir, şimdi ne yapsın? Fırınlardan kar-
nesiz ekmek verilmez. Haydi belediyeye mü
racaat. Bu da faydasız. Dairede karne işle
riyle muvazzaf olan memur daireden çıkmıştır. 
Dairede diğer bulunanlara baş vurur, (bizim sa
lâhiyetimiz yoktur) cevabını alır. Açlığın ver
miş olduğu derin bir fersizlikle çarşıya gelir. 
İhtiyaten beraberinde para getirmişse olunla 
bir parça ekmek - onu da dışarda bulabilirse -
alır. Çuvalının yanına gelir. Kendisi gelmciye 
kadar bazan çuvalın da sırra kadlem bastığı o-
lur. Artık tasavvur buyurun vaveylayı. 

îşte bu acıklı manzarayı îböyleee yüksek hu
zurunuza arzettikten sonra çok aziz Saraçoğlu 
Hükümetimden, betahsis sayın Maliye Vekili-
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mizden bu gibi teslim yerlerine geniş ve mü
sait kadrolu bir alım heyeti ikame ettirmesini 
ve bir baskül yerine 3 - 4 baskül koydurmak 
suretiyle köylünün uzun müddet işinden, gücün
den mahruım kalmamasının temi ı buyurulmasmı 
çok rica ediyorum. 

Maruzatım bundan ibarettir. 
H/ütÜSOY (Nigtile) — 50 kiloluk bir vergi 

borcunu 30 kilometre mesafeye taşıyan bir 
müstahsile ücret olarak 12 kuruş, verilmektedir. 
Kilometre başına 12,5 kuruş alacak olan köylü 
teslim mahallinde bir metre, mesafeden kantar 
üzerine koymak için bazı yerlerde 30, bazı yer
lerde 50 kuruş hamaliye isterler. Bu, köylü
nün çok ağırına gidiyor, köylüye çok tesir edi
yor. Buraya şöyle bir fıkranın ilâvesini teklif 
ediyorum. (Tesellüm yerlerinde müstahsile her
hangi bir masraf tahmil edilemez). 

R. GÜRELİ (Gümüşane) — Sayın arkadaş
lar, işin esasını teşkil eden bu maddede bir meç
hul vardır. Bütün arkadaşlar bunu tebarüz et
tirdiler ki, kilometreye iki para alınacak. Fakat 
esasen kilometreler malûm değildir. Malûmu âli-
nizdir ki, bizde vilâyetlerde mesafe haritaları 
yoktur. Bu mesafe haritaları ne suretle tesbit 
edilecek ki, kilometre malûm olsun ve bu kilo
metre başına bir para alansın. Evvelemirde bu
nun tâyin edilmesi lâzımdır. Bunun için hiç ol
mazsa vilâyet Naf ia müdürlerince köylerin tesel
lüm yerlerine olan mesafesinin tâyin edilmesi ve 
bir cetvelle komisyona bildirilmesi lâzımgeleceği 
kanaatındayım. Bu hususta bir takrir hazırla
dım, takdir Yüksek Heyetinizindir. 

t. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar, bu 
maddede başlıca iki tane mühim hüküm vardır. 
Birisi teslim yerleri en yakın ve en elverişli de
niyor. En yakın ve en elverişli kelimeleri hiç 
bir mâna ifade etmez. Bunu tahdit etmek lâzım
dır, âzami kaç kilometre olacaktır? Bütün müş
külât buradan çıkıyor. 

İkinci nokta da verilen para, iki para hikâye
si: Arkadaşlar bilirsiniz memlekette en çok sıkın
tı vesaiti nakliye üzerindedir. Yani nakliye buh
ranı en büyük buhranlardan birisidir. Köylü 
elindeki vesaiti kısmen orduya verdiği için elinde 
kalan nakliye kuvveti eskisine nazaran çok azal
mıştır. En çok sıkıntı çektikleri ve şikâyet ettik
leri bu nakliye meselesidir. Eski kanunda bir 
muvakkat ambar meselesi ve bir de teslim yeri 
vardır. Şimdi teslim yerlerini kanunda bir sa
rahat olmadığından dolayı Hükümet ekseriya is
tasyonları tesbit etmiştir. Bunlar aşağı yukarı 
100 - 150 kilometredir. Muvakkat ambarlardan 
köylü oraya kadar nakletmek mecburiyetindedir. 
Halbuki muvakkat ambar daha çok yakındır. Bu
nun ijin, ambarlara nakil meselesinde büyük raüş-. 
Milât yoktur. Asıl büyük müşkülât muvakkat 
ambarlardan bunları teslim yerlerine kadar gö
türmektedir. Geçen müzakerelerde muhterem 
Maliye Vekili yerginin nispeti % 8 dir, fakat 

• • : / : . . . . ; • ; • : . . . . • ' " ; ' • 

.lp6. 0 : 1 
hakikatte % 11 re çıkıyor dediler. Hakikatte bu, 
% 11 in de çok fevkindedir. Onu da şimdi izah 
edeceğim. Benim teklifim teslim yerleri için is
tihsal mıntıkalarından âzami şu kadar olur diye 
bir had koymakta zaruret yardır, Bunu rica ede
ceğim. 

İkincisi: 25 kilometre fazla yani teslim 
yerlerinde getirilenlerin 25 kilometreden fazlası 
için kiloya kilometre başına iki para, ilâve edili
yor. Ben bu 2 paranın çokluğu veya azlığı hakkın
da bir şey diyecek değilim. Biz teknik adamlar 
nakliyeti klometre başına ton olarak hesap ederiz. 
Geçen sene bir tonun bir kilometreye nakli elli 
kuruşa gelyordu ki bu fiyat iyi idi. Bu sene tabii 
fiyatlar yükseldi. Sonra nakliye ücreti kullanılan 
vasıtaya tabidir. Merkeple yapılan nakliye başka 
hayvanla yapılan başka, kamyonla yapılan nak
liyat yine başkadır. Onun için bunun üzerinde 
katî bir kelime söylemek doğru değildir ve söyliye-
miyeeeğim. Yalnız bazan köylünün yapacağı nak
liyeyi Ofisin kendisi kamyonlarla yapıyor. İzah 
edeyim. Bizim Sivrihisar kazası istasyondan 30 
kilometre uzakta dır ve ambar Sivrihisar kazasın
da tesis edilmiştir. Köylü getirir malını ambara 
teslim eder. Lâkin teslim, yeri Biçer istasyonu ka
bul edilmiştir. Ofisin 15 - 17 kamyonu vardır. Ve 
o kamyonlarla bu nakliyatı kendi yapar. Bu nak
liyatı yaptığı zamana/da malûmu âliniz bu ver
gi bir muamelei hesajbiye ile mecburi tesellüm
lerden indirilerek tafısil edildiği için halk hesa
bına yapılan bu nakliyatta ton kilometrelik 100 
kuruş üzerinde halktan keser. Bu bütün köylüleri 
dilgir etmiştir. Hİr köylü bu sebeble kiloda iki 
kuruş kaybetmiş ye etmektedir. Bu doğru değil
dir. Köylüye bir" taraftan ton kilometrik başına 
50 kuruş verirken kendisinin köylü hesabına ya
pacağı nakliyattan 100 kuruş alması doğru de
ğildir. Binaenaleyh bu maddeye bir fıkra ilâvesi 
lâzımdır. Çünki her zaman köylü bu nakliyatı 
yapamaz^ Her kaza merkezini mutlaka-teslim ye
ri olarak kabul etmeli. Yahut Devlet vasrtalariyle 
teslim yerlerine taşınacak-nakliyat için halka kaç 
para veriyorlarsa Hükümet te o paraya naklet-
melidir. Teklifim bu; onun için bu maddede bi
rinci fıkvada en yakın ve elverişli olmak üzere, 
olmak kelimesinden sonra, en uzak istihsal mahal-
lindeF 30 - 40 - 50 kilometre, cümlesi ilâve edil
meli ve böyle bir kaydın konması şarttır. Yani 
Teslim mıtakasmın âzami kaç kilometre olacağı 
behemehal tesbit edilmelidir. Bunu ofise bırak
mak doğru değildir-

İkincisi; bu maddenin altına şayet Hükümet 
ambardan teslim yerine, kadar kendi vesaitiyle 
nakliyat yaparsa bu nakliye ücretinin de halka 
verdiğimiz iki paradan fazla olmaması hakkında 
bir kayit konması şarttır. Onun için bir takrir 
vereceğim. 

Sonra bazı arkadaşlar bu nakliye ücreti rayi
ce uysun buyurdular arkadaşlar. Bu en büyük 
temennimizdir. Yalnız bu nakliye ücreti doğru-
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dan doğruya Hükümetin imar işlerinde en bü
yük âmillerden biridir. Çimento nakliyatı ve 
saire olsun. Hükümetin yaptırdığı işlerde ton 
kilometrik 75 kuruş. Şûrayi Devlet karariyle 
mukannen fiyat olarak kabul edilmiştir. Yani üç 
para vermektedir. Yalnız ofis beher kilonun kilo
metrede 4 para aldığından dolayı bütün müte
ahhitler tekrar Şûrayi Devlete müracaat ede
rek Hükümetin kendi vesaiti ile yaptığı ücrete 
çıkarılması hakkında dilekte bulunmuşlardır. 
Bunu işitiyoruz. Bir 2 paranın tezyidi Hükü
meti diğer cepheden mutazarrır edecektir. Onun 
için 'bendeniz tezyide taraftar değilim. Yalnız 
Hükümet muvakkat ambarlardan kendi vesaiti 
ile naklederse ton kilometreye elli kuruştan faz
la ücret almamalıdır. 

MUVAKKAT En, M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Muvakkat ambar yoktur. 

î . ARUKAN (Eskişehir) — Efendim, Ofise 
havale edeceksiniz. Ofis Sivrihisar'dan muba
yaa edecektir ve kendi vesaitiyle taşıyacak ve 
halkın sırtından kesecektir. 

MALİYE VEKİLİ F. AÖRALI (Elâzığ) — 
Muvakkat ambar yoktur. 

t. ARUKAN (Eskişehir) — Muvakkat am
bar yoktur, teslim yeri vardır amma bunun 
için 150 kilometre uzaktav bir yer göstereceksi
niz. Meselenin ruhu budur. 

E. SAZAK (Eskişehir ) \ — Efendim, geçen 
seneki tatbikatta herkes 2Ş - 30 kilometreden 
ileriye bir şey götürmedi. ^Malıkta ambarlar-
yapıldı, herkes buraya vergisini kendisi taşıdı. 
Bu sene înşaallah mahsul mebzul olursa bilmi
yorum, nasıl yapacaklardır. Zannediyorum ki, 
Maliye Vekâletinin bu işle meşgul olması doğ
ru değildir, bu iş yine Ofise kalacaktır. 

Arkadaşlar, bizim fevkalâde zamanlara mah
sus olmak üzere Askerî Nakliyat Mükellefiyeti 
diye bir kanunumuz vardı. 50 kilometre ve sa-
ireye bakmiyarak Millî Müdafaa mükellefiye
tini 'böylece de kısmen ifa ederdi. Şimdi harp 
olmadığı zamanlarda da bunun vasatisi 30 ki
lometreyi geçmiyor, 25 kilometre a£ ise bunu 
30 kilometreye çıkaralım ve 30 kilometreye ka
dar bedava götürür diyelim. Bu para meselesi 
çok güç bir iştir, ne köylü alabilir, ne bekli-
yebilir, ne de kabili tatbik iştir. Zaten 30 ki
lometreden fazla da tasavvur etmiyorum. Ge
çen sene Eskişehir'de merkezde aldılar, baş|ka 
yerlerde de gördüm, 25 kilometreden fazla olan 
yerleri Ofis kendisi taşıyor. Bu civarlarda gör- , 
medim, başka yarlerde var mı bilmem. Koçhi-
sar'da da toplandı, orada da böyle yapıldı. 
Eğer 25 kilometre az ise buna 5 kilometre daha 
ilâve edelim, 30 kilometre olsun. Fevkalâde 
zamanlarda askerî mükellefiyetle zaten bu iş 
halledilecektir. Normal zamanlarda vasati ola
rak 25 - 30 kilometre mesafeden öteye geçemez
ler. Ondan sonra Hükümet ne yaparsa yapsın. 

Encümende de bunu konuştuk. Herhalde kes
tirme bir şey yapılırsa iyi olur. 

R. FENMEN (Kocaeli) — Efendim, nakil 
ücretlerinin tesbiti işinde, bir arkadaşımız tek
nisyenler tarafından bu iki para kıymetin tes-
bit edildiğini söylediler. Bendeniz teknisyen şi
fa tiyle arzedeyim ki, bunu iki paraya kadar 
indirmiş olan teknisiyenler sıfıra kadar da in
direbilirler. Halbuki böyle bir şey varit de
ğildir. Hakikat ne ise, rayiç ne ise odur. Nak
liye ücretleri de ona göredir. Binaenaleyh 
2 paraya indirmek teknisiyenlerin elinde olma
sa gerektir. Sonra bu iki paranın varit olmadı
ğını ve en aşağı iki misli ücret verilmekte ol
duğunu geçen seneki tetkikatımla arzetmiştim. 
Bahusus Kocaeli yolları düz ve yatık olan bir 
yerde böyle olursa, dağlıklar arasından, dere
den, tepeden geçirilecek olan mallara köylüler 
tabii daha yüksek bir nakliye ücreti vermeğe 
mecbur olurlar. Binaenaleyh, böyle seyyanen 
iki para, seyyanen dört piara meselesi varit ola
maz. Düz yolda varit olan bir şey dağlık yol
larda varit olamaz. Binaenaleyh hakikatin ye
gâne membaı bendenizce; mahallî rayiçtir. 
Onun için bu hususta Yüksek Heyetinizin ten
siplerini rica ediyorum. 

t ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşım 
Emin Sazak, bizim vilâyette böyle bir şey yok
tur dediler. Zannediyorum ki, kendilerine böy
le bir işar olmamıştır. Bunu tebarüz ettirmek 

. için kürsüye geldim. 
Bizim vilâyette filvaki muvakkat ambarla

rın mesafesi 25 - 30 kilometreyi geçmez. Fa
kat benim iddiam muvakkat ambarlardan son
ra ofisin teslim yerleridir. Bu muvakkat am
barları teslim yeri addedersek o vakit hiç bir 
şikâyetimiz yoktur. Meselâ, Sivrihisardaki 
ambar muvakkat ambar addediliyor. Ofis, ora
dan doğrudan doğruya Biçer istasyonuna ken
di vesaitiyle naklediyor ve ücreti 100 kuruş 
ton kilometrik hesap ediyor, yani. 4 parça üze
rinden halktan kesiliyor. Köylüler şimdiye ka
dar müteaddit şikâyet istidaları ile Vekâlete 
müracaat etmişlerdir, birer kopyesini de bi-
ze göndermişlerdir. Zannederim ki, bu şikâ
yetlerden arkadaşımıza gelmemiştir, onun için 
vaziyeti bilmiyorlar. Bu ciheti izah etmek için 
kürsüye geldim. 

A. R. EŞEK (Siird) — F e n m e n arkadaşım 
pek iyi bilmiyorlar ki, köylü nakliyeci değil
dir. Nakliyeci olmadığından dolayı Devlet 
mükellefiyetinden azadedir. Köylü hasis de
ğildir. Böyle iki para, üç para arkasından 
koşmaz. Bu meselede rayice tâbi olamaz. Ra
yice tabi tutarsak bu iş yürümez. Bu parayı 
Mâliye Vekâleti keyfemettefak getirmemiş. 
Bir hesap ve tetkik üzerine bulmuş ve getirmiş
tir. Geçen senede böyle idi Bu senede aynen 
getirmiştir. Bu suretle Encümenden çıkmıştır. 
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Bunun üzerinde fazla durulması yerinde değil
dir, bunun aynen kabulünü rica ediyorum. 

P. DAU>AL (Ankara) — Sayın arkadaşlar, 
t. Arukan muvakkat ambarlardan bahsetti. 
Bendenizde muvakkat ambarlardaki bazı yol
suzlukları: şahsi müşahedeme binaen arzdc-
ğim. Geçen sene arkadaşlarımızla beraber Bâ
lâ'ya gitmiştik. Her köy muvakkat bir ambar 
fa*rzediliyor. Fakat çiftçi ekseriya mahsulünü 
ambara girmiş gibi bir irsaliye ile Ofise geti
riyor, Tabii getirdiği mahsulün noksan çıkma
ması için nakil vasıtasına fazla koyuyor. Bil
farz yüz kilo borcu olan bir adam 110 kilo ge
tiriyor. Muvakkat ambar bunu yine yüz kilo 
üzerinden bir irsaliye ile Ofise gönderiyor. Bu 
ambardan geldiği için ofis aynen alıyor ve on 
kilosunu da ambar fazlası sayarak makbuza 
bile kaydetmiyorlar. Bu itibarla kendilerinin 
malımdan fazla getirdiği miktar doğrudan ofis 
mali' oluyor, kendisine hiç bir faydası olmıyor. 

Fakat müstahsil borcunu harmandan doğ
rudan doğruya getirirse o vakit ölçü fazlasını 
makbuza kaydetmiyorlar. Ancak makbuzun ar
kasına yazıyorlar. Bunun da parasını alıp alma
dığı pek malum değil. 

Nakliye meselesine gelince; mademki, Ofis 
ve Hükümet 4 para alıyor, o halde köylüye iki 
para verilmesi hakkaniyete uygun değildir. Bu
nunla beraber Ofis, köylünün teslim yerlerine 
getirdiği malı hakkaniyetle tesellüm ederse ve 
bektelmezse; köylü nakil ücretinden çoktan vaz 
geçer. Bu yapılırsa köylünün nakliye ücretini 
istemeyeceğine hepimizin vicdanı kanidir. Bi
naenaleyh biz evvelemirde malın doğru tartılıp 
zmanmda tesellüm ettirilmesini temin edersek 
nakliye ücretinin iki para, dört para olmasının 
mevzuubahis olamıyaeağmı vicdani olarak arze-
diyorum. 

Dr. A. C. DELlLBAŞI (Kütahya) — Efen
dim, filhakika nakliye ücretinde dakik bir he
sap- mevzuubahis olabilir. Bizim memleketimi
zin muhtelif maraatıkmda zahire fiyatlarının te-
mevvücü malûmdur. Meselâ Ankara'da 30 ku
ruşa alabildiğiniz arpanın kilosu bilfarz Erzu
rum 'da 45 kuruşa veya Ankara 'dan daha dûn 
bir fiyatla alabilirsiniz. Hakikî fiyatı bilmiyo
rum. Mefruz olarak arzediyorum. Onun için 
müstahsilin kendi borcunu ödemek için hay
vanına sarf ettiği iaşe bedeli arpa miktarı ve 
arkadaşlarımızın bir çoklarının İsrar ettikleri 
gibi müstahsilin ambarda teslim için zayi e t t i - , 
ği vakti, iaşe bedelini filân hesap ederseniz 
yüksek yekûn tutar. Ancak teknik hesap dedi- ; 
ler. Bunu münhasıran bir kül olarak teşmil et
meye imkân yoktur. Bu noktada şahsan ba
şımdan geçen bir hâdiseyi arzedeyim. Bendeniz 
geçen sene Merzifon kazasından Havzaya vakm 
Hacrbayram istasyonuna toprak mahsulünün 
1500 kilosunu naklettim. Çünkü teslim yeri Ha-
cıbayram istasyonudur. Mesafe takriben yirmi 

kilometredir. Bu kadar bir yere götürebilmek 
için elli lira verdim. İşte teknik hesap karşısın
da bu kadarcık bir yere benim verdiğim elli 
lira olmuştur. Binaenaleyh bendenizin ve da
ha bir kaç arkadaşımın ilâve--ettiği gibi arzet-
tiğimiz şekil adalete uygun olacaktır. Köylünün 
hamiyeti vardır diye mütemadiyen ensesine bin
mek doğru değildir. Biraz da haksızlık olur 
zannediyorum bendeniz. 

E. SAZAK (Eskâşehir)'— Efendim; bende
niz ufacık bir şey tavsiye edeceğim. Geçen se-
neki tatbikat Ticaret Vekâletine aitti. Burada 
Maliye Vekâleti para vermiyor ki, kessin. Bu
nun aslı bedava. İstasyonlar için 27 ye alıyor ve 
orta ambarlarda iki kuruş kesiyordu. Geçen 
sene yapmadılar amma bu sene mahsul bol olur
sa köylüye fazla yüklenmiyeeeğim diye Maliye 
Vekili vâdetti. Şimdi 25 Km. den az mesafeler
de ambar hemen yok gibidir. Artık oraya kadar 
geldikten sonra öte yanına .karışmıyalım. Bu ar
tık Devletin işidir. 25 Km. az geliyorsa bunu 
da 30 a çıkaralım. Ondan ötesi için T)evlet ken
di vesaitiyle nakletsin. Meselâ bizim havalide 
25 km. den yakın yerde ambar yoktur. Maru
zatım bu kadardır. 

A. N. DEMtBAĞ (Sivas) — Muhterem ar
kadaşlar, bu nakliye ücreti meselesinde bir ar
kadaşım benim mütalâamı ileri sürdüler, öyle 
zannediyorum ki, encümende mevzuubahis edilir
ken bu esas gözönünde tutulmuştur. Ben geçen 
seneyi gözönünde tutarak maruzatta bulunmuş
tum. Bu 2 paranın rayice uygun olduğunu 
ifade etmiştim. Bugün memlekette her gün da
ha çok artan bir nakliye meselesi vardır. 

Bugünkü fiyatlara nazaran da bir hesap 
yaptım, huzurunuzda arzedeyim: Siz kararı
nızı verin. İki para demek, ton kilometresi 
50 kuruş demektir. Çift atlı bili* arabanın 800 
kilo taşıdığını kabul edersek bir çift atlı araba
nın gündeliği 16 lira eder. Öküz arabası, tek 
atlı araba 500 zer kilo taşıdıklarına göre; 
gündeliği 10 liraya geliyor. 

Bir hayvan 120 kilo taşıdığına göre yevmi
yesi 240 kuruşa gelir. Bir merkep 60 kilo ta
şır, yevmiyesi 120 kuruş eder. Yalnız bir iş 
var ki, o da bunlar iki taraflı nakliyat değil
dir. Hakikî olarak yarısını kabul etmek lâ
zımdır. Çünkü bir yere alıp gidecek, fakat ora
dan dönerken yük bulamıyacak, boş dönecek
tir. Binaenaleyh bu 16 lirayı 8 lira, 10 lirayı 
5 lira, 240 kuruşu 120 kuruş ve 120 kuruşu da 
60 kuurş olarak kabul etmek lâzımgelir. Çün-
kü dönerken boş dönmek ihtimali çoktur. Son. 
ra kamyonlarla nakliyatı nazarı itibare alır
sak, beş tonluk bir kamyon için 120 kilometre
lik bir nakliyat kabul etmek lâzımdır. Bu he
sapla bir kamyon 600 ton kilometre yapar. 
Bir günde bir kamyonun yevmiyesini 180 lira 
kabul edersek ton kilometresi 30 kuruşa gelir. 
Kamyonun boş döneceğini kabul edersek 60 
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kuruşa gelir. Görüyorsunuz ki, geçen seneki-
ne nazaran fiyatlar çok arttığı halde böyle 
köylüyü endişeye düşürecek,. müstahsili çak 
mağdur edecek bir vaziyet yoktur. Belki bu 
miktar daha arttırılabilir. Fakat asıl bu işin 
ruhu, bilhassa müstahsil kendi vesaitiyle taşı
yacak olduğu için, kimseye para verecek değil
dir. Asıl iş; müstahsil mallarını getirdiği za
man günlerce sürüncemede bırakılmıyarak bir 
an evvel teslim edip dönmesidir. İşte bu haki
kate tevafuk eden rakamları arzettikten sonra, 
iki parayı üç paraya yükselttikmi üç paradan 
fazlasının Devletin cebinden çıkacağını teba
rüz ettirmektir. Üç para yaptığımız zaman Dev
let bunu ıbol.bol ödemiş olur. Hattâ geçen se-
neki iki para ile bile de bolbol ödemiştir. îki 
parada kalırsa bir parça kısır vaziyette kalır. 
Bundan ötesini muhterem Heyetinizin takdiri
ne bırakıyorum. Bence bunların nakliyat mesa
felerini azaltır, uzun mesafe nakliyatını Ofis 
kendisi yaparsa köylü başka (bir şey istemez. 
Köylünün istediği şey, malını getirdiği zaman 
derhal teslim ederek biran evvel köyüne dön
mektir. 

R. FENMEN (Kocaeli) ^ . B i r sual sormak 
istiyorum. 

REÎS — Mebusa sual sorulamaz efendim. 
A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, müsa. 

ade ederseniz biraz daha izah edeyim, belki 
kendilerini tatmin eder. 

Arkadaşlar, nihayet mesleğim, itibariyle 
belki binlerce, milyonlarca ton nakliyat yaptır
mış bir adamım. Ne şekilde hesaplanacağını bi
lirim. Söylediğim bu rakamlar hakikatin ta 
kendisidir. 

• Bir kamyon ne nakleder, çift atlı bir ara
ba ne nakleder, bir kağnı ne nakleder, bilirim. 
Efendim, bir kamyonun bu arzettiğim şekilde 
hesabını yaparsak, bir kamyona 180 lira yev
miye verirsek tonkilometresi 60 kuruşa gelir. 
Sonra çift atlı arabanın yevmiyesi 16 liradır. 
Yarısını indirirsek sekiz liraya gelir. Kağnı
ların yevmiyesi 10 liraya gelir. Böyle çok uzak
lara götürmem ek şartiyle de köylü kağnısının 
yevmiyesinin on liraya gelmesinden şikâyet et
mez. 

H. ÇORUK (Kastamonu) — Nereden biliyor
sunuz on liraya geldiğini? Âzami 25 kilometre 
yapar bir günde kağnı. -

A. N. DEMÎRAĞ (Devamla) — Kağnı 30 ki
lometre gider günde. Bu resmen tesbit edilmiş
tir. Bu hesaba nazaran yevmiyesi on liraya ge
lir. Fakat dönüşte boş geleceği için beş liraya 
iner. Bunun arttırılması veyahut olduğu gibi 
bırakılması muhterem Heyetinize ait bir keyfi-
vettir. 

MUVAKKAT Em. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, bu madde hakkında söz 
alımş bulunan arkadaşlar aynı noktalara temas 
etmiş olmaları itibariyle müsaade buyurulnr-
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sa cevapları bir arada arzedeyim. Birinci mese
le iki para meselesi; hakikaten iki para tâbiri 
kulağa pek az geliyor. Fakat Encümende bize 
verilen izahata göre günde hir çift atlı araba 
için 16, bir kağnı için ,10 lira gibi bir meblâğa 
tekabül ediyor ki bu da şimdiki rayice göre 
kâfidir. On para yapalım diyorlar. Bu takdir
de bir arabanın yevmiyesi 80 lira gibi bir yekun 
tutar. Esasen arkadaşlar en mühim mesele bir 
para fazla olmuş, olmamış meselesi değildir, 
köylünün teslim yerlerinde fazla bekletilmeme
si meselesidir. Arkadaşların bu husustaki be
yanlarına encümen de kuvvetle iştirak etmekte
dir. Bu hususta Ticaret Vekili arkadaşımızdan 
da ricada bulunduk. Bu kibi bekletmelere ka
tiyen cevaz verilmemesini temenni ettik. Kendi
leri bize teminatı kaviye verdiler. Maddenin 
ifadesi aynen şudur «Aynen alınan vergilerin 
teslim yerleri bütün mahalle, köy ve çiftlikler 
için en yakın ve elverişli olmak üzere tesbit edi
lir.» 

Lâyihaya köylünün bekletilmemesi hakkın
da bir hüküm koymak zannederim teşriî usulle^ 

• rimize mugayir olur. Kantarların çoğaltılması, 
köylü bekletilmemesi, bütün bunlar esasen ya
pılması lâzımgelen şeylerdir. Yapmıyan memur
ların mesul edilmesi- lâzımgelir. Tatbikatın 
bu yolda cereyanını temin, Ticaret Vekilinin en 
esaslı vazifesidir. Encümende nazarı dikkatle
rini celbettik. Kendileri Ankara'da bulunmu
yorlar, yüksek huzurunuzda bunu tekrar etme
lerini rica edecektim, Bu itibarla encümende 
cereyan eden müzakereleri aynen tekrar etmeği 
vazife bilirim 

îki para, A'bdurrahman Naci arkadşımızm 
buyurdukları gibi vasati bir rakamdır. 3 para
dan yukarı çıkmayın, fazla olur dediler, îzzet 
Arukan arkadaşımız da kendilerini teyit eyle
diler. 

Mamafih 3 para olması hakkında bir tema
yül olursa tabii encümen köylü lehine olduğu 
için, bunu kabul eder. 

Ayrıca basküllerin f azlal'aştırılmasmda'n, 
köylüye kolaylık gösterilmesinden bahsedildi, 
bunları da cevaplandırmış ölüyorum. , 

Arkadaşlarımın beyanlarında müşterek bir 
nokta vardır. O da, köylüye kolaylık gösteril
mesidir. Biz de kendileriyle beraberiz. Ancak 
bu husustaki bazı teklifleri köylünün aleyhine 
bir netice verebilir. Meselâ, Recai Güreli arka
daşımız mesafe cetvellerinin bildirilmesi hak
kında bir teklif yaptılar. Demek ki, patranın te
diyesi bu cetvelin bildirilmesine bağlı kalacak
tır. Bildirilmezse ne olacak? Bu bir takyit 
mahiyetindedir. Alınan mahsulün nakliye ücre
tinin verilmesi mecburidir, cetvel verilse de ve-, 
rilmese de meöburidir, idare âmirleri cetveli 
temin etsinler veya mesafeyi ibaşka yoldan tes
bit etsinler. Yeter ki köylü bekletilmesin, Di-
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ger bir arkadaşımız, âzami mesafeyi tesibit ede
lim, meselâ 40, 50 veya 60 kilometre diyelim, 
buyurdular. Haddi zatinde müstahsilin lehine 
olan bu takyidin tatbikatta müstahsilin aleyhi
ne bir netice verilmesi de melhuzdur; bilfarz 
30 kilometre kabul edilse o yerde de ambar te
sis edilmeyince, ne olacak? Köylü orada mahsu

lünü bırakıp avdet mi edecektir? Ederse bu ha
reketi kendisini mükellefiyetten kurtaracak 
mıdır? Hayır.., 

Şu halde böyle bir hüküm ancak ihtilâfa yol 
aç-aır. Kendilerinin ıbu husustaki temennilerine 
iştirak ediyoruz. Ambarlar 25, 30 kilometrere^ 
den daha fazla olmasın, ancak istisnai yerlerde 
bulunursa bu hiç değilse yeni bir İhtilâf ve niza 
mevzuu teşkil etmesin. 

izzet Arakan arkadaşımızın muvakkat am
barlara taallûk eden izahları yerindedir. Geçen 
yıl birtakım müşkülâta tesadüf edilmiştir. Bu 
kanunda artık muvakkat ambar yoktur. Binaen
aleyh yeni metne göre <bir tavzihe lüzum kalmaz. 
Görülüyor ki, arkadaşlar, maddenin bu şekilde 
kalması bütün bu mülâahazaları tatmin ve teyit 
edici mahiyettedir. Yalnız arkadaşlar teslim 
yerlerinde mükelleflere herhangi bir masrafın 
tahmil edilmemesi teklifinde bulundular. îzzet 
Arakan arkadaşımızın fikirlerini de bir derece
ye kadar ihtiva etmektedir. 

Yüksek tasvibinize iktiran ettiği takdirde 
maddenin sonuna (teslim yerlerinde mükellefe 

herhangi bir masraf yükletilemez) fıkrasının 
ilâvesini. Encümeniniz de muvafık görmektedir 

R E İ S — Refik Fenmen sual soracaksanız 
buyurun. ' 

R. FENMEN <Kocaeli) — Encümenin da
yandığı hesaplar hakkında bir sual soracağım. 

Efendim, Encümene verilmiş olan hesaplar
da araba, beygir ve saire hakkındaki malûmat, 
şu kadar kilometreye nakle göre yapılmıştır. 
acaba o hesaplarda ilk 25 km. sinin bedava ol
ması ve 30 km. ye gidecek vasıta için yalnız 
5 km. ücreti verilmek üzere mi, hesap tutul
muştur? Bunu rica ediyorum. 

MUVAKKAT En. ÜYE. M. Ş. DEVRİN 
(Zonguldak) — Efendim, bu işin mütehassısı 
Refik Fenmen arkadaşımızdır. Bendeniz ken
dilerini hesap işlerinde tenvir etmekten âcizim. 
Tamamen teknik olan bir meselede bendenizin 
izahatımın tenvir edici bir mahiyet alacağını 
zannetmiyorum 

Buyurdular ki, dağ yolu başkadır, ova yo
lu başkadır. Evet, doğrudur. Bu mıntakalara 
göre değişir. Fakat bütün hususiyetlere giri
şilirse kamyon vardır, araba vardır, tekatlı 
araba vardır, kağnı vardır, at vardır, katır ve 
eşek vardır. Bütün bunların nazara alınması 
içinden çıkılmaz karşık bir bareme müncer olur. 
Köylü parasını alırken bir de bu girift barem
lerle karşı karşıya kalacaktır. Binaenaleyh, 
müsaade buyurursanız son fıkra ilâvesiyle ya

ni köylüye, hiç bir masraf yükletilmiyeceği 
hakkındaki ibarenin ilâvesiyle iktifa edelim. 
(Kâfi, kâfi sesleri). 

REİS •— Arkadaşlar, kendi fikirlerini izah 
ettiler. Encümen de kendi noktai nazarını bil
dirdi şimdi takrirleri okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
31 nci maddenin son fıkrasının şu suretle 

değiştirilmesini teklif eylerim: 
« Fazlası için kilometre başına kiloda veri

lecek ücret mahallî rayice göre tesbit ve tesvi
ye edilir ». 

Kocaeli 
R. Fenmen 

REİS - ^ T a k r i r i nazarı dikkatinize arzedi
yorum. Nazarı itibare alanlar ... Almıyanlar ... 
Takrir nazarı itibare alınmamıştır. 

Yüksek Reisliğe 
Arzedilen sebeplerle 31 nci maddenin aşa

ğıda yazılı şekilde değiştirilmesini teklif ede
riz : 

Kütahya Konya Kütahya 
A. S. Delilbaşı Dr. S. Irmak H. Benli 

Konya Sivas 
Ş. Ergun 1. Uğur 

Teslim yeri mahsulün istihsal mahallinden 
yirmi beş kilometreden fazl olduğu takdirde 
fazlası için kilometre başına verilecek ücret 
miktarı belediyelerce takdir edilir. 

REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 
itibare alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı itibare 
alınmamıştı*. 

Yüksek Reisliğe 
Toprak Mahsulleri kanunu projesinin 31 nci 

maddesiyle, verginin 25 kilometreden fazlaya 
nakleden müstahsile kilometre kilosuna iki para 
verileceği zikredilmektedir. Köylüye hayvaniyle 
beraber 3 iş günü kaybettiren bu külfet ancak 
41 kuruşa karşılık olmaktadır. Bu, köylünün 
mağduriyetini mucip olacağından yukarıdaki üc
retin kiloda 5 paraya çıkarılmasını teklif ederiz. 

Amasya Çorum Niğde 
Zeki Tarhan N. Atalay H. Ulusoy 

(Ret sesleri). 
REİS — Takriri reye arzediyorum. Nazarı 

itibare alanlar ... Almıyanlar ... Nazarı itibare 
alınmamıştr. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim sebepler dolayısiyle 31 n-

ci maddeye şu fıkranın eklenmesini teklif edi
yorum: 

Teslim yerlerinde müstahsile herhangi bir 
masraf tahmil edilemez. 

Amasya Niğde Çorum 
Z. Tarhan H. Ulusoy N. Atalay 
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MUVAKKAT En. ML M. Ş. DEVRtN 

(Zonguldak) •—Bu takriri encümen tamamen 
kabul ediyor. Yalnız müsaade buyurulursa ifar 
de tarzı bendenizin arzettiğim şekilde olsun. 
Yani: « Teslim yerlerinde mükellefe-herhangi 
bir masraf yükletilemez »şeklinde olsun. 

REÎS — Şimdi efendim, Recai .'G-üleli.'nm' 
takririni okutuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahî arzettiğim sebeple otuz birinci mad

deye aşağıdaki fıkranın ilâvesini teklif ederim. 
Gümüşane 

R. Güreli 
İstihsal mahalleriyle tesellüm yerleri arasın

daki mesafeler vilâyet nafiasınca tâyin ve bir 
cetvelle komisyonlara bildirilir. 

REÎS — Takriri reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmemiştir. 

Hüseyin Ulusoy (Niğde), N. Atalay (Ço
rum), Z. Tarhan (Amasya) takriri tekrar okun
du.) 

RElS — Şimdi encümenin de kabul ettiği bu' 
takrirdeki ilâve ile maddeyi tekrar okutuyorum. 

MADDE 31. —> Aynen alınan vergilerin tes
lim yerleri her mahalle, köy ve çiftlik için en 
yakın ve elverişli olmak üzere tesbit edilir. 

Teslim yeri mahsulün istihsal mahallinden 
25 kilomereden f a^la mesafede bulunduğu tak
dirde, fazlası için ikilometre btşma kiloda iki 
para hesabiyle nakliye ücreti verilir. Teslim yer-

' lerinde mükellefe herhangi bir masraf yükletile
mez. 

REİS — Maddeyi bu şekilde yüksek takdiri-
rinize arzediyorum. Kabul buyuranlar... Kabul et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 32. — Vergileri nakten alınacak 
mahsullerin vasati rayiç fiyatları her sene vi-
lâydt ve kaza merkezlerinde belediye meclisleri 
tarafından takdir olunur. Belediye meclisinn top
lantı halinde bulunmadığı zamanlarda fiyatları 
belediye encümenleri takdir ederler. . 

Bursada kayitli mahsuller için takdir edile
cek fiyatlar borsa fiyatlarının % 95 inden aşa
ğı olamaz. Borsa bulunmayan istihsal yerleri 
için, en yakın mahal borsa fiyatlarının %>95 i 
esas tutulur ve oraya kadar olan nakliye mas
rafları mahallî belediyelerce takdir olunarak bun
lardan düşülür. 

REİS — Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 33. — Varidat daireleri, vergisi 
nakden alınacak mahsullerin mükellef itibariyle 
istihsal miktarlarını gösteren cetvellerin kendi
lerine tevdiinden itibaren bir ay içinde 32 nci 
madde mucibince takdir edilen rayiç fiyatlar i 
üzerinden mükelleflerin vergilerini hesap ve te
kâlif cetvellerini köy ve mahallelerin münasip I 

yerlerine astırmak suretiyle ilân ederler-
REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

bul buyuranlar... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 34. — Nakden alınacak vergi ma
hallî icaplara göre Maliye Vekâletince tâyin edi
lecek tarihlerde iki taksitte tahsil olunur. 

REÎS — Maddeyi kabul edenler etmiyenler... 
kabul edilmiştir. 

MADDE 35. -— Afyon, pancar, (tütün. Antep
fıstığı, fındık, Kuru incir ve kuru üzüm mahsul
lerinin vergisi aşağıda yazılı şekillerde tarh ve 
tahsil olunur: 

A) Toprak Mahsulleri Ofisi ve Türkiye Şe
ker fabrikaları Türk Anonim Şirketi satın aldık
ları afyon ve pancar mahsullerine ait vergileri 
müstahsillere ödeme yaptıkları sırada bunların 
alacaklarından kesmek suretiyle tahsil ederler. 

B) Tütün mahsulüne ait vergi, tütün satıl* 
dıkca satış bedeli üzerinden hesap edilerek 3437 
sayılı Tütün inhisarı kanununun 58 nci madde
sinin iki; numaralı bendine tevfikan ve İnhi
sarlar İdaresinin alacakları ile birikte bu idare 
tarafından tahsil olunur. 

C) Pamuk mahsulünün vergisi Çırçır fabri
kalarına gelen koza ve kütlüler (Çiğitliler) gırgır
landıktan sonra elde edilen pamuktan 27 nci mad
dede yazılı nispet dâhilinde aynen alınır. 

D) Antepfıstığı, fındık, kuru incir, ve kuru 
üzüm mahsullerinin vergisi, bu mahsuller memle
ket dışına çıkarılırken gümrüklerde ihraç olunan 
miktar üzerinden tahakkuk ettirilerek ihracatçı
lardan nakden ve % 11 olarak alınır. Bu fıkrada 
yazılı vergilerin hesaplanmasında her on beş gün
de bir ihraç yerinin borsasından, borsa bulunma
yan yerlerde en yakın mahal borsasından alına
cak vasati fiyatların % 95 şi esas tutulur. 

(A) ve (B) fıkraları mucibince her ay tevkif 
ve tahsil olunan vergiler ertesi ayın 20 nci günü 
akşamına kadar mal dairelerine yatırılır. 

(C) fıkrası mucibince aynen alınan pamuk
ların teslim edileceği yerler Maliye Vekâletince 
tâyin olunur. 

R E Î S — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul elilmiştir. 

MADDE 36. — İpek kozasının vergisi mah-
naklarda alındığı hallerde, bunun cibayet şekli 
Maliye Vekâletince tesbit olunur. 

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

Altıncı fasıl 
Müeyyideler 

MADDE 37. — 6 nci maddede yazılı istihsal 
yerleri bilerek eksik beyan edenlerin beyan 
harici kalan istihsal yerlerine isabet eden vergi 
kısmına bir kat zammolunur. 

6 nci maddede yazılı diğer malûmatı kasten 
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vermiyenlerin vergilerine % 5 zam yapılır-

ItfifS ^- Bu madde hakkında bir takrir var, 
okunacaktır efendim. * 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen'örzettiğim sebeblere binaen 37 nci 

maddenin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde ta
dilini ve ikinci fıkranın tayymı arz ve teklif ey
leriz. . 

MADDE 37. —- Altmeı maddede yazılı istih
sal yerlerini kasten eksik veya yanlış beyan eden
lerin'bayan harici kalan istihsal yerlerine isabet 
eden vergi kısmına % 50 zam olunur. 

Konya Çankırı Aydın 
H. Dikmen A. İnan N. Göktepe 
A.N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, (bil-

miyerek) kelimesine itiraz edecektim. Bir. müs
tahsil nasıl olur da ektiği yeri bilmez. Bilmeme
sine imkân varmı? 

IttİVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon-
gıilidafc) —• Var bilemez. 

A. N. DEMÎRAĞ (Devanda) -— Varsa Encü
men Makata Muharriri izahat lütfetsinler. 

Takrir münasebetiyle noktai nazarımı arze-
deyîm. Takrire göre % 100, % 50 ye indirilmek 
isteniyor. Bunda ektiği yeri saklıyan adamın ce
zasını indirmak, hafifletmek doğru değildir. Bil
âkis müeyyideyi, daha şiddetlendirmek lâzımdır. 
İŞüaıkü fena yola gitmemesi için. Onun için metin
deki % 100 kaydi bence daha uygun gibi geliyor. 
İçinde masum olanlar varsa onlar için de bir hü- •! 
küm konulur. Bilmiyerek nasıl olacaktır? Mazbata ! 

Muharriri izah etsinler. 
SİffVA^KKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon- j 

gmldak) — 37 nci madde 6 nci maddedeki beyan I 
eetveUerinin doğru olarak tanzim edilmesini te- i 
mine matuftur. 6 nci maddede ekim yerlerinin i 
gerek saha ve- gerek miktar itibariyle doğru ola- j 
rak gösterilmesi birinci fıkra icabındandır. Asıl; 
olan herkesin ektiği yerin sahasını ve sahip ol-; 

duğu ağacın miktarını bildirmesidir. Fakat bazı 
hallerde tam olarak bunun yapılmasına imkân 
yoktur. Nitekim Zeytin mıntakalannda bulunan 
arkadaşlar zeytin ağaçlarını tam olarak beyan 
etmeğe iirikân olmadığını söylediler. 

11. VAİfcDAR (Zonguldak) — O da olur, 
§. DEVRtN (Devamla) — Ne de olsa mükel

lefin tam olarak bilmediği mesahaları takribi ola
rak beyan edebilmesi 6 nci maddede kabul edil
miştir. 

Bu itibarla müzakere mevzuu 37 nci madde
nin »bu esas dâhilinde tanzimi zaruri idi. Asılolan 
doğru beyandır. Fakat hakikaten tam .bir beyana 
imkân hâsıl olmıyân hallerde müstahsilin herhan
gi bir ceza görmemesi zannederim meselenin ma
hiyeti icabındandır. Bunu sayın arkadaşım De-
mirağ'aeevap olarak arzettim. 

Sayin Atıf İnan ve diğer arkadaşların verdiği 
takınre gelince .-Encümen: kendileriyle tam bir mu-. 

tabakat halindedir. Bu itibarla maddenin o şekil
de reye konulmasını encümen namraa rica ederim. 
Husûmetin; metninde ceza % 20 idi Encümen % 
100 e çıkardı. Mademki köylünün lehinedir, mü-
eyyedelerde de fazla ileri gidilmemesi muvafık 
olur, 

H. ŞARLAN (Ordu) —- Buncezalara nereler
de hüküm edilecektir? >u 

i^VAKK^T En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon-
gnldak) — Vergi cezalarının, ait olduğu merci
lerde, verilecektir. Lâyiha bu bakımdan bir fark 

.pmış değildir. 
H. ŞARLAN (Ordu) —Yani mahkemelerde 

mi? 
MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon-

guidak) — Hayır. 
A.N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, benim 

mâruzâtım, mahsul yeridir, yoksa mahsul sahası, 
şu veya bu değildir. Falanca yerde bir tarlasını 
müstahsil bilmez mi? Zaten metinde sarahat var
dır; 6 nci maddede yazılı istihsal yerlerini bile
rek diyor. Yoksa meselâ, mesahai sathiyesi filân 
olsaydı gayet tabii idi. Fakat filân yerde bir tar
lam var, arpa ektim, =buğday ektim diye nasıl 
bilmez o adam? 

MUVAKKAT En. MI İM. Ş. DEVRÎN 
(Zonguldak) — Efendim, bir defa mahsulün 
miktarı hakkında muhterem arkadaşımızla bir-
leşiyoruz. 

Mahsul yerlerine gelince; pek çok dağınık 
yerlerde ekim yapılmış olabilir. Bunu bilhassa 
maişetini güç tedarik eden mıntakalardan mü
şahede etmekteyiz. Binaenaleyh, dedikleri gibi 
aynen beyan ise bu maddenin hükmünden hariç 
tutulamayacaktır. Eğer hiç bir kast eseri ile 
yapılmamışsa köylü lehine bir hükümdür. Ka
bulünü rica ederim. z 

%.100 diyorlar. Bu Encümendeki ilk •metin
di. 'Fakat Hükümet teklifi % 20 dir. Bunu 
biz % ÖO ye çıkarmış oluyoruz. % 100 ağırdır. 
Takrir sahibi arkadaşımızın teklifi şeklinde re
ye arzını rica ediyorum. 

Dr. F. ECEVÎT (Kastamantt) — Encümen
de de .arzetmiştim; 6 nci maddenin diğer kısım
ları müeyyidesiz mi. kalacaktır? 

MUVAKKAT En. M. M, Ş. DEVRÎN 
(Zonguldak) — Muhterem arkadaşımızın sua
li yerindedir. Altıncı maddenin ihtiva eyledi
ği malûmat bundan ibaret değildir, fakat di
ğerlerini tahmine esas teşkil etmez. Yani ekilen 
yer miktarı^ ağaç sayısı ve sahadan ibaret de
ğildir. Fakat diğer malûmatın bildirilmemesi 
neticeye müessir bir mahiyet arzetmemektedr. 
Meselâ kullandıkları ziraat vasıtaları, bunlar 
eksik dahi bildirilirse esas -miktara müessir bir 
mahiyet arzetmekemektedir. Bunu da madde
nin şümulüne alalım, diyorlar. O vakit tat
bikatta çok müşkülâtla karşılaşırız. Meselâ 
sapan adedini, hayvan adedini bildirmeye mec-
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burdur. Fakat bir cezai müeyyide altında de
ğildir. Bu da müstahsilin lehindedir. Binaen
aleyh maddenin bu bakımdan tasvibinize iktiran 
etmesini rica ediyorum. 

REİS ;•— Efendim, Encümenin kabul ettiği 
şekilde maddeyi tekrar okuyoruz: 

MADDE 37. — Altıncı maddede yazılı istih
sal yerlerini kasten eksik veya yanlış beyan 
edenlerin beyan harici kalan istihsal yerlerine 
isabet eden vergi kısmına % 50 zammolunur. 

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

MADDE 38. — Aynen alman vergilerden 
zamanında teslim edilmeyenler ile taksit müd
detleri içinde ödenmeyen nakdî vergi borçları 
% 10 zam ile tahsil olunur. Şu kadar ki ,ay-
nen alınan vergilerde mahsulün müddeti içeri
sinde teslim yerine getirildiği halde teslim alın
madığı tevsik olunursa, bu zam alınmaz. 

Verginin aslı ile zamlarının tamamı veya bir 
ksmı aynen tahsil olunmadığı takdirde öden
memiş olan kısım belediyelerce tâyin edilecek 
rayiçler üzerinden bir kat fazlasiyle nakden 
alınır. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim, bu
rada « tahsil edilmediği » takdirde deniyor. 
« Teslim edilmediği takdirde » tâbiri daha doğ
rudur. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN 
(Zonguldak) — Zannederim birinci fıkra 
muhterem arkadaşımızın tereddütlerini izale 
edecek mahiyettedir. « aynen alman vergiler
den zamanında teslim edilmiyenlerle taksit 
müddetleri içinde ödenmiyen nakdî vergi borç
ları % 10 zamla tahsil olunur » denilmektedir. 
Bittabi bunun ikinci fıkra. dâhilinde mütalâa 
edilmesi icabeder. 

REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-
rum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Madde ka
bul edilmiştir. 

MADDE 39 — 35 nci maddenin (A) ve 
(B) fıkralarında yazılı vergileri tevkif ve tah
sil etmiyen veya tahsil ettikleri vergileri vak
tinde mal sandığına yatırmîyan müessese ve 
idarelerden bu vergiler % 10 zam ile tahsil olu
nur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Mladde kabul edil
miştir. 

MADDE 40. — Fabrikalara gelen pamukla
rın vergisini tevkif etmiyen veya tevkif ettik
leri vergileri kendilerine yapılacak tebliğ tari
hinden itibaren bir hafta zarfında 35 nci mad
de de yazılı mahallere teslim etmiyen çırçır 
fabrikalarından bu vergi, belediye encümenle
rince takdir olunacak azamî rayiç üzerinden ve 
bir kat zam ile tahsil olunur. 

Tevkif ettikleri vergileri kayıtlarda göster-
miyen çırçır fabrikalarından bu vergi yukarıda
ki hükümler dairesinde nakden ve iki kat faz
lasiyle tahsil olunur. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka
bul edenler ... Etmiyenler ... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 41. — Vaktinde ödenmeyen ver
gi borçları hakkında Tahsili Emval Kanunu 
tatbik olunur. Bir sahada vergiye tabi mah
sul hu kanunun üçüncü maddesine göre hakikî 
mükellerinin adına yazılmamış olsa dahi ver
giye karşı teminat hükmündedir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 42. — İtirazlar ödeme zamanı gel
miş olan vergilerin tahsilini durdurmaz. 

İtiraz halinde, aynen ödenmesi lâzımgelen 
vergiler, itiraz neticesine kadar saklanmak 
üzere, köylerde ihtiyar meclisine, şehir ve ka
sabalarda belediyenin tâyin edeceği yediemine 
tevdi edilebilir. 

REİS — Maddeyi reyinize arzediyorum. 
Ka/bul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

MADDE 43. — 17 ve 20 nci maddelerde 
yazılı tahminler yapıldıktan sonra mahsul is
tihsal olununcıya kadar geçen müddet zarfın
da sel, dolu, kuraklık, samyeli, muzur haşerat, 
bulaşıcı hastalıklar gibi önlenmesi müstahsilin 
elinde olmıyan sebepler dolayısiyle, mahsulün 
en aşağı dörtte bir nispetinde zıyaa uğradığı 
mükellefin yazılı müracaatı üzerine mahallin 
en büyük mülkiye amirliğince yapılacak tetki-
kat ile sabit olduğu takdirde zıyaa uğrıyan 
mahsullere ait vergiler Maliye Vekâletinin mü
saadesiyle zarar derecesine göre kısmen, zarar 
derecesi % 75 ten fazla ise tamamen terkin 
olunur. • . , ' • 

A. N. DEMİRAĞ (Sivas) — Efendim, bu 
maddenin biraz tavzihi faydalı olur kanaatin
deyim. Mahsulâtın zıyaı şu veya bu şekilde 
eğer % 25 ten aşağı olursa itiraz mesmu değil
dir. % 25 ten fazla olursa şu ve hu şekilde in
dirilecektir. Yalnız şunu anlamak istiyorum : 
Muhtelif tarlaları olupta bunların bir kısmı 
hasara uğrarsa tenzilât bütün mükellefiyet. üze
rinden mi olacak, yoksa kısmi mükellefiyet 
üzerinden mi olacak? Meselâ bir adamın yüz 
tonluk mahsulü üzerinde % 50 nispetinde bir 
hasar oldu. Daha uygun olsun diye diyelim ki; 
bir adamm 30 tonluk mahsulü üzerinde kısmi 
olarak % 40 hasar olmuştur. Fakat hu hasar, 
mahsulünün bir kısmındadır, mahsulün heyeti 
umumiyesinin % 25 inden aşağı düşer. Şimdi 
burada heyeti umumiyesini mi nazarı itibare 
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alacağız, yoksa yalnız hasar gören kısma mı 
şâmildir! Bunu anlamak istiyorum. 

t. YALÇIN (Elâziğ) — Muhterem arkadaş
ları 43 ncü maddede bu hasar ve zarar mülki
ye amirliklerince yapılacak tetkikatla sabit ol
duğu takdirde, deniyor. Yalnız mülkiye amir
liklerince bu tetkikat ne şekilde ve nasıl yapı
lacaktır ? bilemiyorum. Eğer mümasil eski hü
kümleri nazara alırsak, meselâ arazi vergisin
de; doludan ve saireden hasar gören köylüler 
o sene vergisinden muaf tutulması için yaptığı 
müracaatın tatbikatı şöyle oluyor: Köyünde 
beş altı tarlası hasara uğrıyan bir köylü mü
racaat ediyor, diyor ki; benim tarlam do
lu hasarına uğramıştır, mahsul kalmamış
tır, bunu tahkik ve tesbit edin bu 
sene arazi vergisinden beni muaf tu
tun der. idare âmiri Ziraat müdürüne ha
vale eder; arazi vergisi ile idarei hususiye il
gili olduğu için idarei hususiye memuru, ziraat 
müdürü; tahrirat kâtibi veya herhangi başka 
birisi gider. Bunlar gitmek için köylüden na
kil vasıtası isterler. Nakil vasıtası getir, gi
delim tesbit edelim derler. Köylü vasıta geti
rir, bu vasıtayı beğenmezler. Mutlaka otomo
bil isterler. Böylece vakit geçer, mahsul kıs
men idrak edilir, harman olur biter, bu işte 
böylece kalır; Bu vaziyet dâhilinde hasar gö
renlerin vergisi hakkında bir kayit mevcut ol
madığı takdirde korkarım ki, bu da fena neti
celer verir, felce uğraması ihtimali vardır. 
Bunun için Hükümetten ne şekilde izahat alın
mıştır? Encümen bu ciheti tetkik etmiş midir? 
izahını rica edeceğim. 

ikincisi; biliyorsunuz ki, ,son yıllar içinde 
memleketin bir çok yerleri zelzeleden harap 
olmuştur. Ben de bu zelzeleden harap olan 
yerlerin bir evlâdıyım. Bu sebeple köylüler ra-
smda, bunlarla beraber, çok bulundum, öyle 
yerler var ki, bir köy tamamen harap olmuştur. 
3 - 4 tane ev kalmıştır. Meselâ 50 hanelik bir 
köyde 3 - 4 tane ev kalmış çift hayvanatı git
miştir. Şimdi bunlar mahsullerini nasıl idrak 
edecekler ? Onunla meşguldürler. Harmanını 
nasıl yapacak? Çift hayvanatı almak lâzım. 
Ya komşu köyler veyahut Hükümet yardım et
mediği takdirde harmanlarını dahi kaldırama
mak vaziyetindedirler. Hayvanı, çifti, evi, ço
cukları tamamen tabiatın gadrine, zulmüne 
kurban gitmiş, fakir bir köylü bu vaziyet dâ
hilinde bu vergiyi nasıl ödeyecektir? 

Arkadaşlar; buna misal olmak üzere gezdi
ğim yerlerden bir köy hakkında size arzı ma
lûmat edeyim. Meselâ 50 hanelik bir köyde vu-
kubulan zayiat şudur: 24 kişi ölmüştür, bir kişi 
hanelik bir köyde. 4 ev hafif hasara uğramışı, 
ağır yaralı 41 ev tamamiyle yıkılmıştır, elli 
hanelik bir köyde. 4 ev hafif hasara uğramış, 
f) at, 20 merkep, 4 manda, 60 öküz, 40 inek, 70 
koyun. 150 tiftik kedisi o kovde. tamamen enkaz 

altında kalmış ve ölmüştür. Şimdi bu 50 hanelik 
köyde; 41 tane tamamen yıkılmış, 4 tane de ha-, 
Cif ha&CTa uğramış ev bulunan bu köyde geıiye 
5 ev kalmıştır. 60 öküz ölmüştür. Diğerlerini 
bırakıyorum. Bu 5 ev halkı 45 ev halkınm mah
sulâtını nasıl kaldıracaklar? Bunların evleri, 
öküzleri hiç bir şeyleri yoktur/Tamamen tabia
tın zulmüne uğramışlardır; Bunlardan bu vergi
yi, % 10 u nasıl alacağız. Ben uzun uzadıya, 
Devletin varidatını da, vaziyetini de düşündüm, 
tabii. Bunun bir çok mahzurlu tarafları var. Fa
kat fakir olan kısmı, hiç olmazsa muhtaç olan 
kısmı kurtarabilmek için bunların biraz zararla
rını tekvin etmek için bir çare düşündüm. Ka
nuna bir fıkra ilâvesi suretiyle bunların dertle
rine az da olsa belki bir çare bulabiliriz. Fakat 
dehilebilirki, lelzeleden zarar görenlere yardım 
yapılmıştır. Tabii zelzele olduğu zaman Kızılay 
bir c/>k yardımlar yaptı. P^akat yapılan yardım 
felâket,, kayıp karşısında lâşey mesabesindedir. 
Taşıma su ile değirmen dönmez. Devlet de yar
dım edecektir. Bugüne kadar bunlara çift hay
vanı dahi tedarik edilememiştir. Elimizde bir 
zelzele kanunu lâyihası vardır, işittiğimize göre 
Meclise gelmiş encümende tetkik edilmek üzere
dir. Fakat zelzele kanunu çıkıncaya ve bu yardım 
derpiş edilinciye kadar bu zavallı köylüler, ken
dileri aç, sefil perişan, evi, hayvanı yok, olduğu 
halde masullerini vergi vermek için sırtlarına 
yükliyecek getireceklerdir. Mahsulâtı arziye ver
gisi prensip olarak fakir, zengin ayırmıyor. 100 
kilo alanlardan da alıyor, fakat bunlar diğerle
rine benzemez, tabiatın zulmüne uğramış, evi 
çoluğu çocuğu hepsi gitmiştir. Başınızı ağırtma-
mak için elindeki cetvelde yazılı zarar görenlerin 
hepsinin ismini arzetmedim. Bir tanesini arzet-
tim. 

Öyle yerler var ki, tamamen köy namına bir 
şey kalmamıştır. Bunlar ne olacaktır? Bunun için 
bendeniz şöyle bir şekil buldum. Fakir olanları 
koruyabilmek için bu lüzumludur: Tahakkuk 
eden vergi miktarı bin kiloyu tecavüz etmiyen ve 
evi tamamen yıkılan yani evi hiç oturulamıyacak 
derecede hasara uğrayanlarla çift hayvanatı ölen 

. köylülerin bin kiloya kadar mükellefiyetlerinin 
terkin edilmesi. Diğerleri için tabii böyle bir şey 
mevzuubahis olamaz. Bu gibi zavallıarın vaziye
tini tabii Meclisi Âli çok iyi düşünür, insaf ve 
v.ıerh.am etinize güvenerek kendilerinden bu lûtfu 
.esirgememinizi rica ederek bu husustaki takririmi 
Makamı Riyasete arzediyorum. Kabulünü rica 
ederim. . 

MALÎYE VEKÎLÎ F. AĞEALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, mevzuu müzakere olan madde, 
esasen her vergi kanununda bulunan madde
nin aynıdır. Hasara uğrayan mahsul şu mik
tara kadar giderse onun terkinine * ait olan 
maddedir. Bunda dahi geçen seneki madde ile 
mukayese buyurulacâk olursa; terkine ait olan 
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bu madde, müstahsil hakkında daha müsaade-
kârdır. Geçen sene daha dar tutulmuştu, öyle 
olmasına rağmen şimdiye kadar böyle hasara 
uğrayanlardan ne kadar müracaat vâki olmuş
sa terkin edilmiştir. Bunun aksine hiç bir hâ
dise ve bu hususta Maliye "Vekâletine vâki ol
muş hiç bir şikâyet yoktur. O itibarla ayrıca 
vüsat vermek cihetine gitmeye bendenizce lü
zum yoktur. 

Arkadaşımızın mevzımbahis eylediği zelzele 
meselesi... Zelzele için kendilerinin de ifade bu
yurdukları veçhile; Hükümet geniş mikyasta 
olmak üzere bu felâkete mâruz olan vatandaş
lara ne suretle yardım edilmesi ieabedeceği 
hakkında bir kanun lâyihası takdim etmiş bu
lunmaktadır. Burada yalnız verginin terkini 
değil, kendilerine ne suretle yardım yapmak 
lâzımgeleeeği ve diğer noktaların hepsi düşü
nülmüştür. Bendenizce bu, müzakere edilmek
te olan mevzuun haricinde bir mevzudur. Ar
kadaşlarım nasıl hatırına getirirler ki, esas 
itibariyle hayvanı ölmüş, hiç bir şeyi kalmamış 
olan bir köylüyü biz icbar edeceğiz; sen ne
reden hayvan bulursan bul ve . vergini getir 
diye. Buna ihtimal yoktur. Böyle olana yar
dım edeceğimiz yerde; hayır, git, nereden bu
lursan hayvan bul, vergini teslim et diyeceğiz. 
Aflarma mağruren arzedeyim, tevehhümde bile 
böyle bir şey olmaz. 

Gelelim burada âzami had, asgari had ve 
zelzele için istisnai bir hüküm koymak, bende
nizce; hem kendilerinin temin etmek istediği 
maksadı temin etmez, hem de Hükümet böyle 
felâkete uğrayan vatandaşlar için daha geniş 
mikyasta yardım yapar. Halbuki burada bunu 
söylersek, yalnız bu yapılır mânası çıkari Bu 
da ne Hazinenin lehimledir ve ne de müstahsi
lin lebindedir. Bir çok ihtilâfata sebep olur. 
Ne suretle arzu ederlerse yani müstahsil tara
fından herhangi bir müracaat vâki olmuşta 
onun izalesine ve terkinine gitmekte Maliye 
tereddüt etmiştir, buna imkân yoktur. Böyle 
bir şey varsa söylesinler. Arzettiğim gibi, zel
zele felâketzedeleri sureti mahsusada düşünül
müştür ve burada temin etmek istediklerinden 
raha vüsatli olarak düşünülmüştür. Böyle tah
dit edilecek olursa bazı ihtilâfatın tekevvünü
ne meydan vermiş oluruz. Yoksa tekrar ediyo
rum ki, çift hayvanı ölmüş, bir köylüye, hayır 
sen vergi borcunu buraya getirmeğe mecbur
sun, evin yıkılmış, şu olmuş, bu olmuş diye hiç 
bir mazeret dinlemeden diyebilecek bir Hükü
met, bir malmemuru, böyle bir hâdiseyi ben ha
tır ve hayalimden geçirmem. Yine takdir Yük
sek Heyetinizindir. 

t YALÇIN (EOâaoğ) — Efendim, birinci kı
sım maruzatım hakkındaki Vekil Beyefendinin 
izahları beni tamamiyle tatmin etmiştir. Zaten 
bir hâdiseden bahsetmiş değilim. Arazi vergi
sindeki tatbikattan bahsettim. Yoksa geçmiş 

böyle bir hâdise yoktur ve böyle olmryacağmı 
da ifade buyurdular. Binaenaleyh, mesele 
yoktur. 

Zelzele işine gelince; bendeniz zannediyorum 
ki, iyi izah edemedim. 43 ncü maddenin, ifadesi 
17 nci maddede tesbit edildiği üzere; tahmin vu-
kubulduktan sonra, yani köylü benim şu kadar 

mahsulüm olacak dedikten $onra vâki olan hasarlar 
hakkındadır. Halbuki, bu hasar şimdi vâkıdir. Za
ten hasar da tarlada değildir. Tarlaları hasara uğ
ramış değildir, mahsul duruyor. Bendenizin ar-
zetmek istediğim; evi yıkılmıştır, çift hayvanı 
ölmüştür. Bunları arzediyorum, 

Sonra, bendeniz demek istemedim ki ; hay
vanlarınıza yükleyiniz de filân yere, filân is
tasyona götürün diye Hükümet tazyik eder. 
Bendenizin demek istediğim, mahsulünün, har
manını ne ile yapacaktır? Hayvanı yoktur. Ta
bii hayvanı olmadığına göre bunu ne ile yapar? 
Bu zürra,, bu kadar müşkül bir durumdadır. Hü
kümetin yardımı tabii olacaktır. Hükümetin 
esas vazifesi bu gibilere yardım etmektir. Biz 
de bunu memnuniyetle karşrlarıız. Yalnız zelze
le kanunu çıkıpta bunlar hakkında bir vaziyet 
tesbit edilinceye kadar mahsul idrâk edilecek 
ve bunlar da % 10 mı, % 5 mi ne ise vermek 
mecburiyeti kanunniyesindedirler, ve verecek
lerdir. Yanlız arzetmek istediğim; fakir olan 
kısımlarını, hiç olmazsa öküzü ölmüş, 
evi tamamen yıkılmış, veya harap olmuş olan
lar hakkında bir istisnai muamele yapmak su
retiyle vergiden terkin edilmeleri lâzımdır. 
Zengindir; hali vakti yerindedir, çifti, evi yı
kılmış amma, vaziyeti müsait, zaten bunlar 100 
k'lodan fazla ödeyecek olanlardır. Binaena
leyh onlar fazla miktar için çok rica ederim; 
benim bu arzettiklerim çok bir yekûn tutmuyor. 
Meselâ yalnız Gerede kazasında ölen öküz mik
tarı 350 dir. Bu, bir kaza da nihayet 175 çift 
eder, Yani 175 mükelleftir. Bu çok değil
dir, binlerceyi bulmaz. Bilhassa bu noktayı 
Maliye Vekili Muhtereminden rica ediyorum. 
Kabul buyursunlar, tabiatin gadrine uğrıyan-
lara Devletin, Meclisin bilhassa lütfü atıfeti ol
muş olur. 

D. ARIKOĞLU (Seyhan) — Bir takrir var. 
MALÎYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elâzığ) — 

Arkadaşımın vâki beyanatından bendenizin iza
hatımı iyi tefhim edemediğime zâhip oldum. 
Kendi beyanlarına göre; bilhassa bugün tahak
kuk etmiş zarar vardır. Hayvanı ölmüş, evi 
yıkılmıştır, hasar görmüştür. Bu köylüler ne 
olacak? Bu tamamen köylüye yardım mevzuu
dur. Yani bu kanunla alâkadar olarak bunun 
bilmem şu kadarını terkin edelim, demekle bu 
bitmez. Köylünün hayvanı ölmüş ise kendi
sinden böyle vergiyi almak şeklini bir tarafa 
bırakırsanız, hayvanının tazminine dahi gidile
bilecektir. Şimdi proje çıkmadan evvel de vu-
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kubulan müracaatlar üzerine, hatırımda yanlış 
kalmamış ise, 2, 5 milyon lira bir tahsisat ka
bul edilmişti. Onunla yardıma zaten koşul
maktadır. Evine, hayvanına, nesine lazımsa o 
hususta yardım edilmektedir. Bendenizin ar
zım buraya bu hüküm konulduğu takdirde ve 
şöyle olanların vergisi terkin olunur, diye yaz
makla, hem yapılacak yardımı tahdit etmiş 
oluruz, hem de kendi aleyhinde olur. Sonra 
belki de bu şekle göre tabiî ihtilâf olur. Bu
nunla neyi terkin edeceğimizi anlamıyorum. 

Zelzeleden musap olmuş, hayvanını kay
betmiş ... Bendeniz sorarım, hayvanını hastalık
tan dolayı kaybetmiş olanlara da yardıma gi
deceğiz. Hayvanını zelzelede kaybetmesi şart 
değildir. Zelzelede zarara uğrıyan bir vatan

daşla diğer suretle aynı kayba uğrıyan bir va
tandaş arasında ne fark tasavvur ediyorlar? 
burada yapılacak yardım, vergiden bu kadar 
tecil, terkin, tenzil yapılmasiyle alâkalı değil
dir. Böyle bir kaydın, fayda yerine belki de 
zararlı bulunduğunu arzetmek isterim. Bunlar 
daha geniş bir surette düşünülmektedir. Eğer 
lazımsa diğer proje geldiği zaman oraya daha 
geniş olarak ithal edelim ve yapalım. Arkada
şım, o lâyihanın gelmesini beklemiyelim diyor. 
Bence o lâyihayı beklemek zaruridir. Çünkü 
zelzeleden musap olanlara şimdiki kanunla ne 
şekilde yardım edebiliriz1? Gelen kanunda düşü
nebiliriz. Vergisini tenzil mi edeceğiz, terkin mi 
edeceğiz, kendisine hayvan mı alacağız, yoksa 
şimdikinden daha bol ve ucuz kereste mi vere
ceğiz! Bunlar düşünülmektedir. Arzetmek iste
diğim budur. 

REtS —- Takriri okuyoruz. 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle 43 ncü mad

deye aşağıdaki fıkranın ilâvesini arz ve teklif 
ederiz: 

İçinde bulunduğumuz ekim yılı içinde yer-
debremi yüzünden evleri tamamen yıkılan veya 
hiç oturulamıyacak derecede harap olanlarla 
veya çift hayvanları ölen züzzarm bin kiloya 
kadar tahakkuk eden vergileri alınmaz. 

Elâzığ Niğde 
î. Yalçın " R. Dolunay 

REİS — Efendim, 43 ncü madde umumî 
hükmü ihtiva ediyor. Bolu meselesi ise ayrı 
bir meseledir. Eğer takrir kabul edilirse mu
vakkat madde olacaktır. Binaenaleyh önce 43 
ncü maddeyi reyinize arzediyorum. Sonra tak
riri reye arzedeceğim. Maddeyi kabul edenler ... 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

Şimdi takriri reyinize arzedeceğim, nazarı 
itibare alınırsa Encümene vereceğim. 

î . YALÇIN (Elâzığ) — Efendim, zannediyo
rum ki, Maliye Vekili Beyefendi arkadaşımız 
bendenizin ricalarımı kabul ettiler. Diyarlar ki, 

.1944 C : l 
I bu şekilde yardım etmek de bizim için doğrudur. 
Mesele kalmadı. Bu vergiyi terkin etmek sure
tiyle yapılacak yardım kâfi değildir. Bunlar 
ömürleri boyunca çalışmış, 40 - 50 yaşma gelmiş 
ve ancak ev bark sahibi olabilmiş, bir kaç dö
nüm tarla edinebilmiş kimselerdir. Bir zelzele 
neticesinde anadan, babadan kalan herşeyi mah-

| volmuş insanlara elbette yardım edilecektir. 
I Fakat vergi terkini suretiyle yapılacak yardım, 

asıl yardımm parçasıdır ve ilk yardımdır. Ma
liye Vekili arkadaşımız 2,5 milyon lira tahsis 
ettik dediler, doğrudur, Ancak bu 2,5 milyon 

I lira ile.bir çok Devlet tesisleri ve memur evleri 
| yapılacaktır, dispanserler, hükümet konakları 

yapılacaktır, şu yapılacaktır, bu yapılacaktır. 
Demek ki, bu para tamamen zürraa athsis edile
cek değildir. Geniş miktarda bir yardım, an
cak Zelzele kanuniyle düşünülecektir. Yalnız 
rica ediyorum, bizim teklif ettiğimiz geniş bir 
yardım değildir. Sonra arkadaşlar, ileride ni-
zaı mucip olmıyacak, bunun evi yıkıldı mı, 
yıkılmadı mı? araştınlmryacak şekilde tesbit de 
yapılmıştır. Yani ihtilâfı mucip olacak, benim 
evim yıkıldı diye nizaı mucip olacak bir şey 
yoktur. Evi tamamen yıkılanlar vardır, ha
sara uğrıyanlar vardır. Bunların hepsi Devletçe 
tesbit edilmiştir. Cetvelleri Dahiliye Vekâletin-
dedir. Suiistimale yol açmaz. Zaten miktarı da 
azdır. Bir kazada 350 öküzdür, 175 çift hay^ 
vanı eder. Maliye Vekilinden rica ediyorum. 

î . EKER (Çortum) — Reis Bey, müsaade bu
yurun, usul hakkında söyliyeceğim. 

Efndim usul hakkında kısaca söz söylemek 
için kürsüye geldim. 

Arkadaşımızın ifadelerini münakaşa etmek hiç 
doğru değildir. Hakikaten vakıanın gösterdiği 
manzara, şudur: 

Şimdi Riyaset Makamı, umumî hüküm içe
risinde böyle bir istisnai hükmün konmasının 
muvafık olamıyacağmı söylüyerek, asıl maddeyi 
reye koydu ve kabul ettik. Binaenaleyh müs
tahsillerden vergisini vermek imkânı olmayan
lara istihsal vasıtaları vermek mevzuundaki 
bu teklif hususi bir teklifi kanuni olduğuna gö
re bu teklifin bir teklifi kanuni şeklinde veril
mesi lâzımgeliyor (Hayır, hayır sesleri, gürültü
ler . Binaenaleyh bu teklif Riyasetçe aynen re
ye konulduğu zaman umumî hükümlere ilâve 
edilecektir ve bunu nazarı mütalâaya aldığınız 
takdirde hangi encümen bunu tetkik edecektir? 

D. ARIKOĞLU (Seyhan) — Bu encümen. 
t. EKER (Devamla) — Bu encümen bunu 

tetkik ederek bu kanuna hususi ve istisnai bir 
hüküm mü koyacakta? 

H. F. ATAÇ (Gümdişame) — Efendim, Yük
sek Heyet nazarı dikkat ve mütalâaya alacak 
olursa encümene verilir ve işaret buyuruduğunuz 
gibi encümen, muvakkat madde olarak bunu 
yapar. Ususl budur. 
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t EKER (Çorum) —- Muvakkat madde için 

bu kanunun tehiri tensip buyuru]acak mı? ( Ha
yır sesleri). 

REtS — Takriri okutarak yüksek takdirinize 
arzedeceğim. Tensip buyurulursa encümene vere
ceğim, muvakkat bir madde olarak getirirler. 
Tensip edilmezse zaten mesele yoktur. 

K. KAMU (Rize) — Arkadaşlarım, bundan 
evvel kabul buyurduğunuz madde, 43 ncü madde 
önlenmesi müstahsilin elinde olmıyan zararlara 
karşı vergi nispetinde yapılması mümkün tenzi
lâta ait bir maddedir. Bunu kabul 'buyurdunuz. 

Maliye Vekili Beyefendinin buyurdukları ge
niş yardım, umumî yardım; o ayrı bir kanun 
mevzuudur. Halbuki arkadaşımızın yaptığı tek
lif, doğrudan doğruya yine müstahsilin elinde 
olmıyan sebeplerden dolayı tahaddüs etmiş bir 
zarar dolayısiyle bu vergiden bazı zarar gören
lerin istisnasını tazammun ediyor. Binaenaleyh, 
Yüksek Heyetiniz kabul ederse bu, doğrudan 
doğruya muvakkat bir madde olarak kanun için
de pekâlâ bir yer alır ve bu yerindedir. Bu tek
lifi kabul buyurmakla hiç bir zaman bu mıntaka 
halkına yapılacak yardımları tahdit gibi bir şey 
ifade etmez. Bendeniz de bunun kabulünü rica 
ediyorum. (Doğru sesleri). 

(Elâzığ Mebusu İhsan Yalçrn'm takriri tekrar 
okundu). 

REtS — Takriri nazarı dikkate alanlar... Al-
mıyanlar... Nazarı dikkate alınmıştır. Encümene 
veriyoruz. 

MADDE 44. — Mütaakıp mahsul yılına ka
dar tarhedilmeyen asıl.ve zamları aranmaz. 

Katileştiği tarihi takip eden malî yıldan 
itibaren üç sene zarfında tahsil edilmeyen ver

gilerin asıl ve zamları müruru zamana uğrar. 
35 ııci maddede yazılı mahsullere ait vergi

lerin tahakkuk ve tahsil müruru zaman müddeti 
verginin ödenmesi icabeden tarihi takibeden malî 
vıldan itibaren üç senedir. 

A. N. DEMÎRAĞ (Sivas) — Efendim; bu. 
müruru zaman müddetidir. Birisi tahakkuk mü
ruru zamanı, diğeri de tahsil müruru zamanıdır. 
Tahsil • müruru: zamanı hakkında sarahat vardır. 
Mahsulün idrakini takip edecek senei-maliyeden 
itibaren üç nene zarfında diyor. Burada bir ta
rih vardır-. Fakat mahsul yılının tarihi muayyen 
değildir. Bence temmuz mudur, ağustos mudur, 
eylül müdür? Bu tesbit edilmelidir. Müruru za
man çok esaslı bir iştir. Bunu da tahsil müruru 
zamanı gibi katı'bir tarih ifade edecek şekilde yap
sınlar. Yani tahsil müruru zamanı için katî bir ta
rih vardır, ihtilâfı mucip olmıyacaktır. Fakat 
tahakkuk müruruzamanı gayri muayyendir, îhti-
lâfat ve şikâyetleri mucip olabilir. Onun için bu
nu tahsil müruru zamanı gibi muayyen bir tarihe 
irca etmelerini rica ediyorum.' 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon^ 
guldak) — Efendim, mütenevvi mahsulleri ih
tiva etmektedir. Mütenevvi mahsullere taallûk 
ettiğinden dolayı yeknesak bir tarih kabulüne 
imkân yoktur. Her mahsulün kendisine göre idrak 
zamanı vardır. Onun için bu ibare çok yerindedir. 
Kabulünü rica ediyoruz. (Doğru sesleri). 

REÎS — Maddeyi kabul edenler... Etmiyen-
ler... Kabul edilmiştir. 

Celseye'burada nihayet veriyorum, öğleden 
sonra saat 15 te toplanılmak üzere, ruznamedeki 
maddelerin müzakeresine devam edeceğiz. 

Kapanma saati : 12,30 

KATİPLER 

ÎKÎNCÎ CELSE 
Açılma Isaafci: 15,00 

REİS — Ş. Günaltay 

K. Turan (İsparta), B. K. Çağlar (Erzincan) 

REÎS — Celse açılmıştır. 

3. — RİYASET DİVANININ HEYETİ UMUMİYE YE MARUZATI 
1. — İzmir ve Kütahya Mebusluklarına, se

çilen Şevket Adalem ve Halil Benli'nin intihap 
ntazbatalart -

REİS — İzmir mebusluğuna seçilen Şevket 
Adalan'm mazbatası gelmiştir. Hakkında bir şi
kâyet yoktur. Tasvibinize arzediyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenlçr.., Kabul edilmiş
tir. 

Kütahya Mebsuğluna seçilen Halil Benli'nin 
mazbatası gelmiştir. Hakkında şikâyet yoktur-
Kabul edenler... Etmiyenler... Edilmiştir. 

2. — Büyük Millet Meclisi 1943 malî yılı 
eylül, birinci ve ikinci teşrin ayları hesabı hak
kında Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni 
mazbatası (5/17) [1] 

1] 93 sayılı basmayazı zaptın sonûndadır, 
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REfS — Mazbatayı okutuyorum. 

(Mazbata okundu) 
REİS ^ - îttıla hâsıl olmuştur. 

'•«?• — Türk harfleriyle bastırılacak ultın pa
ranın şekli hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teş
kilâtı Esasiye Encümeni mazbatası (3/168) [11 

REtS — Mazbatayı okutuyorum. 
(Mazbata okundu) 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında mütalâa 
var mı? 

NECMEDDÎN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Türk harfleri ile yeni altın paralar bastırılma
sı için, Hükümetimizce vukubulan teklif Teşki
lâtı Esasiye Encümenimizce tasvip edilmek su
retiyle Yüksek Heyetinize gelmiş bulunuyor. 
Bu itibarla birakaç dakika için bu konu üze
rinde durmayı ve yüksek müsaadenizle düşün
düklerimi, duygularımı belirtmeyi bir ödev sa
yıyorum. 

Teşkilâtı Esasiye Encümenimizce de ilişildi-
ği gibi para bastırmak işi, kanuni tabir ile 
« meskukât darbı » Teşkilâtı Esasiye kanunu
muzun 10 nisan 1928 günü değiştirilen 26 ncı 
maddesi gereğince Büyük Meclisin kendi ödev
leri arasındadır. 

Bu suretle Büyük Meclis, hükümranlık hak
larından birini kullanmış oluyor. Büyük Mec
lis, bu hakkını, bu salâhiyetini, kurtuluş sava
şımızdan sonra, ilk defa ikinci seçim devresi 
içinde kullanmıştır. 

Devletimizin alâmetini taşıyan altın ve ufak
lık para darbı için 1339 (1923) yılında Büyük 
Meclise başvurulmuş ve bastırılacak sikkeler 
için tesbit edilecek şeklin ve yeni Türk Devle
ti için kabul olunacak hususi alâmetin tâyini o 
zaman Kanunu Esasi Encümeninde incelenmiş 
ve tanzim edilen mazbata Meclis ruznamesine 
alınmıştır. 

Ancak, 29 birineiteşrin 1339 (1923) de Cum
huriyetin ilânı üzerine mazbata, encümenin is
teğiyle, geri verilmiş ve yeniden hazırlanan me
tin Umumî Heyette görüşüldükten sonra yine 
Kanunu Esasi Encümenine gönderilmiş ve bir 
çok incelemeler sonunda Encümenin hazırladı
ğı mazbata 15 ikinci kânun 1340 (1924) de 
onaylanmıştır. 

Bu mazbata ile tesbit edilen esas ve şekle 
göre Cumhuriyetimizin ilk altın paraları arap 
harfleriyle bastırılmıştır. 

Ancak, arap harfleri, Devletimizin kurucu
su Büyük Atatürk 'ün inkilâp hamleleriyle ve 
Yüksek Meclisin kararlar i yle kaldırılmış bu
lunduğuna göre, bugün tedavülde bulunanlar 
gibi, çeyrek, yarım, bir, iki buçuk ve beş lira
lık olmak üzere, Hükümetimizce teklif edildiği 
şekilde, Yeni Türk harfleriyle Cumhuriyet al
tınlarının bastırılması çok yerindedir. 

[1] 92 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

Bununla beraber bu teklif münasebetiyle 
bir iki nokta üzerinde durmak faydalı olsa ge
rektir. 

Hükümet ve Encümen, bastırılacak altınla
rın kanuni vezin ve ayarlarında bir değişiklik 
olmıyacağını tasrih etmektedir. Ancak, bu 
kanuni vezin ve ayarlar nedir ? Teklif ve maz
bata bu noktalarda sâkittir. Acaba encümen bu
nu mazbatasında tasrih edemez miydi? acaba Hü
kümetimizin yeni altınlarımız için esas aldığı ve
zin ve ayarlar, eski Osmanlı İmparatorluğu dev
rinde, 21 mart 1332 (1916) da çıkarılmış olan 
Tevhidi meskukât hakkındaki kanunu muvak
kate mi dayanıyor? 

« Devleti Osmaniye'nin usulü sikkesinde 
mikyasın altın » olduğunu kaydeden, « Mes
kukâtı Osmaniye'nin enva ve ecnası, vezin ve 
ayarları » hakkındaki maddesiyle nikel, gümüş 
ve altın meskukâttan bahseden, bazı maddeleri 
hükümden düşmüş olan bu muvakkat kanun. 
1296 tarihli Meskukât. kararnamesini 36 yıl 
sonra ortadan kaldırılmıştır. Fakat kendisi 
hâlâ 28 yıldan beri yaşıyor ve yeni bir kanun 
gelinciye kadar da yaşayacaktır. 

Şu hale göre bize, birçok yeni ve esaslı ka
nunlar getiren Maliye Vekilimiz, paraları fiilen 
kaldırılmış olan « Devleti Osmaniye'nin usulü 
sikkesinden » ve « meskukâtı Osmaniyenin enva 
ve ecnasmdan > uzak, Türkiye Cumhuriyetinin 
paraları, vezin ve ayarları için derli toplu yeni 
bir kanun hazırlayamaz mı? Değerli Maliye 
Vekilimizden bunu rica ediyorum. 

Bu vesile ile halk arasında vezin ve ayarlar 
üzerinde uyanması melhuz tereddütleri karşıla
mak için istinat edilen kanuni vezin ve ayarla
rın bu kanunu muvakkate ve orada tesbit edilen 
altun meskukât hakkındaki vezin ve ayarlar 
olduğunun mazbatada tasrih edilmiş bulunmasını 
dileyorum. 

Hükümetimiz'n teklifine göre, altın mevcu
dumuzun müsaadesi nispetinde, altın sikke bas
tırılacağı anlaşılmaktadır. Ancak bunun mik
tarı ne olacaktır? İlk defa bastırılmış olan 
Cumhuriyet "altınları ne kadardı? Yeni altınlar 
para gibi tedavül, edecek mi? yoksa ziynet al
tını olarak mı kutlanılacak? 

Yeni altın paralarımızın şekillerinin, Gü
zel Sanatlar Akademisinin rey ve mütalâasın
dan istifade edilmek sureltiyle, hazırlandı^ 
bildirilmektedir. Acaba bu rey ve mütalâalar 
hakkında aydınlanabilir miyiz? 

Bu münasebetle altn paraların şekilleriai 
de gözden geçirmek yerindedir. Büyük Millet 
Meclisinin 1944 yılında kabul ettiği 64 eayıfo. 
kararda, meskukâtın yüz ve arka tarafları 
için iki şekil tesbit edilmiştir. Bu şekilleri maz
batadan aynen nakil suretiyle arzediyorum: 

«Sikkenin veöhi şöyle olacaktır : «Meşe dal
larından yapılmış iki kavis bir başak ile bağ
lanacak ve ortasına Türkiye Cumhuriyeti ve se-
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nei darp konacaktır (Yani sene için 1340/1924.)» 

«Sikkenin zahrı şöyle olacaktır :«Hendesi ve 
içi gölgeli bir hilâl, fevkinde beş suali bir yıl
dız, ay ile yıldız arasındaki boşluğa (Ankara) 
ve 23 nisan 1336 kelime ve tarihi bir hâtırai 
mübeccele olmak üzere vazedilecektir.» 

Şimdi yeni bastırılacak altın paraların şekil
lerini inceliyebiliriz: 

Bu paraların yüz ve arka taraflarında «mer
mi başlık» olacaktır, bununla harp ve kudretin 
temsil edildiğini sanıyorum. Sikkenin, yüz tara
fında, çevresini takiben kavisli olarak «Haki
miyeti milliye» ibaresi konulacaktır. 

Bu, Türk ulusunun kayıtsız ve şartsız ege
menliğini belirtmek bakımından çok yerindedir 
ve yıllardanberi Büyük Meclisin şerefli çatısı 
altında baştacı olarak duran, şu kürsünün üze
rinde yer alan «Egemenlik ulusundur» sözü 
bunun mukabil bir ifadesi olarak kabul edil
miştir. Bu itibarla, bugün okullarda çocuklar 
arasında yayılmış ve geçen yıllarda yeni hazır
lanan ana yasaya dahi alınmıştır. Milletin ha
kimiyetini ele aldığı ilk günlerin mübeceel hâ
tırası olarak ve Teşkilâtı Esasiyemizin ruhuna 
ve kelimelerine sadık kalarak «Hakimiyet mille
tindir» sözünü bugün muhafaaz zaruridir. 

Arkadaşlarım; Teşkilâtı Esasiyemizin üçün
cü faslında, 31 - 52 nci maddelerinde «Reisicum
hur» sözü kullanılmaktadır. Bu itibarla mazba
tada, Aziz Millî Şefimizin büstlerinden bahse
den fıkraya, Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzdaki 
tavsife uyacak şekilde «Reisicumhur» tâbirinin 
de ilâve edilmesini ve fıkranın değiştirilmesini 
teklif ediyorum. 

Çünkü, Teşkilâtı Esasiyemizin 32 nci mad
desi şöyledir: «Reisicumhur, Devletin Reisidir». 
Büyük Meclisin kararları kanun hüküm ve kuv
vetinde olduğuna ve bu mazbatayı kabul etmek 
suretiyle Meclis, hükümranlık hakkını kullan
mış olacağına göre kanuni vasıfların mahfuziye-
tini yüksek takdirinize arzediyorum. 

Bu arada, çok sayın Devlet Reisimizin, ya
bancı ressam - hakkak eliyle yapılmış olan alçı 
kalıbındaki muvaffakiyet derecesi Yüksek Mec
lisçe belli olmadığına göre bu ciheti icra Vekil
leri Heyetinin takdir ve tensibine bırakmak 
da hatıra ccelivor. Kalıbın esası olan resim bel
ki eski olabilir. 

Bu itibarla işi Maliye Vekilliğimize, Hükü
metimize bırakmak daha doğru olur. Bu itibar
la ressama ait fıkranın mazbatadan çıkarılması 
fikrindeyim. İcra Vekilleri Heyeti dilerse bu 
ressamın eserini, dilerse daha muvaffak bir eseri 
kabul ve tercih edebilir. 

Bu münasebetle diğer bir noktaya dokuna
cağım : 

Memleketimizde büyük eserler başarmakta 
olan Türk sanat erlerini'bu bakımdan dahi ça
lışmağa teşvik edebilmek üzere genel bir müsa
baka açılmış mıdır? Böyle bir müsabaka açılma

sı doğru olmaz mı- idi? Bizim en Büyüğümüzü 
bizim gözümüzle, öz Türk eliyle çizecek sanat 
erleri bulunamaz mı? 

Paralarda, basıldığı yeri yazmak, tarih ba
kımından, bir zaruret olduğuna göre eskisi gibi 
«Ankara» kelimesinin konulması çok yerindedir. 

Altın paraların arka tarafı için şu şekil ta
sarlanmıştır : kenarlar, yine «mermi başlıklı» 
olacak ve bundan sonra sikkenin hemen bütün 
çevresini kaplayan ve sapları kurdele ile alt 
tarafta birbirlerine bağlanmış «başak» ve «def
ne dalları» bulunacak. 

Sayın arkadaşlarım, yeni paraların arka 
tarafında, «defne dalları» yerine, şimdiki al
tınlarımızda olduğu gibi, «meşe dalları» bıra
kılırsa ve yine teklif veçhile eskisi gibi «ba
şak» ile bağlansa ne olur? 

Arkadaşlar, «başak» bereketi, bolluğu can
landırdığı kadar «meşe» de kuvveti, kudreti 
göstermektedir. Vakıa «defne dalı» zafer işa
retidir. 

Fakat bu iş, Büyük Meclisin ikinci devre
sinde hayli görüşmelere yol açmıştır. Bugün 
içimizden ayrılmış olan, dil ve tarih işleriyle 
uğraşan rahmetli bir mebus arkadaşımızla diğer 
eski bir arkadaşın teklifleri o zaman Meclisçe 
uygun görülmüş, «Meskukâtın etrafına konu
lan defne dalları Yunanlılardan menkul oldu
ğu için» millî bir şekil aranmış ve nihayet «def
ne dalı» yerine «meşe dalı» ve «buğday başa
ğı» kabul edilmiştir. Bu itibarla şimdi de 
«meşe dalları» nın konulmasını dilerim. 

Teklif veçhile «Türkiye Cumhuriyeti» iba
resinden sonra Cumhuriyetimizin tesis tarihi 
olan 1923 ve bunun altına da bir çizgi çekildik
ten sonra, sikkenin Cumhuriyetimizin 20 nci 
yılında basıldığının mübeceel bir hatırası ol
mak üzere 20 rakamları konulmuş bulunacak. 

Arkadaşlarım, Türk milletinin hâkimiyetini 
ele aldığı tarih 23 nisan 1336 (1920) tarihimiz
de önemli bir gün olduğu kadar Cumhuriyeti
mizin ilân edildiği gün 29 birinciteşrin 1923 te 
çok şerefli bir günümüzdür, en büyük bayra
mımızdır. 

Bununla beraber, ilk Cumhuriyet altınla
rında 23 nisan 1336 tarihi kabul edilmiş oldu
ğuna göre, bu cihetin, Devletimizin tarihi ba
kımından, gelecekte herhangi bir iltibasa yer 
vermiyecek şekilde tesbiti zaruridir. 

Sonra paraların değerleri nereye konula
cak? Mazbata bu bakımdan da sakittir. Aca
ba, bunların vezin ve ayarları mı bu değerleri 
belirtecek? 

Bu münasebetle yeni paralarımızın, Hükü
metimizce tez elden basılmasına kesin bir za
ruret görülmediği takdirde, Türkiye Cumhuri
yetinin arması tesbit edilmek suretiyle bastı
rılmasını yüksek tasvibinize arzediyorum ve bu 
esası teminen bir teklifte bulunmak istiyorum. 

Ebedî ve Millî Şeflerimizin inkılâp hareket-^ 
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lerini kucaklıyan ve şerefli saflarında bizlere 
yer ve ödev vermiş olan Partimizin, Cumhuri
yet Halk Partisinin ana umdeleri bugün Teş
kilâtı Esasiye Kanunumuzun içinde, ikinci 
maddesinde yer almış bulunmaktadır: 
* «Türkiye Devleti, Cumhuriyetçi, Milliyetçi, 
Halkçı, Devletçi, Lâik ve İnkılâpçıdır.» 

Devletimizin idare ve idamesinde hâkim 
olan bu esasların Cumhuriyet arması için esas 
tutulabileceği ve bu altı umdenin altına «Hâ
kimiyet milletindir» sözleri konulmak ve yanla
rı «meşe dalı» ve «başak» ile çerçevelenmek su
retiyle güzel bir arma vücude getirilebileceği 
kanaatindeyim. 

Bununla beraber Cumhuriyet armasının ar-
zettiğim şekilde veya başka bir tarzda tesbiti 
uzun zaman alacağına göre yeni altın parala
rımızın basılmasını geciktirmemek için, Hükü
metimizin teklifi ve Teşkilâtı Esasiye Encümeni
mizin tasvibi dairesinde, yüz tarafında, Aziz 
Reisicumhurumuz «înönü» nün şerefli büstleri 
bulunmak ve «Hâkimiyet milletindir» ve «An
kara» sözleri konulmak sartiyle arka tarafını 
süsleyecek olan «meşe dalı» ve «başak» arası
na, yeni altın paralarımızın basılmasını gecik-
tirmiyeceği takdirde, Teşkilâtı Esasiyemizin te
mellerini teşkil eden altı oku, altı umdeyi can
landıran güzel bir şeklin konulmasını ve Dev
letimizin kurulduğu tarihin de ilâve olunması
nı yüce tasvibinize arzediyorum. 

Bu münasebetle hazırladığım üç takriri de 
sunuyorum. .Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Dr. Ş. ULUDAĞ (Konya) •— Hükümetin ve 
Encümenin fikirlerini daha yeni öğreniyoruz. 
Mazbatasından anlıyoruz ki, bir de numune ve
rilmiş, onu tetkik eden Encümen bu teklifi mu
vafık görmüş. Ben numuneyi görmedim. Meclis 
içinde belki l[/30 arkadaş görmemiştir. Müsaade 
buyururlarsa bu numunenin görülmesi her halde 
faydalıdır. Necmeddin Sahir numuneyi görmüş 
olacak ki, fikirlerini söyledi. Belki bu arkadaşlar 
arasında daha esaslı ve güzel fikirler verenler 
olacaktır. Reisicumhur kelimesi kullanılsın dedi, 
arpa, buğday başaklan olsun dedi, tarih şöyle 
olsun dedi. Bunların hepsi bizim tarihimizde 
ehemmiyetli şeylerdir. Binaenaleyh bu kanunun 
bugün müzakere edilmesini doğru bulmuyorum. 
Numunenizi görelim, ondan sonra mütalâamızı 
söylivelim. 

MALÎYE V. F. AĞRALI (Elâzığ) — Efen
dim; yüksek huzurunuza takdim olunan mazbata
da da tasrih olunduğu veçhile; orta yerde yaptı
rılmak istenilen şey, bugünkü altınlarımızın vez
ni, ayarı ne ise; onun tamamiyle mahfuz kalması 
sartiyle yalnız eski harflerle basılmış olmaların
dan dolayı, yeni harflere tebdili meselesidir. O 
itibarla geçen defa Yüksek Meclise ne yolda geldi 
ise bu defa da lâyiha ayni yolda takdim edilmiş 
ve Teşkilâtı Esasiye Encümenince de bir mazba
ta hazırlanarak yüksek huzurunuza sunulmuştur. 

Şekil meselesi Hükümetçe uzun uzadıya Tet
kik mevzuu olmuştur. Bu takarrür eden şekil, 
Yüksek Encümene de arzedilmiş, onlar tarafından 
da tasdik edilerek yüksek tasvibiiize arzedilmiş 
bulunmaktadır. Buna herhangi bir surette; bil
mem meşe dalı bu şekilde olmalı, buraya Reisi 
Cumhur ibaresi yazılması vesairesi benim dairei 
ihtisasıma girmez, erbabı tarafından tetkik ve 
teklif edildi. Hükümetçe de bu şekilde yapıl
ması takarrür etti ve bu şekil üzerinde yüründü. 

•u:mıı yeniden münakaşa mevzuu olup olmaması 
cihetini yük: !: takdirinize arzederim. 

Necmeddin Sahir arkadaşım sordular, eski 
harfli altınlardan evvelce ne kadar basıldı. Ar
zedeyim. 1925 senesinde 226 tane beş liralık, 1926 
senesinde 2268 tane beş liralık, 604 tane 2,5 ve 
1073 tane de bir liralık, 2168 tane yarım liralık, 
4539 tane de çeyrek liralık basılmıştır. 

1927 de 4011 beş liralık, 886 tane 2,5 liralık, 
2116 yarım liralık, 14231 tane çeyrek liralık ba
sılmıştır. 

1927 de 4011 beş liralık, ,886 tane 2,5 liralık, 
ralık, 920 tane bir liralık, 2431 tane yarım lira
lık ve 8424. tane de çeyrek liralık, ki eski Arap 
harfleriyle basılmış olan altınların adedi min-
hayselmecmu 6880 ıbeş liralık, 1600 iki buçuk 
liralık, 1993 bir liralık, 61715 yarım liralık, 
27194 çeyrek liralıktan ibarettir. Bunlar ziy
net altını değildir. Ziynet altını da vardır, is-
tesrseniz onları da arzedeyim. Bunlar para ola
rak, sikke olarak basılmıştır. 

Bugünkü basılacaklar dahi, arzettiğim gibi; 
şu gördüğünüz numuneden tasvip buyurduğu
nuz takdirde Türkiye Cumhuriyetinin meşkûk 
altın parası olacaktır. Ecnebi bir sanatkârın 
büstü yapmış olması arkadaşımca tenkit vesi
lesi oldu. Bizim memleketimizde vardır, yoktur, 
bunlar benim ihtisasım harisindedir .Yaınlız şu
nu arzedeyim ki, bu ressamlık değil, gravürlük-
tür, hakkâklıktrr. 100 tane, 500 tane resim ya
pan bulunur. Fakat onu alçıya çeken, kalıbını 
yapanlar, enternasyonal olmak üzere Avrupada 
da gayet mahdut adamlardır. İngiltere darphane-
snden vaktiyle rica edildi. Oranın sureti mahsusa-
da ustabaşısı celbedildi. Burada rahmetli Ata-
türkle înönünün birer büstünü yapmıştı. Esas iti
bariyle büstler müsabaka mevzuu oldu. Onun üze
rine gravür, yani hakkak tesbit edilmiştir ve o va
kit Atatürk 'ün büstünü yapmak üzere çağırıl
mıştı. Fakat bir hâtıra olmak üzere İnönü'nün 
de büstünü yaptı ve bunun için ayrı bir ücret de 
almadı. Gümüş paralar üzerinde gördüğünüz 
Inünü'nün büstü, arzettiğim gibi, maharetiyle 
tanınmış olan bir ustabaşının elinden çıkmış 
olan eserdir. Bunun yeniden müsabakaya ko
nulup konulmaması yüksek takdirlerinize aittir. 

Basılacakların miktarına gelince; düşün
mekte olduğumuz şimdilik her neviden beşer 
bin tane ıbastırmaktır. Bunlar bittabi, Yüksek 
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Heyetiniz takdir eder. ki, piyasada tedavül 
edecek değildir. Devletin parası olarak basıl
dıktan sonra efrattan arzu edenler ellerinde 
gayri meşkûk olarak bulunan altının vezin ve 
ayarı muhafaza edilmek üzere muayyen bir üc
ret mukabilinde darp ve tebdil ettirebilecektir. 
Altınların evsafını, cinsini, ayarını gösteren ye
ni bir kanun düşünülüyor mu? buyurdular. 
Şimdiye kadar hiç böyle bir şey düşünmedik. 
Harp biter, harpten sonra bütün devletlerin pa
ra hakkında ne düşündüklerini öğrendikten son
ra o zaman icabına bakarız. Şimdilik böyle bir 
şey düşünmüş değiliz. 
Arzettiğim gibi, Darphaneye bir çok müracaat
lar vardır, yani gayri meşkûk olarak külçe ha
linde getirip bastırmak isteyen bankalardan, ef
radı ahaliden müracaatlar vardır. Derdesti teb
dil olmasına binaen bunlara bir miktad intizar 
etmeleri cevabını verdik. Eğer Yüksek Heyeti
niz bu kararı tasvip eder de biranevvel çıkarır
sa zannediyorum, ki epeyce bir şey olaeaktır. 
Orta yerde belki de bankaların şimdiye kadar 
İsviçre'den, Almanya'dan getiripte pazara ar-
zetmek suretiyle altın piyasasının müessir suret
te tereffüüne dahi mâni olabilecektir, ki bu son 
zamanlarda artmıştır. 

Dr. A. S. DELÎLBAŞI (Küteihyaı) — Altın 
sikke para tedavül vasıtası olmıyacağına göre 
aceba Hükümet neden altın basmağa lüzum 
görmüştür? 

MALÎYE VEKÎLÎ P. AĞRALI (Elâzığ) — 
Altın mademki tedavül etmiyeeekti, niçin altın 
para basmaya lüzum görüyorsunuz? diyorlar. 

Onu arzedeyim: Eldeki sikkeler Arap harf
leriyle basılmıştır, yeni harflerle basılmış sikke
miz yoktur. Yeni harflerle basılacak bu sikke, 
son paramız olacaktır. Hükümet de bunun için 
böyle yapmak istemiştir. 

C. S. BARLAS (Gıaziaııtelb) — Para bastır
mak selâhiyetini Hükümetin Meclisten alması
nı bendeniz de doğru buluyorum. Fakat eşkâ
linin tâyini bir kanun mevzuu olduğunu bende
niz anlıyamadım. . Lâyiha buraya ne şekilde 
gelmiştir? 

SffALÎYE VEKÎLÎ F. AĞRALI (Devamla) — 
Lâyihai kanuniye gelmiyor. Yalnız şekil mese
lesi mevzuubahis olduğundan, eski Arap harf
leriyle altın para basılması için Hükümetçe 
vâki müracaat üzerine Yüksek Meclisin aldığı 
karar şekli aynen tekrar ediliyor. 

M. AYDIN (Trabzon) — Bu kanun münase
betiyle bir ricada bulunacağım. Bir de bir nok
tayı anlamak istiyorum. 

Eskiden gümüş paralar vardı; hatırlarsınız, 
mecidiyeler. Kezzap suyuna sokulunca yazı fi
lân kalmazdı. Maatteessüf gümüş liralarımızın 
üzerindeki resimler de kezzap suyundan çıkmış 
şekildedir. Kıymetli eserlere çok meraklı olan 
Muhterem Maliye Vekilimizin daha esaslı ve 
dikkatli para basılması hususu ile âlâkalanması-
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m rica edeceğim, Meşrutiyet devrinde basılmış 
gümüş naraların bütün harfleri görülüyor. Dı
şarıdan gelen meskukât da keza böyledir. * 

ikincisi, arada sırada Maliye Vekâletinin 
bir tebliğini görüyoruz; ,şu paralar, filân tarihe 
kadar tedavülden kaldır üacaktır. Bunlar doğ
rudan doğruya B. M. Meclisi karariyle kaldırı
lacak şeylerdir. Bunu Maliye Vekâleti verdiği 
emirle, falan tarihten itibaren bu paraları orta
dan kaldırıyorum diyor. Bunu ancak Büyük 
Millet Meclisi kaldırabilir. Gerçi arkadaşımız 
«verilen salâhiyete istinadendir» diyecek, fakat 
bir salâhiyet verilmemiştir. Meclise sormadan hiç 
bir zaman bu paraların kaldırılmaması lâzım
dır. Bunu anlamak istiyorum. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. REÎSÎ M. ÖK-
, MEN (Ankara) — Teşkilâtı Esasiye Encümeni, 
Hükümetin teklifini sadece kendi cephesinden 
mütalâa etmiştir. Meydanı tedavüle çıkan yeni 
kavaimi nakdiye değildir, Devletin malî veya 
iktisadi vaziyetinde vatandaşla Devlet arasın
daki iktisadi münasebetlere müessir yeni bir 
kanun değildir. Böyle bir şey olsaydı tabiatıyla 
ilk yapacağımız şey lâyihayı mütehessıs encü
menlere tevdi etmek idi. Bükün yaptığımız şey 
şudur arkadaşlar; Esasen B. M. Meclisinin ka
rariyle Cumhuriyet Hükümeti altınları darbedil-
miştir. Bunlar eski harflerle darbedildiği için 
Hükümet Maliye Vekili arkadaşımızın dediği 
gibi bazı mülâhazalarla yeni harflerle yeni altın 
darbını muvafık görmüştür. Şunu arzedeyim ki 
altının bizatihi kıymeti olduğundan Hükümetin 
damgasının altun üzerine vurulması dahi ona 
yine bir kıymet izafe etmiyeceğinden dolayı 
hattâ Meclisi Âlinin kararma lüzum olmadığı 
mütalâası dahi ileri sürüldü. Niçin kanun getir
mediniz diye Necmeddin Sahir arkadaşımız sor
dular. Bu mâruzâtım, ona cevabdır. 

NECMEDDÎN SAHÎR SILAN (Tunceli) — 
Hayır. Ben öyle demedim; siz yanlış anlamışsınız. 

M. ÖKMEN (Ankara) — Kıvrak konuşuyor
sunuz, acele söylediğiniz için ben öyle anladım. 
Nihayet âdi altın da kıymettir. Altın da olsa 
bizatihi kıymeti de olsa ve Devletin damgası üze
rine vurulmuşa dahi sikkedir ve sikkelerin sa
bidir Binaenaleyh Büyük Millet Meclisinin hu
kuku hükümranı dolayısiyle Meclisi Âlinin ka
rarı alınacaktır. 

Vaktiylede ilk defa olarak Cumhuriyet altunla-
rınm darba için Hükümet bir teklif getirmiş ve 
Büyük Millet Meclisi Teşkilâtı Esasiye, o vakit-
ki. adiyle Kanunu Esasi Encümenine havale 
edilmişti. 

Kanunu Esasi Encümeni Cumhuriyet arması 
olmadığına bir çok teessüf ettikten sonra bir 
Cumhuriyet armasının yapılması suretiyle para
nın basılmasının doğru olacağını kabul etmiş ve 
ön tarafı şu ve mukabil tarafı da bu şekilde ola
caktır. diye karar altına altmıştır-

Bunda Meclisin salâhiyeti cümlesinden olmak 
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üzere bir kanun lâzım olduğuna kani değiliz. 
Çünkü B. M. M. kendi hakkı hükümranisini yal
nız kanunla değil, kararla da tatbik eder. Me
selâ idam ; hükümlerinde, daha evvelki para te
davülünde olduğu gibi.. Binaenaleyh Meclisi Âli
nin karar- alması demek; kanun hüküm ve kuv
vetinde bir-neticeye varması demektir. 

Bendeniz şunu arzetmek istiyorum; yalnız 
Teşkilâtı Eksiye Encümenini ilgilendiren kısım 
için; maruzatta bulunuyorum. Yoksa bunun dı
şında daha bir çok sualler oldu. Bunlara Maliye 
Vekili arzı cevap ederler. Meclisi Âli Bütçe 
Encümenine malî hususatı tetkik ettirmek isti
yorsa, ettirsin. Biz mazbatamızda bunları ez
bere yazmış değiliz. Bu gördüğünüz şeyi maz
batamızda arzettik. Bu, Hükümet teklifinde 
yok amma Teşkilâtı Esasiye Encümeninin maz
batasında aynen vardır. Mazbatamıza bir de 
fotoğrafımı bastıralım? Arkası böyle olacak, 
önü bö^le olacak diye gösteriyoruz. Lüzum gö
rürseniz karar veriniz, bu resimden tabedile
rek mebuslara birer tane tevzi edilsin. Fakat 
eskidenberi böyle olduğu için yeni bir usul ih
dasına, ne Teşkilâtı Esasiye bakımından ve ne 
de tatbikat bakımından bir fayda olmadığı için 
yeni bir usul ihdasını doğru bulmadık. 

Şimdi söz almış olan Bayur arkadaşım da 
bu ^mevzuu tekrar edecektir. Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni olarak bizim vazifemiz, Teşkilâtı E-
sasiye Kanunundaki hükümlere değil, ibare
lere dahi aynen riayet etmektir. Teşkilâtı Esa
siye'Kanunu, «Hakimiyet Milletindir» derse biz 
de mazbatamızda «Hakimiyet Milletindir» diye 
yazarız. Bu sizlerimle Hikmet Bayurarkadaşımı-
za takaddüm etmiş oldum, fakat aynı mevzua 
Necmeddin Sahir arkadaşım da-temas ettiği için 
arzediyorum, Teşkilâtı Esasiye, Kanununda 
«Reisicumhur» diyorsa biz de öyle deriz. 

JlECMIlDDÎNSAHtRBILAN (Tunceli) — 
Bir noktayı-tavzih edeyim: Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni mazbatasında, Devlet Reisimizden 
bahsedilirken «Millî Şef» denilmiştir. Bu sözü 
kullanılmakla beraber kanuni bir tâbir olarak 
«Reisicumhur» sözlerini de- koymak gerektir. 
Bu itibarla Encümene bunu hatırlatmak iste
dim. 

Sonra «Hakimiyet milletindir» tâbiri yerin
dedir, kanunun ruhuna sadık kalmalıyız, de
dim. 

1VL ÖKMEN (Devaaaala) —•• Bu itibarla para 
nisMiidedir. Teşkilâtı Esasiye Kanunu mucibin
ce B. M. M. ne ait bir selâhiyettir. Böyle oldu
ğu işin onun karariyle yapmak lâzımdır. Hü

kümetin yeniden altm sikke darbı hakkındaki 
arzu ve kararlarını B. M.. M. ne arzedip ve bu
nun muvafık olaeağı kanaatındayız. Şekil iti
bariyle; • Diğer hususlar itibariyle, evet veya 
hayır »diyecek vaziyette değiliz.. Amma 6 oku da 
humya* koyalım mı? Evet, 6 okun mâna ve ma
hiyetini her yerde tebarüz ettirmek hepimizin 
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vazifesidir. Amma teknisiyen ve mütehassısla»-
rın tetkikinden geçmeden, bugün Necmeddin 
Sahir arkadaşım altı oku koyalım der, başka 
bir arkadaş başka bir şey derse bu, bir acube 
olur. Bittabi bunların hepsine ne evet, ne de 
hayır demeğe imkân yoktur. Bu itibarla Hükü
met bunları teknisiyenlere; mazbatada arzetti-
ğimiz gibi, tetkik ettirir, en güzel şekil bulur 
der, biz de onu kabul ederiz. 

Maruzatım bundan ibarettir, bizim burada 
yaptığımız, sadece Büyük Meclisin hukuku 
hükümranisi bakımından buna evet demekten 
ibarettir. 

D. ARIKOÖLU (Seyhan) — Egemenlik ulu
sundur demekle Hakimiyet millietindir demek 
arasında mâna itibariyle mazbatada bir fark 
görüyorlar mı* 

TEŞKİLÂTI ES ASÎYE En. R. M. ÖKMEN 
(Aateria,) — Efendim, mâna itibariyle bir fark 
yoktur. Ulusu millet diye, egemenlik de ha
kimiyet diye kullanılıyor. Sizin namınıza ka
nunları Teşkilâtı Esasiye bakımından tetkik 
eden bir encümenin elinde Teşkilâtı Esasiye. Ka
nunu varken bu nevi hakimiyeti milliye gibi, 
cumhuriyet, gibi en esaslı tâbirleri, bu onun ha
ricinde bir kelime ile değiştirmeyi doğru bulma
dık. Biz hâkimiyet milletindir derken, Teşki
lâtı Esasiye Kanununun ifadesini kullandık. Bu
nun burada nasıl oluduğuna gelince; bu levha 
•Mecliste evvel Partinin işidir. . Meclisi Alinin, 
B. M. Meclisinin kapariyle değildir. Receb 
Peker arkadaşım da pek iyi hatırlarlar ki, 1932 
kongresinde bina dâhilinde yaptığımız tezyinat
ta Teşkilâtı Esasiye ile mukayyet olmadığımız 
için halk mümessillerinin toplandığı bir Kurul
taya kararlarınızda serbestsiniz, sizin söyliye-
cekleriniz olacaktır, çünkü Egemenlik Ulusun
dur denmişti. O vakittenberi bu, Meclisi Âlinin 
malı olmuş kalmıştır. Fakat bir karar ile de bura
ya f?eememİKtir.. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

H. BAYUR (Manisa) — Hazırladığım tak
ririn ne olduğunu Bay Mümtaz ökmen arkada
şım sordu. Ben de söyledim. Benden evvel de 
cevabını verdi. 

M ÖKMEN (Ankara) — Af buyurun. Nec
meddin Sahir arkadaşımın sualine cevap verir
ken sizinkine de cevap vermiş bulundum. 

H. BAYUR (Devamla) — Arkadaşlar; 
on on iki sene oluyor, buradan « Hâkimiyet 
milletindir » yazısı kaldırıldı, yerine Egemen 
lik ulusundur, yazısı kondu. Şimdi bu Teşki
lâtı Esasiye daha değişmemiş, değişecek değiş-
miyeeek bu başka mesele. Fakat 10 - 12 sene-
denberi bunu başımızda görüyoruz. Bu yolda * 
sebat etmeliyiz. Hem de arapça git gide fena 
okunuyor. Bunu yeni nesil hiç okuyamıyor. 
Azçok Mümtaz ökmeri eski nesildendir. Gü
cenmesinler, kendilerine ihtiyarlık isnadetmi-
yorum. (Gülüşmeler). Her halde Osmanlı dev
rinde lise tahsili görmüştür. Fakat arapçada-
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ki, ucube yerine, açube dedi. Arapçayı eskiden 
bilenler bile yanlış okuyorlar, ya bunu yeni ne
sil nasıl okuyacaktır. Biz mümkün olduğu ka
dar inkilâbmızı ilerletmek, yeni şeylerimi
zi sağlamlaştırmağa çalışmalıyız. İrticaın 
görünüşü bile kötü bir şeydir. 10 -
12 senedenberi bunu başımızda gördük
ten sonra paralarımıza bunu koymak, gere
kir, gerileme kokusunu vermekten dahi sakın
mak lâzımdır. Bilhassa yaşlılar eski şeye alış
mıştır. Ondan zevk alır. Zevki arap ve fars 
zevk ile terbiye edilmiştir. Ona « Hâkimiyeti 
milliye » gayet ahenkli gelir, « Egemenlik 
ulusundur > gayet kötü gelir. Birkaç kişiden 
işittim. Zelzele kibar geliyormuş, deprem ağır 
imiş. Çünkü köylü Ahmet Ağa da böyle di
yormuş ben nasıl derim diyor. Benim istediğim 
şudur: Bir işte bir gerileme olmasm. Yokaa ka
nun zamanı gelince değişir değişmez o ayrı 
bir mevzudur. Mutlak kanun metninin paraya 
aynen konulacağına dair bir kanun yoktur. 
Pekâlâ « Egemenlik ulusundur » deriz. 

Herhangi bir hususta en ufak bir irtica ko
kusu vermek çok ağır bir şeydir. Bu hususta 
bir takrir verdim, takdir heyetindir. 

R. KAPLAN (Maraş) — Hayır, hayır. 
t H. BALTACIOĞLU (Afyon Karahisar) — 

Efendim, bir sanat eseri ister mimari, ister mu
siki, ister resim olsun, mutlaka iki âkibetten 
birine uğrar :' Ya muvaffak olur, veya olmaz. 
£)emin fotoğrafisini gördüğüm para resmi mu
vaffak olmamıştır, resim olarak muvaffak ola
mamıştır, bir! Tezyini resim olarak muvaffak 
olmamıştır, iki! Eraltik resim olarak muvaf
fak olmamıştır, üç! Bu, muhakkak, acemi bir 
adamın elinden çıkmıştır. Gravor, teknik icap
lara göre çalışan bir adamdır. Eesmin tıbkısmı 
kopya etmez. Fakat gravörün vazifesi, eline aldı
ğı, muvaffak veya gayri muvaffak resmi gra
vürü teknik icaplarına göre yapmaktır. Eğer " 
güzel değilse, eğer bu model, tnönüyü anlatmı
yorsa ve bir Türk ruhu tarafından sevilmiyecek-
se, kabahat modeli yapanındır, arkadaşlardan 
biri dediler ki» ecâba burada yapan var mıdır? 

Ayni sual heykel için de varit oluyor. Burada 
var mıdır? Evet vardır. Atatürk'ün Heykelini, 
İnönü 'nün Heykelini yapacaklar vardır, hattâ 
goktur. îsbatı? Hangi Türk heykeltraşın eseri ya
bancı heykeltraşların eserinden daha geridir? 
Teknik ve estetik itibariyle yabancıların yaptığı 
heykel İnönü'ne benzemiyor- Yalancı ressam 
İnönü'nün tıpkısını yapar; fakat resim işi bir 
keyfiyet işidir. Ruh işidir, mâna işidir. Yapan 
Türk değilse, bu ruhu bu mânayı hiç bir zaman 
veremez; Para deyip geçmiyelim. Para bir eserdir. 
Binaenaleyh Türk elinden çıkmış Türk parası 
resmin mimarisinin girmediği köye kadar girer. 
Türk paprasmı Türk çocuğunun eline verirseniz 
millî terbiye köye kadar girer, Teknik itibariyle 
geri de olsalar yine de bizim sanatkârlarımıza 
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yaptırmalıyız. Efendim; onlar da beynelmilel 
olsun da yaptıralım derler. 

Beynelmilel sanatkâr böyle mi yetişir? Bek
letmekle mi yetişir, çalıştırmakla mı? Para gi
bi millî bir mevzu elimize geçiyor da Fındıklı 'da-
ki Güzel Sanatlar Akademisinin resim şubesini 
neden harekete geçirmiyoruz? Bu bir nevi Av
rupa hayranlığından başka bir şey değildir. Ço
cuklarımızı çalıştıralım, göreceğiz, ne güzel, ne 
müstesna eserler meydana gelectktir? 

Sonra bir şey daha arzedeeeğim. İnönü'nün 
bası etrafındaki ornÖman da Türk değildir, 
Örektir. Sonra arkasındaki defne, Türk gelene
ği değildir. Türkoğlu Türk olan buğdaydır. 
Buğdayda ne istiyorsanız hepsi vardır. Türkün 
çalışkanlığı, bereket, hulâsa her istediğimiz 
vardır. Buğdaydan dalı a iyi Türk sembolü ol
maz. 

Sonra sade olmalı, Türk ruhuna uygun ol
malıdır. Sonra müsabaka da iyidir. Güzel Sa
natlar Akademisinde 30 - 40 Türk çocuğuna 
yaptırmak da iyidir. 

Bîr de Meclisimizin sanayii nefise, tezyini 
islerinden anlayan sanat üyelerinden teşkil ede
ceği bir heyet 'bunu görmelidir. Bunda hiç güç
lük yoktur. 

«Hakimiyet milletindir» bahsine gelince; 
ben dilden büvük bir sev bilmiyorum. Basımızm 
üzerinde taşıdığımız şeyi paramızın üzerine ko
yalım da. hâlâ medrese .zihniveti taşıyan in
sanların mukavemeti büsbütün kırılsın. Bütün 
TYi-finovverle halkm .arasındaki uçurum kalkar, 
hînbirivle kaynaşır. Bununla hiç #bir zararımız 
olı^Tvaeak. kazanaeaîhz. 

01. K. KAEABF,KtB. fî^anbulV— Arkadaş
lar. îrecen. Mecliste bir arkadasiımz kânunuevvel, 
kanunusani, teşrinievvel, teşrinisani avlarcnı 
tflrkcelestirmeği teklif etmişti. O rnman Meclisi 
Alide bir takım mütalâalar serdedildi ve de
nildi ki. bövle narca .-narca ve hissivata dokuna
rak bir takım kelimeler değiştirilmiştir. İlmî 
mahiyette olmıyor. Onun için kül halinde bütün 
Teşkilâtı Esasiye ile beraber değişecek olanlar 
değiştirilmelidir denildi ve o kanun kabul edil
medi ve bugün de kânunuevvel, kânunusani sırf 
Teşkilâtı Esasiyede kânunusani tâbiri mevcuttur 
diye yürüyüp gitmektedir. Bunun sebebini o za
man hep -muvafık bulduk. Çünkü herhangi bir 
zatın esaslı bir ilmî tetkika tabi olmadan sırf 
hissiyatına müsteniden bugün Erkânı Harbiye 
Genel Kurmay olmuştur; kumanda komuta ol
muştur. Şimdi Teşkilâtı Esasiye kanununda 
başlı başına bir madde teşkil eden ve (Hâkimiyet 
bilâ kaydüşart milletindir) cümlesi bizim rey 
puslalarımıza da değiştirilerek gelmiştir. Bu me
selenin bir kül halinde ve ilmî mahiyette iyice 
ele alınmadan ve tetkik edilmeden Teşkilâtı Esa
siyede sarih olarak ifade edilen bir cümleyi de
ğiştirmek ne kadar doğrudur bu teemmüle değer. 
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İkincisi her tâbiri türkçeleştirelim. Tabii bu 

hepimizin zevkine gider. Amma bugün bu mesele 
o kadar karışık bir şekle geldi ki, meselâ Meclisi 
Âli İstiklâl savaşı diye harp' yerine savaşı kabul 
etti. Fakat bugün gazeteleri okuyun; hava sa
vaşı diye yazar, yani savaşı muharebe yerine kul
lanıyorlar. Halbuki biz burada harp yerine kul
lanıyoruz. Bazıları tayyare diyor, Meselâ talim
namelerde öyle geçer, öbür taraftan uçak diye 
yazılıyor. Bir tarafta dâfi topu diye kullanılıyor, 
beri tarafta kovalama topu deniliyor. Velhasıl 
tam bir anarşi hâsıl olmuştur. Onun için ilmî 
kurumlarımız vardır. Bunlardan geçmeden böy
le hissiyata tabi olarak kelimeleri değiştirmiye-
lim. Çünkü bir taraftan yenisi kullanılırken es
kisi de atılamıyor, resmî kitaplarda kullanılıyor. 
Halka, bilhassa ilk tahsilde bulunan çocuklar büs
bütün işin içinden çıkamaz oluyorlar. Kânunu
saniyi değiştirmediğimiz halde şimdi bir cümleyi 
değiştirmeği Jbendeniz muvafık görmüyorum. Ev
velâ bu Teşkilâtı Esasiyeyi halletmeli, ondan 
sonra herkes serbest olarak fikrini söylemelidir. 

TEŞKİLÂTI ESASİYE En. R. M. ÖKMEN 
(Ankara) — Arkadaşlar, Türkçe bir tâbirin kar
şılığı olarak arapça bir tâbiri müdafaa etmek 
zor bir şey. Hem mevzudan bir taraftan irtica, 
bir taraftan inkılâp çıkarılırsa hakikaten çok 
daha zor olur. Fakat adamın burada hüviyeti 
mütebariz olursa fikirlerini gayet açık ve cesu-
rane söyler. Poftalığa ihtiyacı olmadığını her 
vakit söyler. Mevzuubahis olan, geri gitmek de
ğildir. Bu kanunun baş umdesi olan «hakimiyet 
bilâkaydüşart milletindir» tâbirinin Teşkilâtı 
Esasiye Encümeniniz tarafından hotbehot de-
ğiştirelemiyeceği meselesidir. Yaptığımız sadece 
budur. Bu böyle olduğu gibi emin olunuz hissen 
de arapçaya mütemayil değilim. Her kelimeyi 
söylerken bir hatamı Hikmet Bayur arkadaşım 
buluyor. Arapçaya karşı hissî bir temayülüm 
de yoktur amma Beyefendiye şunu arzederim 
ki, yarm Teşkilâtı Esasiye Kanunu «Hakimiyet 
bilâkaydüşart milletindir» tâbiri yerine «Ege
menlik ulusundur» tâbirini aynen alacağına da
ir elimizde de bir şey yoktur. 

H. BAYUR (M&nisa) — Burada karşımızda 
on senedir duruyor. 

M. ÖKMEN (Devamla;) — Hiç bir şeyi giz
lememek lâzımdır ki, nihayet çizilmiş olan yol
dan evvelâ en müfrit dilcilerimiz geri döndüler. 
Biz Teşkilâtı Esasiye Konunu gibi bir kanun 
elimizde dururken bunun Türkçesi budur, şu
nun Türkçesi budur diye her gün bir şeyi de
ğiştirmeğe hakkımız yoktur. Bilhassa Teşki
lâtı Esasiye Encümeninin tek vazifesi, ruh ve 
mâna itibariyle Teşkilâtı Esasiye Kanununa 
riayettir. 

Arzettiğim gibi başka bir isim olamaz. Çün
kü iki, üç arkadaşımızın, Hikmet Bayur 'un de
diği yanlıştır, senin dediğin doğrudur de

diği halde ben hala, benim dediğim doğrudur, 
Hikmet Bayur'un dediği yanıştır diyemiyorum. 
bu kelime acube mi, ucube mi? ne ise; bunu sek
sen defa söylesem seksen şekilde okurum. Bu, 
inkılâbımıza karşı hürmetsizlik değildir. Bu Teş
kilâtı Esasiyeye sadakattan başka bir şey değil
dir. 

S. A. DÎLEMRE (Rize) —- (Alkışlar) Eliniz
deki kitapta ileride altun para bastığınız vakit 
bu kelimeleri kullanacaksınız diye bir madde 
var mı? 

M. ÖKMEN (Ankara) — Var. 
S. A. DtLEMRE (Devamla) — Hayır. İle

ride para bastığınız zaman, para gibi bir mümes
sil, nümayiş eseri üzerine Türkün kendi istediği 
kelimeyi bilmem geçen sene de bu senede de, her 
sene bizim için deruni bir iş olmuştur* Bu Teş
kilâtı Esasiyeye tecavüz müdür? Egemenlik Ulu
sundur, biz bu güzel levhayı kaldıracak mıyız? 

ALI ZIRH (Rize) — Tabii, tabii. 
S. A. DtLEMRE (Devamla) — Muvafık bu

lur musun? 
A. ZIRH (Rize) — Ben sarıklarla uğraşır

ken sen nerede idin? Bana sarık işareti yapı
yorsun. 

Dr. S. .A. DtLEMRE (Rize) — Muhalif Bey. 
Egemenlik Ulusundur. 

İşte rey puslası; beyazında Egemenlik Ulu
sundur bir tarafta, öteki tarafta Ali Zırh; yeşi
linde Egemenlik Ulusundur, öteki yüzde Ali Zırh; 
Egemenlik Ulutsundur. Nasıl olur bu Teşkilâtı 
Esasiyeye muhaliftir? denir. Bu, bizim damgamız-
dır. Nebileyim ben. 

Herkes bu altun parayı harcamadan esirge
yecek, doğmuş çocukların başına asılacak. Ne gü
zel bir şeydir. Bu para milletin seciyesini mera
kını, arzularını gösterir. Yoksa Teşkilâtı esasiye 
mecmuasının içinde, kanunnamesinin içinde 
(Egemenlik Ulusundur) demeyin deye bir şey 
yok. Neticeye geliyorum. 

İster değiştirin, ister değiştirmeyin, ben bü
yük bir sıkıntı ile buradan iniyorum. 

Mümtaz ökmen kardeşim, arkadaşım dedi ki; 
halk Türk diline taraftar olanlar ne değiştirdiler? 
Bilmiyorum bu iki kelimeyi mübadele etsek Hâ
kimiyet Ulusundur desek olur mu? 

K. KAMJ0" (Rize) — Saym arkadaşlarım, 
Meclis kürsününe bir dil münakaşasını getirmek 
niyetinde değilim. Yalnız para basılması münase
betiyle burada Teşkilâtı Esasiye Encümeni adı
na söz söyliyen sayın arkadaşım Mümtaz ökmen 
olsun, Necmeddin Sahir arkadaşımız olsun para 
üzerine konan Hâkimiyet Milletindir, cümlesinin 
Teşkilâtı Esasiye mefhumu olduğu ve bunun için, 
Egemenlik Ulusundur, denemiyeceği tarzmda 
bir mütalâa serdettiler. Zannederim ki, burada 
Teşkilâtı Esasiye maddesinin para üzerinde tek
rarı mevzuubahis değildir. Ve Teşkilâtı Esasiye 
Encümeni eğer Teşkilâtı Esasiye Kanunumuzun 
harflerine varıncaya kadar metnine sadık kalmak 
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istiyor idiyse unutmamak icabeder ki, Teşkilâtı 

- Esasiymizde: Hakimiyet bilâ kaydü şart Mille
tindir. denilmektedir ve bu cümleden «bilâ kay
dü şart» kelimesini dışarıda bırakmak ısuretiyle 
Teşkilâtı Eısasiyeye muhalif hareket etmiş olmı-
yor mu? 

M. ÖKMEN (Ankara) — Bir daha maddenin 
o ibaresini de yazarız. 

K. KAMU (Davamla) — Müsaade buyurun 
arkadaşlarım. Para üzerinde yazılan kelimelerin 
Teşkilâtı Esasiye kanununda aynen bulunması 
şart değildir. Hepinizin hâtıralarınıza müracaat 
etmenizi rica ediyorum, Durube fi Kostantiniye 
kelimeleri Osmanlı kanunu esasisinde varmı.idi? 

N. POROY (Tokad) — Teşkilâtı Esasiye 
varmı idi? 

K. KAMU (Rize) — Olduğu zamanlar da 
vardır, meşrutiyet gibi.. Binaenaleyh, sayın Hik
met Bayur'un söylediği gibi, Egemenlik ulusun
dur kelimelerini paramızın üzerinde bulundur
makla, yeni paraları bu suretle basmakla Teşki
lâtı Esasiyemize aykırı bir şey yapmış olmıyaca-
ğımız kanaatındayım. Saim Ali Dilenire arkada
şımızın da gösterdiği gibi beş, on seneden beri 
rey varakalarının arkasında Egemenlik ulusun
dur diye yazılıdır. Ayni zamanda Büyük Millet 
Meclisinin Riyaset kürsüsünün arkasında, yük
sek kürsünün üzerinde «Egemenlik ulusundun» 
levhası duruyor. Bunun bir de paralarımız üze
rinde tekrarında ben Teşkilâtı Esasiyeye aykırı 
bir hareket değil, bilâkis dil hareketimizin ve dil 
istiklâlimizin egemenlik alâmeti olan para üze
rinde köylere ve her tarafa yayılması bakımından 
fayda görenlerdenim. Maruzatım bundan ibarettir. 
(Alkışlar, bravo sesleri). 

NECMEDDlN SAHİR SILAN (Tunceli) — 
Sayın Maliye Vekilimizi, lûtüfkâr izahlarından 
dolayı, teşekkürle karşılarım. 

Kanunu muvakkat hakkındaki sözlerim niha
yet . bir işaretten ibarettir. Yoksa, bugün derhal 
bir kanun getirilmesini istilzam eden bir vaziyet 
üzerinde durmuş değilim, çünkü Büyük Meclisin 
karan da kanun hüküm ve kuvvetindedir. Ancak 
Cumhuriyet paralarına ait esaslar, ileride, yeni 
bir kanunda derlenebilir ve bu arada vezin ve 
ayar işleri vesaire de tesbit olunabilir. 

Ben «Hâkimiyet milletindir» sözünün muha
fazasına, bu itibarla Kemalettin Kamu arkada
şımızın. ileri sürdükleri fikre iştirak etmiyorum. 
Ben, fikrimi açık olarak arzettim, yine tekrarlı
yorum: 

Biz, Teşkilâtı Esasiye kanununun ruh ve ke
limelerine sadıkız. Vakıa, yeni hazırlanmış bir 
metin bulunmaktadır. Fakat o metin henüz bir 
proje halindedir. Bu sebeple ve tarihi bir devri 
yaşatmakta olması hasebiyle, Teşkilâtı Esasiye 
kanunumuza göre, «Hâkimiyet milletindir» sözü
nü kullanmak yerindedir; daha doğrudur. 

Tabii her kanaat muhteremdir. Ben de kendi 
kanaatimi arzediyorum. 

Arkadaşımın dediği gibi Teşkilâtı Esasiye 
Kanunumuzda metin aynen böyledir: « Hâki
miyet bilâkaydü şart milletindir » Fakat « bi-
lâkaydü şart» kelimesinin dışarıda bırakılma
sı kanuna aykırı sayılamaz. « Egemenlik ulu
sundur » sözünü koymak istiyen arkadaşlarım 
da takdir ederler ki, « Hâkimiyet milletindir» 
sözü başlı başına bir tarihi, 23 nisan 1336 yi, 
millî mücadeleyi yaşatmaktadır. Biz bu sözü 
Teşkilâtı Esasiyemizin kaynağından, alıyoruz. 

Mümtaz Ökmen arkadaşımız, Teşkilâtı Esa
siyemize maledilmiş olan umdelerin, esasla
rın, paramzın arkasına konulması hakkındaki 
teklifim dolayısiyle başka tekliflerde de bulu
nabileceğini ifade etti ve bu takdirde bir ucu
be doğaiağnı söyledi. Fakat ben, kendilerinin 
tavsif ettiği şekilde paramızın ucube haline gel
mesi için teklif de bulunmadım. Düşünceleri
min tamamen aksine olarak, evvelce Büyük 
Meclisçe tasvip edilmemiş olan « defne dalı •> 
yerine « meşe dalı » konulmasını istemekle, 
Teşkilâtı Esasiye Encümenimizin gözünden ka
çan bir yanlışlığı önlemek ve bu arada, imkân 
olduğu paraların basılmasını geciktirmediği ve 
uygun görüldüğü takdirde, umdelerimizin de 
temsili ve ilâvesi suretiyle altınlarımızın yanlış-
sız ve daha güzel bir halde baslması için tek
lifte bulundum. Zaten paralarımızın fena ol
masını istiyeeek içimizde bir arkadaş da yok
tur. Esasen ben, millî mücadele yıllarında 
Yüksek Meclisin çalası- altında çalışmış feyiz 
almış bir arkadaşınız sıfatiyle ve bu konuda 
herhangi bir yolsuzluğu önlemek maksadiyle 
bildiklerimi ve buna ait duygularımı belirtmiş 
bulunuyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. 

B. AT AL AY (Kiitaihya) — Sayın arkadaş
lar, bir inkılâp ki, işe girmiş iş i olmuş, Büyük 
Başbuğumuzun dediği gibi, Türk ölçüsü adım 
adım iş haline geldiği bir devirde.ve yine o in-
kilâp okul kitaplarına girdiği ve çocukların ka
fasına girdiği, yerleştiği bir devirde şaşıyorum 
(Egemenlik ulusundur) sözünü yazmıyalmı di
yenlere (Alkışlar). Arkadaşlar, Teşkilâtı Esasi
ye kanununa uymıyan bir iş yapmıyoruz. On
dan en kuvvetli dâvaları burada serdetmek istiyo
rum. Eğer biz Teşkilâtı Esasiye kanununun 
o maddesini değiştirmek isteseydik, yahut ay^ 
nen yazılmış olupta herhangi bir yerinden onu 
oradan kaldırmak isteseydik kıyamet kopara
bilirlerdi. Bunda da hakları yoktur. 12 se
nedir başımızda bulunan, şu levha gözlerine 
çarpmamış mıdır? Bu da kanunlaşmıştır arka
daşlar. Anayasanın sâdeleştirilmekte ve onun 
üzerinde çalışılmakta olduğunu görmüyorlar 
mı? işitmiyorlar mı? Attığımız ilk adımdan ge
riye dönmenin bir ölüm olduğunu bilmeli. Bu
gün dilde yapılan; gerilemedir, yarın başKa 
şeylerde de başlar. Arkadaşlar daima ileri, da
ima ileri yürümek lâzımdır. 
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Arkadaşlar; kelimeler fidan gibidir. Fidanı 

sulamazsany fidana-bakmazsan tutar mr? tutmaz. 
Büyür mü? Büyümez. Btınunla beraber bu yet
miyormuş gibi sen fidanı elinle söküp, çıkar at. 
Böyle fidan tutar mı? Bu kelimeyi tutmamış di
yorlar, tutmuş kelimeyi söküp atıyorlar. Ne yapa
yım ki, (saylav) kelimesini vagonların üzerinden 
kıo*ıksa eller kazıyor. Böyle kelime tutar mı? Kö
kü-ile söküp ̂  atıyorsun. 

Şark> milletlerinin hemen hepsi; bırakın garbi, 
Iranı, Arabi, Turanı susu busu, dil inkilâbı ya
pıyorlar. Biliyorlar^ ki, bir kavmi yükseltmek 
için'hakikatları onun kafasına aksedecek hale 
getitfm^liV ona hitap etmeli, ona yapılacak hitap
lar onun'dilince olmalıdır, olmadıkça senin kanu
nun kaç para eder? Düşününüz (Hâkimiyet bilâ 
kaydüşart milletindir) dediğinde getiriniz köylü 
bir Tüfk; orta mektebi bitirmiş bir çocuğu, ne 
anlar bundan? Bilâ kaydüşart milletindir. Böy
le şey mi olur rica ediyorum. (Alkışlar) Maarif 
müdürü iken bir memlekette bir şeye şahit oldum. 
Çocuk «Vessemai zatül burç», e çıktığı zaman ho
caya bir mendille beş kuruş getirilmiş hoca jo-
cuğum dilini buruyor, çünkü «hurucu» kelimesi 
var. iste'bizim «Bilâ: kaydüşart» tâbiri de böyledir 
aritadaflaıv' ! < ; \***- ' :i \ j ;! •• 

Kefeni çürümeden bu levhayı asanın bu tâbi
ri koyanın, bu Meclisi ve yanık küller halinde 
bulunan bu memleketi kurtaranın yaptığı inkilâ
bı hangi eesaretle", hangi hareketle hangi, af bu
yurun' dab asını söylemiyorum, bozmak istiyoruz, 
bozamayız, bozmıyacağız (Alkışlar). 

F. F: BfŞÜtBSBL (Bingöl) — Arkadaşlar, 
bendeniz burada (Egemenlik ulusundur) demek
le Teşkilâtı Esasiye kanununa aykırı bir hareket 
yapıldığı kanaatinde değilim. Çünkü biz Teşki
lâtı Esasiye kanununda kullanılan kelimeleri 
icabında muhtelif kanunlarda değiştirmekteyiz. 
Meselâ Mebus seçimi kanunu diyoruz. Teşkilâtı 
Esasiyede, intihabı mebusan kelimeleri vardır. 
Amma biz bu kanuna seçim kelimesini koymuşuz. 
Bu gibi bir çok kelimeler kullanıyoruz. Kamu ar
kadaşımızın dediği gibi Teşkilâtı Esasiyede «Bilâ 
kaydüşart» tâbiri var. Farsçadan imtihan ola
cak değilim. «Bilâ kaydüşart» i koyacak mıyız. 
Arada mutlaka değişiklik olacak. Üstadımız izah 
ettiler; başımızda taşıyoruz. Egemenlik ulusun
dur. 

JXr. S. A,. DtLEMRE (Rize) — Koynumuzda 
taşıyoruz. 

F. F; DÜŞÜNSEL (Bingöl) — Sonra rey 
puslalarmda kullanıyoruz. «Egemenlik ulusun
dur,». Sonra vecizdir. Bendeniz de bunun Teşki
lâtı Esasiye ile bir muaraza halinde olduğu mü
talâasında, değilim. 

EKtS — Yedi tane takrir var, okutuyorum: 

^ Yüksek Reisliğe 
Ybni bastırılacak altın paralarımızın yüz ta-

rafiria sayın*" Devlet Reisimizin şerefli büstleri 

konulmak şartiyle, arka tarafına basılma işini ge
ciktirmediği takdirde, Devletimizin arması için 
esas alınabilecek olan ve Teşkilâtı Esasiye Kanu
numuzun ikinci maddesinde yazılı bulunan Cum
huriyetçi, Milliyetçi, Halkçı, Devletçi, Lâik ve 
inkilâpçı vasıflarını belirten altı umdeyi canlan
dırıcı güzel bir şeklin de konulmasını arz ve tek
lif ederim. 

24 . I V . 1944 
Tunceli Mebusu 

Necmeddin Sahir Sılan 

Yüksek Reisliğe 
Yeni bastırılacak altın paralarımızın arka 

yüzüne konulacak olan «Defne dalı» yerine, ar-
zettiğim sebeblere binaen, «Meşe dalı» konulma
sını teklif ederim. 

24 . IV . 1944 
Tunceli. Mebusu 

Necmeddin Sahir Sılan 
Yüksek Reisliğe 

Bastırılacak altınların numuneleri gönderil
mediği için bir mütalâa beyan etmek mümkün 
değildir. T. B. M. M. nin hakkı olan bu bahiste 
numunelerin görülmeden karar verilemiyeceği 
için müzakerenin bir hafta sonraya talikini ve 
bu esnada numunelerin görülmesine imkân veril
mesini arz ve teklif ederim. 

24 . IV . 1944 
Konya 

Dr. O. S. Uludağ 

Yüksek Reisliğe 
Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatasında, 

bastırılacak altın paraların yüz tarafına ait olarak 
yazılan «ve ortası» diye başlayan fîrikranın, ar-
zettiğim sebeblere binaen, Teşkilâtı Esasiye Ka
nununun 31 - 52 nci maddelerindeki tavsife 
de uyacak tarzda,«Reisi Cumhur» tabiri kulla
nılmak suretiyle aşağıdaki şekilde değiştirilme
sini arz ve teklif ederim. 

Tunceli Mebusu 
Necmeddin Sahir Sılan 

Fıkra: 
« . . . ve ortası Millî Şefimiz ve Reisi Cum

hurumuzun icra Vekilleri Heyetince kabul edi
len büstleriyle süslenmiş bulunacak . . • » 

Sayın Reisliğe 
On yıl kadar var. ki Büyük Millet Meclisi 

kürsüsünün üzerindeki «Hâkimiyet Milletindir» 
tabiri yerine «Egemenlik Ulusundur» tabiri ko
nulmuştur. 

Şimdi yeniden eski tabire dönmek dil inkılâbı 
yolunda bir türlü irtica sayılabilir, dolayısiyle 
yeni basılacak paralarda «Egemenlik Ulusundur» 
tabirinin kullanılmalını teklif ederim. 

Manisa 
Hikmet Bayur 
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Yüksek Reisliğe 

iy i l ik ve nimetin kadrini en eyi bilen Büyük 
Milletimizin yüksek duygularına uygun olacağı 
mütalâasiyle Cumhuriyetimizin yirminci senesi 
münasebetiyle darbhanede Türk. harfleriyle bas
tırılacak altın paralarda hem Cumhuriyetimizin 
hem de Türk harflerinin banisi olan Ebedî Şefi
miz Atatürk'ün dahi temsil edilmesini teklif 
ederim. 

İzmir Mebusu 
Celâl Bayar 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebebler dolayısiyle aşağıdaki mad

delerin reye konulmasını teklif ederini: 
1. Yeniden basılacak paralar için Güzel Sa

natlar Akedemisi tarafından projeler hazırlan
masını, 

2. Bu projelerin B. M. M. âzasından ayrıla
cak mütehassıs bir komisyonda incelenmesini, 

3. Paranın üstündeki cümlenin «Egemenlik 
Ulusundur!» şeklinde yazılmasını teklif ederim. 

Afyon Mebusu 
1. H. Baltacıoğlu 

M. ÖKMEN (AnSksurta) — Meclisi Âlinin doğ
rudan doğruya kendi salâhiyeti dahilinde olan 
sikke danbı gibi bir mesele üzerinde gösterdiği 
hassasiyet yerindedir. Şunu arzedeyim: «Haki
miyet milletindir» tâbiri yerine «Egemenlik ulu
sundur» denilirse, Teşkilâtı Esasiyeye muhaliftir 
diye tek kelime söylemedim. İrtica diyen arka
daşımıza söylüyorum, bizim vazifemiz, oradaki 
ıstılahı istimalden ibarettir. Atatürk 'ün bura
daki vecizesini söküp atmak cesaretini kim »gös
teriyor? Bu levha buraya Meclisi Âlinin bir ka-
rariyle gelmedi. Receb Peker'in Parti Kurulta
yını ikazı neticesinde gelmiştir. Sonra da ora
dan sökülmedi, kaldı. 

Sonra Necmeddin Sahir arkadaşımıza garip 
teklif yapıyor demedim. Yanlış anlamışlar. Ba
kınız siz bir teklif yaptınız, diğer bir arkadaş 
diğer teklif yaptı. Bunları teknisiyenler tetkik 
etmeyince encümen bir şey söyliyecek vaziyette 
değildir. Bir tâbir kullandım, acube dedim. Bi
naenaleyh bu meseleler derhal burada takdir edi
lecek bir şey değildir. Mazbatayı ve teklifleri 
Encümene geri alalım, tetkik eder, bir hafta 
sonra buraya tekrar getiririz (Hayır, evet sesle
ri, gürültüler). 

REİS — Encümenin bir teklifi var. Teklif
leri burada müzakere etmeye imxân yoktur di
yorlar, mazbatayı geri istiyorlar. Bu teklifi ka
bul buyuranlar . . . Etmiyenler . . . Mazbata tak
rirlerle bareber encümene verilmiştir. 

MALÎYE VEKİLİ P. AĞRALI (Elâzığ)— Mi-
tat Aydın arkadaşımız tedavülde bulunan para
ları Maliye Vekâleti ilân ederek şu memnudur, 
bu memnudur derse buna hakkı yoktur, kanuni 
salâhiyeti yoktur, dediler. Vekâletin hareketi 

kanuna uygundur, 2257 sayılı kanunun 8 nci 
maddesi aynen şöyle söylüyor: «Birinci mad
dede yazılı paralar tedavülde bulunan herhangi 
nevimadenî paranın yerini tutmağa kâfi gele
cek nisbette ihzar edilerek tedavül ve müba
deleye arzedildikçe, o neve tekabül eden eski 
madenî paraların tâyin ve ilân edilecek tarih
ten itibaren bir sene hitamında tedavülü memnu 
olduğu Maliye Vekâletince ilân olunur. Ancak 
bu müddetin inkizasından itibaren mütaakip bir 
sene içinde malsandıklarma ve Hazineye dev
redilmek üzere Merkez Bankası ve şubelerine 
vukubulacak tediyatta bu paralar kabul edilir.» 

Arkadaşımızın gazetede gördüğü ilânlar bu 
maddeye müstenittir. Herhangi bir para için 
yapılıyorsa yenisi tedavüle kifayet edecek bir 
miktara baliğ olmuş demektir ve eskisi şu tarih
ten itibaren kaldırılacaktır diye bir sene evve
linden haber verilmesi kanunidir. Memsekimiz 
bu kanunun ıbu maddesidir. Kanunsuz olarak 
hareket etmemekteyiz. Bu bir. 

İkincisi; yine arkadaşımız dediler k i ; şim
di basılan gümüş paralar eski gümüş paralar 
kadar güzel değil. Sonra çabuk aşınıyor. 
Şimdiki liralarla Mecidiyeler ayar itibariyle ay
nıdır. Nefaset meselesine gelince eski mecidi
yeler hemen hemen ziynet olarak kullanılıyor. 
Onun için aşınmıyor. Bunun sebebi hudur. Di-
p:ev taraftan 30 sene ve daha ziyade zaman-
danberi Darphaneye makine gelmemiştir. Harp
ten sonra temin edilecektir. Gerek makine ve 
gerek ustabaşı getirtilecektir. Basmak meselesi
ne itina etmek için lâzımgelen tekâmülü göz-
ününde tutacağız. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRÎN (Zon
guldak) — Efendim, bazı cenup vilâyetlerinde 
mahsulün idrak zamanı yaklaştığı için toprak 
mahsulleri vergisi lâyihasının kalan kısmının 
biran evvel intacı için tercihan müzakeresini rica 
ediyoruz. Müstaceliyet bakımından arzetmiyo-
rum. ruznamedeki yeri itibariyle tercihan müza
keresini rica ediyorum. (Doğru sesleri). 

SIHHAT VE î. Mu. V. Dr. H. ALATAŞ (Ay-
dm) — Ruznamenin 5 nci maddesinde münakale 
işleri vardır. Para işidir, bu münakaleye süratle 
ihtiyacımız vardır, kısa bir şeydir. Müsaade eder
seniz bu geçtikten sonra buna geçelim. 

NAFİA V. Gl. A. F. CEBESOY (Konya) — 
Efendim, müsaade buyurursanız üç, dört günden-
beri bir munzam tahsisat için bekliyoruz. Bunun 
hiç müsaadesi yoktur. Toprak mahsulleri vergisi 
lâyihadan evvel bunu müzakere edelim. Bunu 
rica edeceğim, zaten ruznamenin başında bulu
nuyor. 

Ş. DEVRİN (Zonguldak) — Tensip buyurur
sanız hiç olmazsa münakalelerden sonra toprak 
mahsulleri vergisi lâyihasının müzakeresine baş-
lıyalım. 

REİS — Efendim; ruznamenin 4 ve 5 numa-
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rasındaki kanunlarla Toprak Mahsulleri Vergisi 
kanununun tercihan müzakereleri teklif edilmek
tedir. Müsaade buyurursanız bunları sırasiyle 
müzakere edelim. Yani evvelâ Münakale lâyiha
larını çıkaralım, ondan sonra Toprak Mahsulleri 
Vergisi kanununa geçelim.-(Muvafık sesleri). 

4. — Devlet Denizyolları ve Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğü .1943 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişildik ya
pılması hakkında kanun lâyihası (1/238) [1] 

REİS — Heyeti umumiyesi hakkında müta
lâa var mı? Maddelere geçilmesini yüksek reyini
ze arzediyorum. Kabul buyuranlar... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Devlet Denizyolları ve Limanlan İşletme Umum 
MMürlügTİniM 1943 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağh (A) işaretli cetvelde degüşüdik yapılmsaı-

na dair kanun 

MADDE 1. — Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik, 
1 sayılı cetvelde yazılı tertiplerine (4 935 000) 
lira munzam tahsisat verilmiştir. 

[1] SAYILI CETVEL 

F. Lira 
1 Ücret ve yevmiyeler ve 4178 sayılı 

kanuna göre verilecek zamlar 465 000 
REtS — "Kabul edilmiştir. 

2 Harcırah 5 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

4 İçtimai yardım, tahsisat, tazminat
lar 300 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

5 Mütenevvi masraflar 25 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

6 Daimî idare masrafları 35 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

7 İşletme masrafları 4 105 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

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

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

MADDE 2 , — Devlet Denizyolları ve Liman
lan İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yılı 
Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde ye
niden açılan ilişik 2 sayılı cetvelde yazılı tertip
lere (542 200) lira fevkalâde tahsisat konul
muştur. 

[2] SAYILI CETVEL 

F. Lira 
1 Ücret ve yevmiyeler ve 4178 sayılı 

F. Lira 
2 200 kanuna göre verilecek zamlar 

REtS — Kabul edilmiştir. 
5 Mütenevvi masraflar 10 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 
7 İşletme masrafları 30 000 

REtS — Kabul edilmiştir. 
13 3633 sayılı kanunun 32 nci mad

desi mucibince mülga Devlet Li
manları İşletme Umum Müdürlü
ğünce ihraç edilen bir milyon li
ralık bononun itfa bedeli 500 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

(İkinci madde tekrar okundu). 
REtS — Maddeyi reyinize arzediyorum. Ka

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. i 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar
zediyorum. 

5. — 1943 malî yıh Muvazenei Umumiye ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkında kanun lâyihasiyle İdare He
yetinim,, Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cum
hur 1943 malî yılı bütçelerinde değişiklik ya-
pılmasna dair kanun teklifi ve Bütçe Encüme
ni mazbatası (1/236, 240) [1] 

1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağh (A) işaretli cetvelde değişiklik yapıl

masına dair kanun 

REtS — Lâyihanın heyeti umumiyesi hak
kında mütalâa var mı? Maddelere geçilmesini 
kabul buyuranlar ... Kabul etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 1. — 1943 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (5 573 688) 
liralık münakale yapılmıştır. 

CETVEL 
F. 
1 Tahsisat ve tazminat 

REtS — Kabul edilmiştir. 
10 Merkez büro masraf lan 

REÎS —. TCabul edilmiştir. 
12 Posta, telgraf ve telef on üc

ret ve masrafları 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Tenzil. Zam. 
19 802 

2 000 

4 000 

[1] 94 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. | [1] 95 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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Tenzil. Zam. 

Millî saraylar masrafları 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Bahçeler daimî masrafları 
ve muvakkat amele ücreti 30 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Riyaseti Cumhur 
REİS — Kabul edilmiştir. 

35 Yaverler ve baştabip tah
sisatı 3 550 
REİS— Kabul edilmiştir. 

Divanı Muhasebat 
46 Büro masrafları 998 

REİS — Kabul edilmiştir. 
50 Harcırahlar - 1 100 

REİS — Kabul edilmiştir. 
51 Melbusat 398 

REİS — Kabul edilmiştir. 
53 Kitap ve mecmua masraf

ları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Başvekâlet 
63 Merkez büro masrafları 1 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
71 Matbaa masrafı 1 500 

REİS — Kabul edilmiştir. 
72 Tahsisatı mesture ' 500 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Devlet Şûrası Reisliği 
85 Reislik otomobil masrafları 700 

REİS — Kabul edilmiştir. 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 
REİS — Kabul edilmiştir. 

97 Büro masrafları 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

98 Matbu evrak ve defterler 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

99 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 5 000 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

100 Kira bedeli 
REİS — Kabul edilmiştir. 

102 Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 

103 Melbusat 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

107 Radyo istasyonlariyle sütod-
yolarm idare ve işletme mas
rafları 
REİS —• Kabul edilmiştir. 

111 Milletrarası radyodifüzyon 
ve turizm birliklerine veri
lecek iştirak hissesi 
REİS — Kabul edilmiştir. 

3 000 

2 490 

6 910 

600 

F. 

122 

129 

131 

Tenzil. Zam. 
İstatistik Umum üdürlüğü 

Merkez büro masrafları 200 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi, yol ve sa
ire masrafları 500 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Neşriyat masrafları 700 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Maliye Vekâyeti 
179 

183 

185 

186 

189 

191 

198 

199 

202 

203 

212 

247 

Maaşlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Merkez büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyetler büro masrafları 
REİS -— Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REİS— Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Millî emlâk işleri 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Tamir masrafları 
REİS —• Kabul edilmiştir. 
Mahkeme masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
3827 sayılı kanun gereğince 
REİS — Kabul edilmiştir. 
satın alınacak nakil vasıtar 
lan bedel ve masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Sermayesine mahsuben Sü-
merbank 'a 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Halkevlerine 
REİS — Kabul edilmiştir. 

257 A Ankara Orduevine 
REİS — Kabul edilmiştir. 

30 000 

30 000 

5 000 

26 000 

1 000 

25 000 

139 000 

75 000 

40 000 

-

89 491 

2 000 000 

100 000 

37 200 

Devlet borçları 
265 2425 sayılı kanun gereğince 

çıkarılan bonolar ve bu ma
hiyetteki borçlar 536 100 
REİS —«Kabul edilmiştir. 

274 3525, 3738 ve 4171 sayılı ka
nunlar gereğince temin olu
nan kredi ve istikrazlar 1 354 052 
REİS — Kabul edilmiştir. 

Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti 
280 Maaşlar 8 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
283 1683 sayılı kanunun 58 nci 
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maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

286 Merkez büro masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

287. Vilâyetler büro masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

290 Kira bedeli 2 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

295 Nakil vasıtaları 11 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

296 Gümrük idareleri masrafla
rı, kaçak eşya ve hayvanla
rın nakil, iaşe, bakım ve ko
ruma masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

299 İnşa ve tamir işleri 11 700 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

301 Pasif koruma masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

302 Tartı âletleri alım ve ta
mir masrafları 500 
REÎS — Kabul edilmîştir. 

303 Kitaı> ve mecmua bedelleri 
ve yazma ve tereüme ücret
leri 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

305 Gecen yıl borçlan 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

306 Eski yıllar borçları 
1938 1 1941 yılları borçları 1 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

316 Telefon ve diğer muhabere 
ücret ve masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

317 Kira bedeli 1 000 
REÎS —Kabul edilmiştir. 

318 Harcırahlar 9 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

333 3944 sayılı kanuna göre ve
rilecek hayvan yem bedeli 9 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Dahiliye Vekâleti 
337 Maaşlar 9 500 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
341 4178 sayılı kanun gereğince 

verilecek çocuk zammı 7 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

342 4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek yakacak zammı 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

345 Vilâyetler büro masrafları 2 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

347 Posta, telgraf ve telefon 
ücret ve masrafları 2 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

348 Kira bedeli ' 3 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

F . 
349 

350 

364 

366 

367 

368 

372 

376 

377 

381 

382 

386 

3$2 

402 

407 

409 

411 

413 

417 

418 

424 

425 

Tenzil. 2am. 
Umumî müfettişlikler idare 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir-
Nakil vasıtaları masrafları 2 640 

- Kabul edilmiştir. 

5 000 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
Maaşlar 40 Ü40 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 noi 
maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 
REÎS —. Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vilâyet büro masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 
Nakit vasıtaları masrafları 
REÎS —• Kabul edilmiştir. 
Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Melbusat ve teçhizat 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Vazife esnasında yabalanan 
memurlar ile kazaya uğra
yanların ve. yaralıların te
davi masrafları 
REÎS — Ka/bul edilmiştir. 
4367 sayılı kanun gereğince 
verilecek er tayını bedeli 70 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Polis mektepleri masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
REÎS — Kabul edilmiştir 

Jandarma.Genel Komutanlığı 
4178 sayılı kanun gereğince 
verilecek yakacak zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir 
Harcırahlar' 
REÎS — Kabul edilmiştir 
Muayyenat 
REÎS — Kabul edilmiştir 
Harp levazım ve teçhizatı 
bedel ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir 
Nakil masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir 
Nakil vasıtaları masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir 
Spor masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir 
Geçen yıl masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir 

22 000 

6 840 

11 500 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

35 000 

3 990 

6 000 

25 000 

89 599 

10 000 

90 000, 

4 000 

11 000 

1 100 
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Hariciye Vekâleti 
434 Merkez büro masrafları 4 000 

REÎS — Kabul edilmiştir 
435 Elçilik ve .konsolosluklar 

masraf l a m 62 000 
REÎS — Kabul edilmiştir 

437 Para nakil masraf lan 2 000 • 
. REÎS — Kabul edilmiştir 

439 Nakil vasıtaları 1 000 
REtS — Kabul edilmiştir 

440 Harcırahlar 48 000 
REİS — Kabul edilmiştir 

443 Kongre, konferans ve ko
misyonlar umumî masrafları 41 000 
REÎS — Kabul edilmiştir 

445 Ecnebi elçilerle misafirlerin 
ağırlama masrafları 22 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

449 Bombardımanlar yüzünden 
binaları yanan, yıkılan ve 
zarar gören elçilik ve konso
loslukların her türlü masraf-

^ lan 50 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâleti 
461 4178 sayılı kanun gereğince 

verilecek yakacak zammı 3 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

462 Merkez büro masrafları 5 800 
REtS — Kabul edilmiştir. 

465 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

467 Nakil vasıtaları masrafları 700 
- REtS — K a b u l edilmiştir. 

468 Harcırahlar 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

471 Bulaşıcı ve salgın hastalık
larla mücadele 200 000 
REtS — Kabul edilmiştir. 

473 Zührevi hastalıklarla müca
dele 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

474 Sıtma ile mücadele 146 500 
REtS — Kabul edilmiştir.. 

475 Hastaneler, Sıhhi ve içtimai 
Muavenet müesseseleri 100 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

476 Mektep, müessese ve yurtlar 97 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

483 Küçük sıhhat memurları 
•• hayvan ve yem bedelleri 15 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
484 1437 sayılı kanun gereğin

ce verilecek avanslar 10 000 
REÎS.— Kabul edilmiştir. 

492 Hususi müessese ve cemi-

1944 C : 2 

yetlerle şahıslara yardım 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Tenzil. 
15 000 

Zam. 

Adliye Vekâleti 
499 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

502 Merkez büro masrafları 6 753 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

505 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masraflan 8 350 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

508 Harcırahlar 66 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

511 Takip masrafları 90 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

514 Ceza ve tevkif evleri 181 103 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
521 Maaşlar ' 8 000 

REÎS — Kabtıl edilmiştir. 
524 1683 sayılı kanunun 58 nci 

maddesi gereğince verilecek 
tekaüt ikramiyesi 8 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

527 Merkez büro masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

528 Vilâyetler büro masrafları 250 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

531 Kira bedeli ' 1 000 
REİS — Kabul edilmiştir. ' ' 

532 Harcırahlar 2 250 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Maarif Vekâleti 
5 500 

1 500 

549 Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

552 Posta, telgraf ve telefon üc
ret ve masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

553 Kira bedeli 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

554 Vekâlet otomobili masrafları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

555 Harcırahlar 35 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

557 3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi yol ve sa
ire masrafları 3 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

561 Ankara Fakülteleri umumî 
masraflan 20 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

562 Yüksek okullar umumî umu
mî masrafları 28 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
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564 Yatılı, yarım yatılı ve gün

düzlü meslek okulları ile ak
şam okulları ve kursları 
umumî masrafları 318 250 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

565 3238, 3704, 3803, 4274, 4357, 
sayılı kanunlar gereğince 
ödenecek bilûmum köy okul- . 

- l an ile enstitüleri ve köy 
eğitmenleri ücret ve masraf
ları 470 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

572 Yabancı memleketlere gön
derilecek talebelerin tahsil 
ve yol masrafları 104 400 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

573 Yabancı memleketlerdeki ta
lebe müfettişliği masraf lan 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

576 Mahsus kanun gereğince 
yaptırılacak İstanbul Üni
versitesi inşaatı her türlü 
masrafları 2 000 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

582 Yabancı mütehassıslar üc
ret ve masrafları 14 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

592 Vilâyetlere yardım 30 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Nafia Vekâleti 
604 Merkez büro masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
606 Matbu evrak ve defterler 

REÎS —- Kabul edilmiştir. 
607 Posta, telgraf ve telefon 

ücret vo masrafları 
REÎS — IÇabul edilmiştir. 

612 3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak tedavi, yol ve sa
ire masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

616 Yapı ve imar işleri, inşaat, 
istimlâk ve esaslı tamirat 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

618 B Şamran kanalı ikmali in
şaatı bilûmum masrafları 150 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

622 Yabancı mütehassıs, mü
hendis ve tercümanları 6 200 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

İktisat Vekâleti 
639 Merkez büro masrafları 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
643 Kira bedeli 1 500 

REÎS — Kabul edilmiştir. 

1 200 

1 000 

1 000 

3 000 

175 000 

800 

F. Tenzil. Zam. 
645 Harcırahlar ' 1 000 

REİS — Kabul edilmiştir. 
648 Kömür havzasına ve diğer 

maddelere ait masraflar 1 300 
REÎS r - K a b u l edilmiştir. 

652 Krom madenleri ve Ereğ
li Havzası ocakları ve diğer 
madenlerin ruhsat tezkeresi 
ve imtiyaz sahibine 2818 sa
yılı kanunun 6 ncı madde
sinin A, B, C, bentleri mu
cibince verilecek tazminat 
ile aynı madenlerdeki te
sisat karşılığı olarak ruhsat 
tezkeresi veya imtiyaz sa
hiplerine verilecek tazmi -
nat ' • 4 600 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

654 El ve ev sanatları koope
ratif kurslarının her türlü 
kurma, idare etme ve okut
ma masrafları ve öğretmen 
ücretleri 10 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

656 Yabancı mütehassıslar, ter
cümanlar ve memurlar üc
reti 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

657 Ziyafet masrafları 1 000 
REÎS •—Kabul edilmiştir. 

Münakalât Vekâleti 
672 Vilâyetler büro masrafları 10 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
680 Liman ve sahil hizmetleri 19 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
682 Yüksek deniz ticaret mek

tebi masrafları 29 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Ticaret Vekâleti 
701 Posta, telgraf, telefon üc

ret ve masraflan 30 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

702 Kira bedeli 2 163 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

703 Nakil vasıtaları 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

707 Sergi ve kongreler masraf
ları 43 765 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

710 Ticaret ateselikleri mas
rafları ' 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

711 Yazı, neşir ve propaganda 
masrafları 5 000 
REİS — Kabul edilmiştir. 

713 Geçen yıl borçlan 4 602 
REİS — Kabul edilmiştir. 
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Ziraat Vekâleti 
725 4178 sayıh kanun gereğince 

verilecek çocuk zammı 
REÎS —* Kabul edilmiştir. 

728 Merkez büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

733 Nakil vasıtaları masrafları 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

734 Harcırahlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

736 3335 sayılı kanun gereğin
ce yapılacak tedavi, yol ve 
saire masrafları 
REİS — Kabul edilmiştir. 

737 Zirai mücadele işleri 4 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

738 Tarla ziraati, ıslâh, dene
me, üretme, temizleme, to
hum tedariki ve tecrübe iş
leri 

. REÎS — Kabul edilmiştir. 
739 Bahçe ziraati işleri 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
741 Kauçuk bitkileri ıslah, tecrü

be, deneme, üretme ve imal 
işleri 53 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

74!» Zirai kombinalar ve tohum 
temizleme evleri umumî 
masrafları 7 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

744 Veteriner mücadele tahaf
fuzhane, hastaneler, bakteri-
yolojihane ve serum müesse
seleri ve lâboratuvar tesis ve 
idare işleri 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

745 Veteriner zootekni ıslah ve 
üretme işleri 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

747 Mektepler ve kurslar umûmî 
masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

748 Yüksek Ziraat Enstitüsü u-
mumî masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

751 2342sayılı kanun gereğince 
hayvan sağlık memurlarına 
verilecek hayvan avansı ve 
yem bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

7G0 Staj için yabancı memleketlere 
gönderileceklerin harcırah 
vesair masrafları 16 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Millî Müdafaa Vekâleti 
781 1144, 4145 sayılı kanunlar 

gereğince verilecek denizaltı 

24.4 
Zam. 

1 500 

4 000 

10 000 

2 500 
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7 500 

7 500 

F. 

6 000 

40 000 

76 000 

6 000 

Tenzil. 
27 506 

Zam. 
ve dalgıç tahsisatı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

704' Yabancı memleketlere gön
derileceklerin harcırahları 12 494 
REİS — Kabul edilmiştir. 

804 Askerî fabrikalar umumî 
masrafları 250 250 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

806 Ecza ve sıhhi malzeme mas
rafları 45 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

809 Hayvan mubayaa ve tazmini 45 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

810 (!az ve gazdan korunma 
masrafları 5 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

832 3575 sayılı kanun gereğince 
askerî fabrikalar tekaüt ve 
muavenet sandığı aidatı 23 000 
REÎS —- Kabul edilmiştir. 

(Madde 1 tekrar okundu). 
REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2. — 1943 malî yıllı Mumazenei Umu 
m iye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Tica
ret Vekâleti kısmında 707 nci faslın 1 nci (Hü
kümetçe iştirakine karar verilecek duş sergielr) 
maddesinden (24 000) lira tenzil edilerek ayni 
cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında (Ankara Yük
sek Ziraat Enstitüsü mütedavil sermayesine yar
dım) adiyle açılan 767/A faslına fevkalâde tahsi
sat konulmuştur. 

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

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinden 
m er'idir. 

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

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zediyorum. 

Toprak mahsulleri vergisi kanununun müza
keresine devam ediyoruz. 

Yedinci fasıl 
Cezalar 

MADDE 45. — Bu kanunun 6 nci maddesin
de yazılı malûmatı beyan cetvellerine kayit edil
mek üzere eksik veya yanlış olarak bildirenlerin 
beyanlarını, hakikate uygun olmadığını bilerek 
tasdik eden vazifeliler hakkında üç aydan üç 
seneye kadar hapis cezası hükmolunur. 

Birinci fıkrada yazılı fiil, vazifelilerin şahıs-
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hırına ait beyanlara taallûk ettiği takdirde veri
lecek hapis cezası altı aydan aşağı olamaz. 

REİS — îTamdi Şarlan. 
Birinci reye iştirak etmiyen varsa lütfen 

reylerini versinler. 
H. ŞARLAN (Ordu) — İhtiyar heyetlerinin 

bu kanundaki vazifelerini yolunda yapmaması 
suretiyle haklarında tatbik edilecek cezayı ifade 
eden bu madde münasebetiyle yine bu kanunla 
vazife alan mümessiller hakkında kanuna mu
halif hareketlerinden veya ihmallerinden dolayı 
ne muamele yapılacağını sayın mazbata muhar
ririnin bu madde münasebetiyle huzurunuzda 
teşrih etmesini rica ediyorum. Çünkü bundan ev
vel kabul buyurduğunuz bazı maddelerde mümes
siller bazı vazifelerle mükellef bulunmaktadır. 
Bilhassa cetvelleri zamanında komisyona getirmek 
ve oradan aldıkları miktarı birliğe getirip mü
kellefe tebliğ etmek ve bu münasebetle birlikle 
komisyon arasında irtibatı tesis ve temin etmek ve 
Devletin vergi hakkının miktarını tesbite hizmet 
etmek gibi bazı vazifeleri vardır ki, bu kanun 
lâyihasiylc kabul edilmiş olan prensiplere göre 
de bazı müddetlerle mukayyet bulunmaktadır
lar. Meselâ beş gün zarfında mümessil vazifesini 
ifa etmez, cetvelleri komisyona iade etmezse 
vergi kesbi katiyet etmektedir. Belki bû kesbi 
katiyet mükellefin hakkını ihlâl eder. Onun için 
bunlar hakkında bazı cezaların derpiş edilmesi 
iktiza, eder. Mazbata muharriri arkadaşımızdan 
dışarıda sormuştum, yalınız bunlar hakkında 
tatbiki lâzımgelen cezalar bunların âmme hizme
ti deruhte etmiş oldukları için tıbkı memurlar 
gibi cezalandırılmaları iktiza eder, buyurdular. 
Bu filvaki ihtiyar heyetlerine dâhil olan kimse
lerin memur telekkisiyle bunları cezalandırmanın 
mümkün olduğunu ben de kabul ediyorum. Ace-
ba çiftliklerde bulunan şahısların bu âmme hiz
meti vazifesi, bu temsil vazifesi münasebetiyle 
bu kanunda aldıkları hizmeti yerinde ifa etme
dikleri zaman onlar da muhtarlar gibi ceza gö
recekler midir? Bu noktanın tavzihini rica edi
yorum. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, muhterem arkadaşım Ham-
di Şarlan'in 45 nci madde hakkındaki mütalâ
aları yerindedir. Hakikaten birlik mümessille
rinin de Ceza Kanununa tevfikan ceza görüp 
görmiyeeekleri meselesi Tâli Encümende uzun-
boylu müzakere mevzuu olan bir meseledir. 
Arkadaşımın izah buyurdukları gibi mümessil 
Türk Ceza Kanununun 279 ncu maddesinde ta
rif edilen memur vasfını haiz bulunmaktadır. 
Çünkü bu kanuna tevfikan bir âmme vazifesi 
görmektedir. Binaenaleyh birlik mümessilleri
nin vazifelerinde ihmal, suiistimal, rüşvet ve 
saire gibi fiilleri Ceza Kanununun memurlara 
mahsus olan cezalariyle cezalandırılması lâ-
zımgelir. Zannederim kendileri de mutabıktır
lar. Muhtar ve ihtiyar meclisi azaları aynı 

mefhuma dâhil oldukları halde burada ayrıca 
zikredilmiş olmalarını tasdik keyfiyetinde sui
istimale taallûk eden 240 nci maddedeki un
surların bu kadar vazıh olmamasından münbais-
tir. Çünkü o maddede doğrudan doğruya vazi
fesini her ne suretle suiistimal edenler, ibaresi 
vardır. Arkadaşımızın mütalâaları doğrudur. 

REİS — Başka mütalâa yoktur. Maddeyi 
yüksek reyinize arzediyorum. Maddeyi Kabul 
edenler... Etmiyenler... Madde kabul edilmiştir. 

MADDE 46. — Bu kanuna tevfikan teşkil 
edilen vukuf ve hakem heyetlerinde vazife 
alanlardan birliklere ve mükelleflere ait mahsul 
miktarını tahmin ve mükellefiyeti tesbit hu
suslarında garaz veya siyanet gibi hususi mak
satlarla vazifelerini suiistimal edenler hakkın
da altı aydan üç, seneye kadar hapis cezası hük-
molunur. 

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

MADDE 47. — 45 ve 46 nci maddelerde ya-
•zılı fiilleri işleyenlerden memur olanların vilâ
yetlerde valiler, kazalarda kaymakamlar tara
fından derhal eli işten çektirilir. Memur olmı-
yanlarm da bu kanuna göre aldıkları vazifele
re son verilir. 

Beyan cetvellerinin mahsul beyannamelerini 
tanzim ve teslim etmekte ihmali görülen veya 
23 ncü maddede yazılı vazifeleri yapmıyan muh
tar ve ihtiyar meclisi âzasiyle şehir ve kasabar 
larda belediyelerce mahalle işlerine tavzif edil
miş olanların aynı. makamlar tarafından eli iş
ten çektirilir. Vilâyetlerde valiler, kazalarda 
kaymakamlar eli işten çektirilen muhtarın ye
rine bir diğerini, yedeği olmıyan ihtiyar mec
lisi âzalıklarına münasip gördüklerini vekil ola
rak tâyin ederler. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — İkinci fıkrada «beyan cetvellerini» 
mütaakıp «veya» kelimesinin ilâvesini rica edi
yoruz. 

REİS — Encümenin teklifi veçhile «veya» 
kelimesinin ilâvesiyle maddeyi reyinize arzedi
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde 
kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 
Son hükümler 

MADDE 48. — Başta valiler olmak üzere 
bilûmum idare âmirleri bu kanunla tahmin ko
misyonlarına ve diğer heyet ve memurlara ve
rilen vazifelerin iyi bir tarzda yapılmasından, 
mahsul miktarının tahmininden ve vergilerin 
tahsiline ait işlerden birinci derecede mesul
dürler. 

REİS — Sökmensüer'in bir takriri var. Mü
talâanız var mı? 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon-
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ğuldak) — Daha önce arzetmiştim. Şükrü Sök-
merisüer'in takririni Muvakkat Encümene al
mıştık. Müzakere ettik. Muvakkat Encümen 
ittifak ile takririn şayanı kabul olmadığına ka
rar verdi. Takdir Heyeti Celilenizindir. Sebep
leri şudur: 

Bir defa mesuliyeti dağıtmaktadır. îdare 
âmirlerine tevcih edilen mesuliyeti bir heyete 
vermektedir. Kaldı ki,' bu heyetin bir çok âza
sı tahmin heyetlerinde vazife almışlardır, bu da 
ikinci sebep. Üçüncü sebep te lâyihada Maliye, 
Ticaret ve Ziraat Vekâletleri teşkilâtına şâmil 
vazifeler vardır, bu üç Vekâlet mensuplarının 

. gayrimesul bir heyetin kontrolüne bırakılması 
idare esaslarımızla da telifi mümkün değildir. 

Bu itibarla maddenin aynen kabulünü Yük
sek Heyetten rica ederim. 

Yüksek Reisliğe 
Şifahen arzettiğim mucip sebeplere binaen 

lâyihanın sekizinci faslının ilk maddesi olarak 
aşağıdaki maddenin kabulünü saygı ile arz ve 
teklif eylerim. 

Erzincan Mebusu 
Ş. Sökmensüer 

Her vilâyet merkezinde valinin reisliğinde 
defterdar, ziraat müdürü veya memuruj ziraat 
bankası- müdürü, ziraat ve ticaret odası reisleri 
ve iki çiftçiden mürekkep bir murakabe ve tet
kik heyeti kurulur. 

Bu heyetin vazifeleri şunlardır: 
A) Bu kanunun iyi surette tatbikini takip 

etmek ve gereken tedbirleri vaktinde almak; 
B) Vergisi aynen alman mahsullerin am

barlara teslimi sırasında vasıf, tartı, nakil, ve 
sair noktalardan Hazine ve mükellefler zararına 
vâki olacak muamelelere re'sen veya alâkadar
ların şikâyeti üzerine vukuf halinde zararı der
hal ortadan kaldıracak nihai ve katî kararı al
mak ve bu kararın tatbikini teminetmek; 

C) Vergi olarak aynen alınan mahsulün 
muayyen merkezlere zamanında naklini ve en 
iyi şekilde muhafazasını temin edecek tedbirleri 
almak. 

REİS — Takriri yüksek reyinize arzediyo-
rum; takriri nazarı dikkate alanlar . . . Almı-
yanlar . . . Takrir nazarı dikkate alınmamıştır. 

Maddeyi yüksek reyinize arzediyorum; ka
bul edenler . . . Etmiyenler . . . Madde kabul 
olunmuştur. 

MADDE 49. — Bu kanunun tatbikında kul
lanılacak memur ve müstahdemlere ait kadro
lar İcra Vekilleri Heyetince tesbit olunur. 

Bu kadrolara dâhil memurlar 3656 sayılı ka
nunun 19 ncu maddesi hükmüne tabidirler. Bu 
kadrolarda çalıştırılacak emeklilerin tekaüt ma
aşlarına halel gelmez. 

t. ARUKAN (Eskişehir) — Arkadaşlar; bu 
kanunun tatbikmdaki ehemmiyet malûmdur. 

t . 1944 C : â 
Bunun için maddeye «3656 numaralı kanunun 
19 ncu maddesi tatbik edilecek» diye bir hü
küm konmuştur ki, son derece yerindedir. Yal
nız en altta bir ibaresi vardır: «Bu kadroda ça
lıştırılacak olan emeklilerin tekaüt maaşlarına 
halel gelmez» deniyor. Tabii bunlar memur vâs
fını haizdirler. Halbuki burada çalışan memur
ların bilgilerinden maada faal ve icabında 
teftiş için dolaşma ihtiyacınha bulundukların
dan bünyece kuvvetli olmaları lâzımdır. Bilgi
lerinden maada son fıkradan anlıyorum ki. 
emeklilere tekaüt maaşı da verilmek suretiyle 
emekli istihdamına doğru gidiliyor. Eğer bu 
emekliler hakikten ifayı vazife edecek kudrette 
olsalardı emekli olmazlardı. Prensip itibariyle 
emeklilere mahsus olan son fıkranın kalıdırlma-
sını rica ediyorum. Gerek encümenden ve gerek 
Maliye Vekilinden bu hususta izahat lütfetme
lerini istirham ediyorum. 

MALÎYE VEKİLİ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Sabit kadroda kullanılacak kâtiplere aittir. 
Yoksa şuraya buraya bir tek emekli gönderil
mesi derpiş edilmiş değildir. 

H. P. ATAÇ (Gümüşame) — Böyle bir ta
ahhüde girmeyin, hizmettir. 

î. ARUKAN (Eskişehir) — Taahhüde gir
mesinler. Zaten 19 ncu madde tatbik ediliyor. 
Bu da Bareme tabi değildir, istediğiniz parayı 
verebilirsiniz. Zannediyorum ki, böyle bir şart 
diğer Memurin kanunlarımızda yoktur. Bunu 
buraya ilâve etmiyelim. Bu hüküm suiistimal 
edilir diye korkuyorum. 

MUVAKKAT En. M. M. Ş. DEVRİN (Zon
guldak) — Efendim, muhterem arkadaşımız İz
zet Arukan 49 ncu maddenin birinci fıkrasını 
ve ikinci fıkrasının birinci bendinin muvafık 
olduğunu ifade buyurdular. Yalnız bu maddenin 
son kısmına ait mütalâalar serdettiler, maddenin 

son kısmı şudur: «Bu kadrolara dâhil memurlar 
3656 sayılı kanunun 19 ncu maddesi hükmüne 
tabidir. Bu kadrolarda çalıştırılacak emeklile
rin tekaüt maaşlarına halel gelmez.» 

Efendim, daha önce muhtelif maddelerin 
müzakeresi sırasında arzettiğim gibi bu bakım
dan kanunun en esaslı hükmü 16 ncı madde, 
vukuf heyetlerinin teşkiline dair olan madde

dir. O maddede emeklilerin istihdam edilemi-
yeceği sarahatle görülür. Aynen okuyorum: 
«Her kazada üçer kişiden mürekkep lüzumu ka
dar vukuf heyeti kurulur. Vukuf heyetinin aza
ları biri memur, ikisi ziraat erbabından olarak 
tahmin komisyonunun teklifi üzerine mahallin 
en büyük mülkiye âmiri tarafından tâyin olu
nur. Ziraat erbabının iş sahibi ve umumun gü
venini kazanmış olanlar arasından seçilmesi 
şarttır.» 

Binaenaleyh vukuf heyetlerine ait seçim 
şartları bu maddede gösterilmiştir. Onun dışın
da gerek kayıtları ve gerek hesapların yürü-' 
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tülmesi için bir kâtip kadrosuna ihtiyaç var
dır. Çünkü bu kanun muvakkat bir kanundur. 
Varidat dairelerimiz buna göre kurulmamıştır. 
Bu kayıt işinde emeklilerin kullanılması kabil
dir ve dolayısiyle bunlara bir yardım demektir. 
Bu sebeplerle maddenin aynen kabulünü Yüksek 
takdirinize arzederim. 

REÎS — Başka mütalâa yoktrr . Maddeyi 
reye arzedivorum: Kabul edenler . . Etmiyen-
ler ; . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 50. — Valiler ve kaymakamlar vu
kuf heyetlerinde çalışmak üzere mmtakaları 
dahilindeki umumî hususi, mülhak bütçeli da
ire. müessese ve teşekküllerin, belediyelerin ve 
3659 sayılı kanuna tabi müesseseler ile teşek
küllerin memur ve müstahdemlerini tavzif ede
bilirler. Şu kadar ki. adliye memurlarının ça
lıştırıl abilm el eri mahallî Cumhuriyet müddei
umumilerinin muvafakatma bağlıdır. 

REÎS — Maddevi reye arzediyorur ı: Kabul 
buyuranlar . . .Kabul etmiyenler . . .Kabul edil
miştir. 

MADDE 51. — Tahmin komisyonu âzala-
~ riyle vukuf heyetlerine seçilen memurlara ve 

ziraat erbabına 5 liradan a sağı olmamak üzere 
Maliye Vekâletince mmtakalara ve vazifelere 
göre tâvin edilecek miktarda yevmiye verilir. 

REÎS •— Maddevi reye1 arzediyorum : Kabul 
buyuranlar . . . Kabul etmiyenler . . . Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 52 — Bu kanuna cröre vazife alan
lardan kontrol ve tahmin işlerinde çalışanlara 
ücret ve yevmivelerinden maada vazife sebebivle 
ihtivar ettikleri hakikî yol masrafları da verilir. 

REÎS <— Maddeyi kabul buyuranlar... Kabul 
etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Bu kanunun tatbikında faz
la mesaisi görülen valilere Maliye ve Dahiliye 
Vekâletlerinin müşterek takdiri ve. diğer memur
lardan tâyini merkeze ait memurlara Maliye Ve
kâletinin vilâyet memurlarına verilen teklifi üze
rine Maliye Vekâleti ve memurun mensup ol
duğu vekâletin tasvipleriyle iki maaşa kadar ik
ramiye verilir. 

Şehir ve kasabalarda 15 nci maddede yazılı 
kimselerden, köylerde muhtar ve ihtiyar mecli
si âzasından bu kanunla tahmil edilen vazifeleri 
iyi şekilde ve doğrulukla ifa edenlere birliğe ait 
vergi değerinin % 2 sine kadar Maliye Vekâle
tince takdir edilecek miktarda ikramiye verilir. 
İhtiyar meclisi âzasından bilfiil vazife deruhte 
etmemiş olanlarla yukarıdaki fıkrada yazılı kim
selerden bu kanundaki mecburiyetlere rfayet et-
miyenlere ve mıntakalanndaki mükelleflerin ka
nuna aykırı hareketlerini vazifeli memurlara ha
ber vermiyenlere bu ikramiyeler verilmez. 

Bu madde mucibince ikramiyelerin ödenmesi 

için aynen alınan vergilerin en az % 90 nispe
tinde tahsil edilmiş olması lâzımdır. 

T. TASKIRAN (Kastamonu) — Efendim, 
bu maddede vazifelerini ivi şekilde ve doğruluk
la varmnlara ikramiye verileceği bildirilmektedir. 
Fakat aslolan her çeşit vazifenin iyi şekilde ve 
doğrulukla vanılması değil midir? Ve vine bu
nun ıcin deffil midir ki. vazifelerini iyi şekilde 
ve doğrulukla vapmıvanlara cezalar veriliyor, 
diğer taraftan bu hükümle: başka sahalarda, bu 
kanunun dışında kalan sahalarda vazifelerini 
ivi şekilde ve durulukla yapanlar hariç bırakı
larak bîr nevi adaletsizlik vapmıs olmuyor muvuz? 
Zaten bu işde tâli derecede çalışan memurlara 
vevmîyeler verileceği tasrih edilmiş bulunuvor. 
Bu verildikten sonra niçin ayrıca bir mükâfat 
mevzuubahis olsun? 

Sonra: valilerin mükâfatına gelince; bunlarr 
maddî olmaktan zivade manevî şekilde tatmin 
etmek zannederim daha doğru olur. «Bu madde 
mucibinee ikramiyelerin ödenmesi için aynen alı
nan vergilerin en az % 90 nispetinde tahsil edil
miş olması lâzımdır» Fakat muhterem arkadaşlar; 
bu vazifede çalışan bazı kimseler bunu tamamen 
yanlış anlıyabilirler ve bir takım gayretkeşler 
yanlış kullanabilirler ve bundan dolayı da zaten 
ekseriyeti küçük müstahsil olan köylümüz ağır 
bir yük altına girmiş olur, tatbikatta da bir çok 
tazyiklerle karşılaşırlar. (Doğru doğru sesleri.) 

Bundan maada muhterem Mazbata Muharriri 
arkadaşımızdan öğrenmek istediğim bir nokta 
var: acaba alelûmum vergilerimizin tahsili işinde 
böyle iyi ve doğru çalışan memurlarımıza ikrami
ye vermektemiyiz? Bu vergiden Devletçe beklenen 
varidat miktarının nispeti itibariyle yüz milyon 
lira olduğunu tasavvur edecek olursak ve bunun 
% 2 si nispetinde bir miktar da tâli derecede 
çalışan memur ve müstahdemlere mükâfat ola
rak dağıtılmasını düşünürsek ve başta valiler 
olmak üzere diğer memurlara iki maaş nispe
tinde ikramiye olarak verilmesi düşünüleni de 
yarım milyon olarak kabul edersek 2,5 - 3 mil
yon lira tutar ki, bu herkesin fedakârlıkla mü
kellef olduğu bir zamanda meselâ Münakalât 
Vekâletinin bütçesine tekabül eder mühim bir 
para eder. Bu parayı niçin mükâfat olarak da
ğıtıyoruz? Bundan maada son olarak Yüksek 
Heyetinizin dikkatini istirham ettiğim bir nok
tada vergilerin toplanmasında mükâfat siste
mini kabul edecek olursak yarın başka vergi
ler üzerinde de bunun çok şiddetli tesirini gö
receğiz. Binaenaleyh bunu bir prensip mesele
si olarak ele almak lâzımdır. Niçin bir tek ver
gide çalışanlara mükâfat verilmesi mevzuuba
his olsun da diğerlerine mevzuubahis olmasın? 
Ben şahsen hepsine aleyhtar bulunuyorum. Bu 
madde bugünkü müşkülât ve zaruretin doğur
duğu icapla, yani harbin getirdiği kötülükleri 
önlemek için konulnıuşsa, yine benim âcizane 
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kanaatime göre bu madde bu kötülükleri ön
lemekten çok uzak 'kalacaktır. Aksine bir ta
kım kötülüklere, bir takım yanlışlara yol aça
caktır. 

Muhterem arkadaşlar, bu mülâhaza ile ben 
bu maddenin tamamen tayyını arz ve teklif 
ediyorum ve buna ait bir de takrir sunuyorum. 
(Doğru sesleri, alkışlar). 

S. K. YETKİN (Urfa) — B u , 53 ncü madde 
toprak mahsulleri vergisi hakkındaki kanunun 
tatbikatında fazla mesaisi görülen valilere ve 
diğer memurlara iki maaşa kadar bir ikrami
ye derpiş etmektedir. Ben bu bakımdan arka
daşım Tezer Taşkrran'm teklifine iştirak ede
rim. Çünkü mükâfat ile bir idare âmirinin ve
ya memurun verimli olarak iş gördüğü görül
memiştir. Çalışan çalışır, çalışmayan ne yap
sanız çalışmaz. Mamafih valiler istisna edi
lirse diğer memurlara böyle bir ikramiyenin 
verilmesini kabul ederim, taraftarım. Valiler 
istisna edilirse dedim, çünkü, bilhassa yüksek 
murakabe mevkiinde bulunan valilerin tama
men bitaraf olabilmeleri için mükâfat, ikrami
ye düşüncesiyle hareket . etmemeleri icabeder. 
Binaenaleyh bu valider kaydının tayyedilmesi 
için bir takrir hazırladım, takdim-edeceğim, 

Sözlerimi bir temenni ile bitirmek istiyo
rum. Üstün başarı göstermek dediğimiz za
man bu, yalnız Toprak Mahsulleri Vergisi Ka
nununun tatbikatında yüksek başarı gösteren
lere inhisar etmemelidir. Bu herhangi bir saha
da iş ve fikir sahasında yüksek başarı gösteren 
bir çok memurlarımız vardır. Binaenaleyh bun
ları da nazarı dikkate almak icabeder. Bu ve
sile ile şunu temenni edeceğim: Nasıl ki, Top
rak Mahsulleri Vergisi Kanununun tatbikatın
da fazla mesaisi görülen memurlara ikramiye 
veriliyorsa böyle üstün başarı gösteren ve çok 
çalışan diğer memurlara da böyle bir ikramiye 
verilmesini derpiş eden bir kanun hazırlansın, 
böyle bir kanunun hazırlanıp Meclise getiril
mesini ben candan temenni ederim. 

R. KÖRALTAN (îçel) — Efendim, benden 
evvel söz söyleyen arkadaşların mütalâasına 
tamamen iştirak ederim. Bu madde bilhassa 
valilere ikramiye verilmesi bakımından faydalı 
olmıyacaktır. Çünkü valiler, Devletin vilâ-
yetlerdeki en büyük mümessili olarak mevki 
işgal etmektedirler. Bu ikramiye faslı onların 
mânevi kıymet ve otoritelerini zedeler. İtimat 
edebilirsiniz ki, ikramiyeyi ihtiva eden böyle 
bir maddenin konulmasiyle vali arkadaşlar da
hi müteellim olurlar. Valiler zaten Devletin 
kendilerine verdiği bütün vazifeleri, Cumhu
riyet Valisine yakışan bir şekilde eda etmekte 
ve eda etmek mevkiindedir-ler. Böyle bir hü
küm konduğu zaman halk ve müstahsil şöyle 
bir mâna çıkaracaktır : Vali kendisinin alacağı 
ikramiye için durmadan uğraşmaktadır. Bu hal, 
Cumhuriyet Hükümetinin kuvvetli varlığıyla, 

şerefiyle vilâyetlerde şerefli mümessili mevki
inde bulunan valilerin halk nazarında kadir ve 
kıymetini küçültür. Kaldırılmasını dilerim. 

Dr. O. Ş. ULUDAĞ (Konya) — Geçen Dev
re kapanırken Maliye Vekâleti hukuk müşavir
lerine takip ettikleri dâvalarından dolayı mu
vaffakiyetlerine göre iki senelik maaş tutarı
na kadar bir ikramiye verilmesi hakkında bir 
teklifini Meclise getirdi, Meclis bunu ittifakla 
reddetti. Bu gün aynı vaziyet karşısındayız. 
Bir kıs-ım memurlara vazifelerini yaptıkların
dan dolayı mükâfat verilmek isteniliyor. Bu 
mükâfat tâbiri her memur için zaruri bir icap
tır. Tezer Taşkıran arkadaşımız güzel izah 
ettiler. Bir memur vazife görmediğinden do
layı mesul olur, fakat vazifesini görürse an
cak o memuriyette devam hakkını kazanır. 
Aslolan vazifenin tam surette ifasıdır. Bina
en aleyh, B. M. Meclisinde memurlara ikrami
ye verilmesi hakkındaki kanunun uğradığı âki-
bet gibi bu maddede aynı âkibete uğramalıdır, 
yani reddedilmelidir. Amma çok çalışana mükâ
fat verilmesin mi ? verilsin. Fakat - normal şe
rait dâhilinde, normal iş dâhilinde çalışanlara 
mükâfat verilmez. Harplerde ve bunun gibi 
zamanlarda Devletin kanunları esasen fazla ik
ramiye vermek, fazla rütbe vermek suretiyle 
icabeden kanunları hazırlamıştır. Fakat nor
mal mesaiden dolayı mükâfat verilmez. Mü
kâfattan çekinmiyorrum, lâyik olana verilsin. 
fakat bu iş böyle bir şey dir ki, ben şimdi iyi 
gördüm de falan adama mükâfat verdirecektir 
denirse işte arkadaşlar memlekette bir anarşi 
olur. Olabilir ki, vali o çalışan adamı görme
miştir. Talihi onun öyle bir muhite gönder
miştir ki, orada iyi iş görememiştir, mahsul 
azdır. Fakat başka birisi, gene talihli öyle bir 
yere gönderilmiştir ki, az çalıştığı halde fazla 
mahsul alınmıştır. O da çalışmıştır. Ona veri
lecek, ötekine verilmeyecek. Bence bu madde
nin kaldırılması teklifi yerindedir. Tezer Taş
kıran bence çok yerinde ve muvafık bir takrir 
vermiştir. 

E. SAZAK (Eskişehir) — Arkadaşlar, ame
le sınıfından tutunda buradaki dairelere kadar 
mesai fazlasına bir zam veriyorlar. Bendeniz
de bütün arkadaşlarım gibi fazla masraf olma
sına taraftar değilim. Yalnız arkadaşlar bu 
adamlar muhtaçtır. Bu adamlara mesai çerçe
vesi dışında çalışacaklardır, ve bunların içerisin
de hepsine, değil de muvaffak olacaklara ve 
muhtaç olanlara verilecektir. Binaenaleyh, En
cümende de biz bunu doğru bulduk. Eğer Hü
kümet alır da vilâyet işlerinde, idare işlerinde, 
belediye de idarede iyi muvaffak olana ben bir 
formül bulacağım, bütçede yer ayıracağım, öy
le vereceğim derse o başka. Yoksa arkadaşlar, 
çalışanla çalışmayanı ayırmak, çalışanın karnı
nı doyurmak lâzımdır. Bizim memlekette ba
rem diye bir şey var. Suyu getiren de bir des-
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tiyi kıran da. Bunun dünyada faydası olsa bi
zim memlekette buna iki yüz sene ister. Adama 
kıymet vermek, adamın karnını doyurmak mu
hakkak lâzımdır. Hissiyatta arkadaşlarla be
raberim, randıman bakımından, iş bakımın
dan ... içinde hepimiz bulunduk, mukaveleler 
yaptık,, mesaisine kıymet verdiğimiz insanlar
dan çok fazla randıman aldık. Bunlar yerin
dedir. Hükümet bunlara bir yolunu bulur bir 
şeyler verirse daha iyi çalışırlar. 

M. tiKMEN (Arakam) — Arkadaşlar; bu
gün içinde bulunduğumuz şartlar itibariyle or
dunun, şehirlerin ve halkın buğday ihtiyacını 
karşılamak Hükümetin muhakkak en başta ge
len vazifesidir ve muhakkak ki, en çok Hüküme
te yardım edilmesi lâzımgelen (bir mevzudur. Bu 

i t ibarladır ki, senelerdenberi bu mevzuda Hükü
metlerin getirdiği teklifler, lâyihalar, kanun
lar daima Büyük Meclisin müzaheretini görmüş
tür. Nitekim bugün elimizde bulunan esaslı bir 
kanunda da hakikaten Meclis, Hükümetten ge
len teklifi, Encümen zaten bunu çalışmış ve 
hazırlamıştır, müzaheret göstermiştir. Fakat 
muhterem arkadaşımız sayın Tezer Taşkıran'ın 
mevzuubahis ettiği şey, üzerinde cidden duru
lacak bîr mevzudur. 

Şimdi ne diyoruz? Köylüden ayniyat olarak 
şu mahsulü alacağız, sen vazifeni iyi yapar
san, % 98 zini alırsan sana iki maaş vereceğiz 
diyoruz. Bir arkadaşımızın dediği gibi bu esasen 
valilerin vazifei asliyesindendir, en başta gelen 
vazifesidir. Bunun ifade ettiği mâna ilk nokta 
olarak, bilmem Dahiliye Vekili arkadaşım ne 
diyecekler? Burada yoktur, bu, şudur ki, valiye 
ademi itimattır. Yani sen Devlet işinde, buğdayı 
toplama işinde teşvik ve para ile taltife muhtaç
sın, demektir. Demin bir arkadaş başka ka
nunda da vardır, buyurdular. Bu, kaymakama 
verilsin, küçük memurlara verilsin, fakat vi
lâyette Devletin mümessili olan ve îdarei Umu-
miyei Vilâyet Kanunu mucibince kendisine en 
geniş salâhiyet verilen ve nihayet bir çok va
tandaşlara hakkı itiraz verdiğimiz yegâne mü
racaat kapısı olan valiyi, ikramiyede ve her
hangi bir mevzu ile bu işte bir taraf kılmağa se
bebiyet vermemek lâzimdır. Bu arkadaşlar, 
muhakkak ki, malî yardıma muhtaçtırlar. Bu
gün hakikaten namuskârane ve fedakârane ça
lışıyorlar. Aldıkları para pahalılık dolayısiyle 
ihtiyaçlarına aşla kifayet etmediği halde, Cum
huriyet valileri beş senedir üzerlerine asla toz 
kondurmıyaeak şekilde çalışmaktadırlar. Na
muskârane ve dürüstlükle çalışıyorlar. Bunla-
lara ikramiye veya iki maaş gibi kalil bir şey 
verilmek suretiyle, valiyi doğrudan doğruya 
menfattar ve alâkalı kılmak, hem hatalı ve hem 
de tehlikelidir. Hem de af buyurun, ademi iti
madı tazammun eder (Alkışlar). 

H. BAYÜR (Manasa) — Arkadaşlarımı te-
yiden bir fikir daha söyliyeceğim. 

Köylüler kendilerinden toplanan buğdayın, 
şunun ve bunun bir kısmının muhtarlara, şuna 
ve buna verildiğini görürlerse pisikolo jikman bu 
çok fena tesir yapar. Dolayısiyle Bayan Te
zer arkadaşımızın teklifi çok yerindedir. Köylü 
pisikolojisi bakımından onların, muhtarlara şu
na, buna ve kânun mümessillerine karşı duygu
ları dolayısiyle de doğru değildir. Bunu kal-
dırmek en iyisidir. 

MUVAKKAT En. M. M. ŞÎNASt DEVBÎN 
(Zonguldak —- Tetkik mevzuu olan 53 ncü 
madde kanunun ana makanizmasıyla alâkadar 
bir madde değildir. Bu itibarla kalsa da olur, 
kalksa da olur. (Kalksın sesleri). 

Encümen bu hususta ve bilhassa malî ve me
murlara taalluk eden fıkrada İsrar edecek de-
değildir. Ancak müsaade buyurursanız en
cümenin bu maddeyi ne maksatlarla kabul ettiğini 
arzedeyim. Neticede rey Heyeti Celilenize ait
tir. Ve bu takdirde bittabi, ittiba bizim ilk 
vazifemizdir. 

Muhterem arkadaşlardan Hikmet Bayur, 
muhtarlara, vergi dağıtılmasının doğru olmadı
ğından bahis buyurdular. Fakat dağıtılacak olan 
vergi değildir, ayniyat verilecek değildir, pa
ra verilecektir. (Hepsi bir sesleri). Müsaade bu
yurun alman vergi dağıtılıyor manzarası yok
tur. Onu tebarüz ettirmek istiyorum. Sonra 
muhterem bir arkadaşım, valiler bundan müte-
ellinv olurlar; buyurdular. Müsterih olsunlar 
Müteellim olan valilere ikramiye verilmez. 

Üçüncü mülâhaza diğer kanunlarda buna mü
şabih bir hükmün bulunmadığı keyfiyetidir. Muh
terem arkadaşlar; her encümen için olduğu gibi 
muvakkat encümen de yüksek arzu ve temayül
lerimiz dahilinde hareket eder ve etmektedirler. 
Biz de bu maddeyi kabul ederken sizin arzu ve 
temayülleriniz dairesinde hareket ettiğinizi zan
nettik. Çünkü ikramiye maddesi geçen sene ka
bul buyurduğunuz Toprak mahsulleri vergisi ka
nununda vardı. Biz bu kanuna onu inikas ettir
dik ye elimizde böyle bir delil varken Heyeti 
Umumiyenizin yüksek arzusuna tercüman olduğu
muzu zannettik. Yalınız arkadaşlar; bir hususu 
yüksek nazarınızda tebarüz ettirmeyi de vazife 
bilirim. Hasbi iş gördürmek fikri maslahata mü
essir olan neticeler tevlit edebilir. Burada 
halk teşekküllerine vazifeler verdik ve ağır ceza 
müeyyideleri de koyduk. İşini gücünü bırakıp 
esas vazifesi olmayan vergi işleriyle tavzif etti
ğiniz bu adamlar] n mücerret yüksek duygularına 
alicenaplığına müracaat etmek bilmiyorum, va
zife mukabili olan emek mef humiyle kabili te
lif midir? Bendeniz valiler için bir şey arzet-
miyorum. Valilere ikramiye verilmiş, verilme
miş büyük tesir yapmaz. Fakat halk teşek-
külllerine, fevkalâde mesaisi görülen muhtar/ve 
ihtiyar heyeti azasına emeklerinin mukabili veril
melidir. 
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rç. B4YTJR (Manisa) — M a a ş veya üeret, 

mükâfat değil. 
MlTVAp^AT En. M. M. ŞÎNASÎ DEV$tN 

(Devamla) --- O zaman maaş alalım diye mua
meleleri ' uzatırlar ve masraf malî portesi şümul
lü olan bir mahiyet alır. Geçen seneki kanunda 
100 lirayı muyafık bulmuştunuz. Biz bu mik
tarı yarıya indirttik. O kanun maddesi şudur: 
«Bu kanunun tatbikinde fazla mesaisi görülen 
valilere Maliye, Ziraat ye Ticaret Vekâletlerinin 
müşterek takdiri... 

ikinci fıkraya geçiyorum: Muhtar ve ihtiyar 
meclisi azasına 100 lirayı aşmamak üzere ikrami
ye verilir» Kanunun ana bünyesine dâhil olma
makla beraber ikramiyenin de fazlaları vardır. 
Karar Yüksek Heyetindir. 

REÎS — Takrirler var, onları okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebepler dolayısiyle 53 ncü mad

denin tayyını arz ve teklif ederim. 
Kastamonu 
T. Taşkıran 

Yüksek Reisliğe 
Arzettiğim sebeplerden dolayı 53 ncü mad

denin birinci fıkrasının aşağıdaki şekilde de
ğiştirilmesini teklif ederim: 

«Bu kanunun tatbikmda fazla mesaisi gö
rülen memurlardan tâyini merkeze ait memur
lara Maliye Vekâletinin vilâyet memurlarına 
valilerin teklifi üzerine Maliye Vekâleti ve me
murun mensup olduğu vekâletin tasvipleriyle 
iki maaşa yakın ikramiye verilir.» 

Urfa 
S. K. Yetkin , 

MAJ4YE VEJCÎLÎ F. AĞRALI (Elâzığ) — 
Arkadaşlar, esas itibariyle böyle bir teklife 
Hükümeti sevkeden sebep Mazbata Muharriri 
arkadaşımızın da izah ettiği veçhile işin iyi 
görülmesi içindir. Esasen elimizdeki mevcut 
kanunun 36 ncı maddesinde de böyle bir hü
küm vardır. 36 ncı madde şöyle diyor: 

«Madde 36. — Bu kanunun tatbikında faz
la mesaisi görülen valilere Maliye, Dahiliye ve 
Ticaret Vekâletlerinin müşterek takdiri, diğer 
memurlardan merkez memurlarına Maliye Ve
kâletinin ve vilâyet memurlarına valilerin tek
lifi üzerine Maliye Vekâletiyle memurun men
sup olduğu Vekâletin tasvibiyle bir maaşa ka
dar ikramiye verilebilir. 

Belediyelerce bu. kanunda gösterilen işler
de çalıştırılmış olan kimselerle muhtarlara ve 
köy ihtiyar meclisi azasına 100 lirayı aşmamak 
üzere Maliye Vekâletince takdir edilecek mik
tarda ikramiye verilir. 
: Belediyelerce, tavzif çdilmiş kimselerle muh
tarlar ve ihtiyar meclislerinden bu kanunda 
yazılı mecburiyetlere riayet etmiyenlerle mın-
takalarmdaki mükelleflerin kanuna aykırı ha

reketlerini vazifeli memurlara vaktinde haber 
vermiyenlere ikramiye verilmez. 

Bu madde mucibince ikramiyelerin ödenme
si için, katileşen aynî vergilerin asıllariyle zam
larının enaz•'% 90 nispetinde tahsil edilmiş ol
ması lâzımdır. 

Bu madde hükmü Hükümetçe el konma su
retiyle bedeli mukabilinde yapılan mubayaa
larda fazla mesaisi görülenler hakkında da tat
bik olunur.» 

Elimizde bugün hükmü mer'i olan, kanunun 
36 ncı maddesini aynen okudum. Binaenaleyh 
bugün muaddel projede istenilen şey ise esas 
itibariyle bundan farklı değildir. Mazbata mu
harririnin de izah ettiği veçhile muhtar ve ih
tiyar heyeti azasına birtakım vazifeler vermek-

. teyiz. Kendi vazifelerinin haricinde munzam her
hangi bir vazifeyi meccanen göreceksin demek 
zannediyorum ki, verilen vazifenin hakkiyle 
görülmemesine müessir olduğunda hiç bir arkada
şımız tereddüt etmez. İkramiye değil de ücret, 
maaş verelimdiyen arkadaşlar var. Bu, esas iti
bariyle verilen vazifenin meceanen görüle-
miyeceği fikrine iştirak etmektir. Yalnız bunun 
şekli ikramiye olmasın da maaş veya ücret ol
sun deniliyor. 40 bin köy vardır, bir ayda yü
zer lira versek dört milyon eder, üç ay çalıştık
larını kabul edersek 12 milyon eder, eğer maaş, 
ücret olursa böylece büyük masrafı iltizam eder. 
İkramiye şeklinde olursa buradaki rakamlar 
nısıftan aşağı inecektir. Yani arkadaşlarımı
zın izah ettiği veçhile fazla mesaisi görülene, iyi 
çalışana değil, hepsine verildiğini farzetsek Lâ
yihadaki teklifin portesi iki milyon lira eder. Q 
itibarla bir kere ekonomi noktasından maaş ve 

ücrete gitmek doğru değildir. 
İkincisi; maaş ve ücret olarak konulursa; 

mademki, maaşım işleyecektir, çalışsam da çalış-
masâm. da alırım der ve bizce matlup olan ne-

- tieeye varamayız, bu mülâhazalardır ki ikrami
ye sistemini kabili ettik. 

Muhtar ve ihtiyar heyetlerine ikramiye veril
mesi meselesi; bu, kanuna veyahut mamulün-
bih olan Toprak Mahsulleri Vergisi Kanununa 
münhasır değildir. Evvelce maruzatta bulunur
ken bilvesiyle arzettim, bu kânunun bir vasfı 
barizi Hayvan Vergisi Kanunundaki esası göz-
önündetutmaşıdır. Nasıl ki, orada esas; vatan
daşın, köylünün beyanına' itimat etmektir. Bu 
kanunda dâhi vasfı bariz olarak bunu koyduk 
ve dedik ki ; ne ektin, ne elde edeceksin, mü
kellefiyetin ne olmalıdır» bize bunu bildir. Muh
tar bunu tasdik etsin. Sonra lâyihadaki esaslara 
göre mükellefiyet teşbit edilsin. Bunu Sayım 
Vergisi kanununa da koymuşuzdur. Bu kanun 
senelerdenberi tatbik olunmaktadır. Orada 
muhtar ve ihtiyar heyetlerine, doğru beyanda 
bulunan, mmtakasında mektum hayvan bulun-
mıyan yoklama "yapıldığı zaman dürüstlüğü gö-
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rüîenlere ikramiye verilmektedir, Orada bu hü
kümler mevcuttur ve iyi üeticeyr alöımı§tir. 
Mevcut Toprak Mahsulleri Kattunuaa bidat ola
rak konulmuş bir §©y değildir. 

x ". Memura gelince; meurlar birtakım takyitlere 
yani mafevklerinin bu memurların haMkaten 
fazla çalıştıklarına kanaat getirmesiyle ve 
fazla mesainin sabit olması kaydiyle ve
riliyor. Bunun en yüksek miktarı, olsa ol
sa, (heps ine verildiğini farzeâiyorumj ) 
6 - 7 yüz bin lira arasındadır. Binaena
leyh bugünkü vaziyetler dolayısiyle memurin
den fazla mesai beklerken, mukabilinde bu fazla 
mesaiyi az çok maddi bir menfaatle karşılaya
cak olursak daha iyi bir netice alırız mütalâa
sında bulunduk ve bu hükmü bunun için koy
duk. 

Valilere gelince; bunda bendeniz hiç musir 
değilim. Ardakaşım demin' anlattılar, mademki 
her vekâletin mümessilidirler. Pekâlâ o, berta
raf edilsin Fakat asü ısrar ile üzerinde durdu
ğum muhtar ile heyeti ihtiyariyeye kendi ka
nunları ile tahmil edilen vazifeler harieînde bu 
kanufflîa yeni bir iş veriyoruz. Bu itibarla sa
yım vergisi kanununda olduğu gibi bir şey ver
mezsek iyi netice alamayız. Bendeniz bu kana-, 
atı taşımaktayım. 

Sonra bizden alınıyor da muhtara ve heyeti 
ihtiyariyeye veriliyor, biz mahrum kalıyoruz 
şeklinde bit ruhî küskünlük olacaktır yolundaki 
söze gelince bu fiilen Sayım vergisi kanununda 
böyle bir esas konulması ile mecruhtur. 

Bu kanunun muvaffakiyetle tatbiki ve ara
dığınız isabetli neticenin alınması için heyeti 
ihtiyariyeye verilecek ikramiyenin kabulünü İs
rarla istirham ediyorum. Takdir Yüksek He
yetindir. 

E. KAMU (Rize) — Muhtarlara yapacak
ları hizmet mukabilinde bir şey verilmesine di
yeceğim yoktur. Fakat bu verilecek şeyin bir-, 
lige ait vergi tutarı ile mütenâsip olmasında, 
tahakkuk hususunda bir mahzur görmüyor mu
sunuz! 

MAEtYE VEKÎLl F. AĞRALI (Elâzığ) —•, 
Anlryamadım. 

K. KAMU (Rize) — Muhtara "verilecek ik
ramiye birliğe ait vergi değerinde olsun şek
linde bir nispet tesis ediliyor, vergi değerinin 
% 2 si deniliyor. Binaenaleyh, fazla hasılat al
mak için muhtarın tahmin miktarını fazla tut
ması gibi bir mahzur vardır. Buna karşı ayrı 
bir şey tesbit edilemez mi? 

M&LÎYŞ TOKÎLÎ T. AÖRALI (Elâzığ) — 
Malûmu âliniz tahmin muhtar vasıtasiyle de
ğil, birrıza müstahsilin kendi beyanîyle olu
yor. Diğer maddelerde de gördük. Sonra muh
tar tarafından kendisine bir haksızlık yapıl
mışsa müstahsilin itiraz hakkı vardır, hakem 
heyeti gönderiyoruz, vukuf ehli gönderiyoruz. 
Muhtarlara suiistimale müsait olacak şekilde 

serbestiyet vermiyoruz. O itibarla bir. mahzur 
doğabileceğini zannetmiyorum. 

K. KAMU (Rize) — 22 nci maddenin so
nunda bir ffıkra kabul ettik; Bu suretle tashih
ler yapılır 'amma: Tesbit edilecek miktar, mah
sul ^ beyannamesinde^ gösterilecek miktardan 
aşağı olamaz... diye bir had tesoit ettik. 

MALÎYE VSKÎLÎ P. AĞRALI (Elaziğ) — 
Buyurduğunuz fıkra müstahsil şikâyet etmişse 
mevzuubahistir. Yoksa müstahsile itiraz hak
kını Verdik. Derse ki, çok yazmışsınız o zaman o 
fıkra âmil olmıyâcak derhal hakem heyeti gide
cek tetkik edecektir. O itibarla mahzur gör
medik. Takdir Heyeti Celilenizindir. Heyeti 
ihtiyariyeye maddi bir şey vermek kanunun 
hüsnü tatbikna âmil olacaktır. 

REİS — Açık reye iştirak etmiyenler' varsa 
lütfen reylerini versinler... 

Bey toplama muamelesi bitmiştir. 
R. KAPLAN (Maraş) .'— Arkadaşlar, lâyi

hada mevcut olan hüküm geçen sene tatbik 
'. edilen kanunda varmış. Eyet geçen sene bu 
kanun tatbik edildi. Maliye Vekili bunu bu 
kürsüden izah" etsin, ikramiyenin faydası oldu 
mu aeaba? (Olmadı sesleri). -Arkadaşlar, bu 
kanun, geçen sene tatbiki bakımından çok elîm 
netice vermiştir. Bu kanun niçin bu kadar kö
tü tatbik edildi diye Maliye, Vekili valilere, 
defterdarlara sormadı mı? Onun için bu ikra
miye mevzuubahis olamaz. Vazifelerini yapa
caklar, köye giden memurlar yevmiye ve har
cırahlarını alacaklar. Muhtar ve ihtiyar mec
lisleri bu vazife, ile müstâkillen meşgul olacaksa 
hepsine ücret yerilmek lâzımdır; Hepsi çalışa
cak, ben ancak-içinde muvaffak olanlara ik-, 
ramiye vereceğim, böyle şey mevzuubahis ola
maz. Yalnız mubtar ve ihtiyar heyetlerine 
ücret verilmesini anlarım. Amma memurlara 
ikramiye vermenin,numunesi geçen sene görül
müştür. Türk milletine karşı onun hesabını 
versinler. (Alkışlar). 

H. BAYUR (Manisa) — Aynı şeyleri şöyliye-
eektim, geçen sene tatbikat gayet kötü olmşutur, 
binaenaleyh ikramiyeden bir şey çıkmıyor. Üc
rete tahvil edelim. (Gürültüler) Ben muhtar ve 
heyeti ihtiyariyederi bahsediyorum. Bir para ve
riliyor, nedeh? Fazla almak için farti gayret 
gösterirlerse arada daimi bir zıddiyet olur. Am
ma Mâliye Vekili, biz bunlara mutlak bir salâ
hiyet vermiyoruz, dediler. Yalnız; köylü bilirşeki, 
muhtar ve ihtiyar heyeti bir pa£a mukabilinde 
bu gayreti gösteriyor, arjpidâ bir çeMşme olur, 
Mânevi bir sıkıntı olur. Bunu ücretfe tahvil edin, 
geçen .sene kaç lira dağıtılmışa'fcuıiu ücrete tah
vil ederek verelim. 

BEİS ^ T/ezer Taşkıran. 
T! TAŞKÎR#W (kastatnöftitf — Benim söy-

liyeceklerimi Bâsih kaplan arkadaşımız ifade 
ettiler. 

Â. R; ÎSSlfrf (mn) — Sayıh arkadaşlar, ge-
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bilir ve ne de para vermemekle indirilebilir. Fa
kat ideal kabiliyetini haiz bir his ile, mûtat 
vazifeleri, nihayet külfete göre ayarlamak ve 
iyi iş gören kimseyi bu gördüğü iş nispetinde 
ikdar etmek lâzımdır. (Bravo, doğru sesleri). 
Arkadaşlar, müsaade buyurun da bir noktayı 
daha arzedeyim. Biz şimdiye kadar muhtarın 
karşısına hep tehditle çıktık. Müsaade buyurun 
da biraz da taltifle görünelim (Bravo sesleri). 

MALİYE VBKÎLÎ F, AĞRALI (Elâzığ) — 
Kaplan arkadaşım Maliye Vekilinden hesap is
tedi (İstemedi sesleri). Geçen seneki kanunun 
tatbiktanm hesabını. istediler. Bu hususta ma
ruzatta bulunmak için söz aldım. Evet, geçen 
şeneki kanun, tatbikatta muvaffak olamadı. Bu
nu esasen Hükümet esbabı mucifesinde itiraf 
etmiştir ve encümende de uzun boylu etraflı 
izahatta bulunmuştur. Bu muv'affakiyetsizliği 
bilmiyorum, Kaplan arkadaşımız bu ikramiye
de mi buluyorlar? Bendeniz zannetmiyorum. 

E. KAPLAN (Maraş )—Hay ı r . 
MALÎYE V. F. AĞRALI (Devemla) — Eğer 

muvaffak olsaydı lâyihanın yanlız o maddesini ta
dil eder, getirirdik. Tatbik edilen sistemin muvaf-
fakiyetsizliği ölçme usulünde kullanılan 100 000 
kişilik muvakkat memur kadrosundan dolayıdır. 
Bunun için bu defa tamamiyle bunun zıddı; ola
rak donradan doğruya ahali ile temas ederek 

'muhtarla, mümessille, müstahsılla temas ederek 
kendinin beyanatına istinat etmek, sözüne inan
mak suretiyle bu lâyihayı getirdik ve bundan 
büyük fayda ümit etmekteyiz. 

' ikramiye meselesine gelince; geçen sene mev
cut olan salâhiyete rağmen bu muvaffakiyetsiz-
likten dolayı on para ikramiye verilmemiştir. 
Binaenaleyh ikramiyenin faydası görülmemiştir, 
sözü yoktur. Hiç kimseye ikramiye verilmemiş
tir, çünkü vazife görülmemiştir. Bu defa dahi Hü
kümet. sizden istiyorsa ancak vazifesini gördüğüne 
kanaat hâsıl ettiği arkadaşlara, demin bir arka
daşın izah ettiği veçhile, yalnız kuru sözle değil, 
biraz da refah bahşedecek şekilde olacaktır, onu 
arzetme.k isterim. Mâruzâtım bundan ibarettir. 

REİS — Kastamonu Mebusu Tezer Taşkı-
ran 'm takririni tekrar okuyoruz. 

(Takrir okundu). 
Bu takriri reyinize arzediyorum. Nazarı iti-

bare alanlar lütfen el kaldırsın... Almıyanlar... 
Nazarı itibare alınmıştır. 

Binaenaleyh madde tayyedilmiştir. Diğer 
takrirleri reye koymaya' mahal görmiyorum. 

çen sene biı kanunun yürümemesindeki sebep ve 
âmiller bu kanunun esbabı mucibesinde sarih bir 
surette tebarüz ettirilmiştir. Sebepler; gayet iyi 
ve keyfiyeti yüksek memurun azlığı ve bir çok 
şuradan .buradan toplanan memurlarla bu işin 
başarılamamasıdır. Bu sene bu kanunu Hükümet 
daha düşünceli, daha Titoplu olarak huzurunuza 
getirmiştir ve bunun içinde kendi eski memurla
rını ve kısmen de emekli memurları kullanacak
tır. Bir kere bu kanun muhtarlara büyük bir 
külfet tahmil ediyor. Bu külfete mukabil az çok 
bir para verilmezse bu işi görmezler. (Görür ses
leri, gürültüler). Beni dinliyecekseniz, dinleyin. 
Gürültü yapmayın. Arkadaşlar ben elli sene köy
de yaşamış bir adamım. Görmez efendiler gör
mez. Beni dinleyin. (Gürütüler). 

REÎS — Devam. 
A. R. ESEN (Devamla) — Şu halde bu va

ziyete göre Hükümetin teklifi üzerine komisyon
da görüştük. 

Hakikati hal Maliye Vekâleti bir şekil ve bir 
formül bulamadı. Bu şekilde bir para verme dü
şüncesi neticesine vardık. Yine takdir Yüksek 
Heyetinizindir. 

Gelelim memur kısmına; daha geçenlerde, siz 
ufak memurlara bir şeyler verelim, kötülüğü ön-
Jiyelim demiyormuyduk? işte bu fırsattan bilis
tifade bir kaç kuruş verirsek ne olur? Valiye ik
ramiye verelim demiyorum, fakat küçük memur
lara ve muhtarlara vermek zarureti vardır. 

Dr. F. ECEVÎT (Kastamomiı) — Değerli ar
kadaşlarım, ben bir sağ kolla, bir sol kol hikâye
sini huzuruzda arzetmek isterim. Sağ kol çalı
şır . . . . . (Gürültüler). Emrederseniz ineyim. 
(Hayır, hayır sesleri). . . ; ' ' - ; 

Sağ kol çalışır, çalıştığı için uzviyet oraya 
fazla refah mânasma gelen fazla kan verir, bes
ler. Sol kol, sağ kol kadar fonksiyonu görmez, 
sağa tevzi "ettiği refah kadar vermeız. Kanı re
fah mukabilinde alıyorum. Aziz arkadaşlar, va
zife fonksiyonu . . . 

B. ATALAY (Kütahya) — ödev. 
Dr. F. ECEVÎT (Devamla —Affedersiniz, 

hata ettim, ödev, sağ kol daha çok ödev görüyor 
buna mukabil daha çok refah alıyor. Sol kol 
daha az ödeve iştirak ediyor, daha az refah gö
rüyor. 

Hattâ tefekküre daldığımız zaman dimağı-
mızdaki damarların kutru genişler, oraya daha 
çok kan gider. Eğer düşünmez hale gelirsek, 
yani üzerine şöyle bir az uyuşursak damarların 
kutru küçülür. Bu tabii kaideler hiç bir zaman 
hata etmez. Bu misali burada örnek ittihaz et
mekte bir beis yoktur. Değerli arkadaşlarım 
benden iyi bileceklerdir, bir büyük fiîezof, meş
hur riyaziyeci Bertham^ bunun sistem halinde 
kabul edilmesini tavsiye etmiştir. Vazife gü-

- zel şey. Millî heyecan uyandığı zaman şah
lanmış vazife hissi ne para vermekle yükseltile-

MADDE 53. —̂ Vergi dlarak aynen alman 
mahsullerin tesellüm işleri Maliye Vekâletince 
tensip edilen teşekküllere yaptırılabilir. 

Bu kanunun tatbikine ait her türlü ücret ve 
masraflara kifayet edecek tahsisat miktarını işi i-
yen yıl Maliye bütçesinde açılacak hususi bir 
fasla kaydederek ödemeğe Maliye Vekili mezun
dur. 
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REÎS -r- Kabul edenler... Etmiyenİer... Kabul 

edilmiştir. 

MADDE 54. r— Bu kanunun tatbikî dolayı-
siyle kullanılacak her türlü evrak ve senetler 
damga* ve tayyare resimlerinden muaftır. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

MADDİ! 55. — 4429 sayılı Toprak Mahsul- . 
leri Vergisi Kanunu ve 4503 sayılı Toprak Mah
sulleri Vergisi Kanununa ek kanun kaldırılmış
tır. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenİer.:. Kabul, edilmiştir. 

MADDE 56. — Bu kanunun tatbikinde ta-. 
hakkuk eden vergilerin kilo kesirleri hazfolu-
n û r . •'. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler.;. Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 1. — 1943 ve daha ev
velki senelere ait ölupta henüz çırçırlanmamış 
di an pamuklardan çırçır fabrikalarında ve aynı 
senelere ait fındık, kuru incir ve kuru üzüm 
mahsullerinden ihraç sırasında vergi alınmaz. 

Birinci fıkrada yazılı pamukların sahipleri 
ve fındık, kuru incir ve kuru üzümlerin ihraç
ları bu mahsullerden elinde bulunan miktarları 
ve bunların nerelerde bulunduğunu kanunun neş
rinden itibaren on beş gün içinde bağlı oldukları 
varidat dairesine bir beyanname ile bildirmeğe 
mecburdurlar, 

Yapılan kontrolda beyannamelerinde fazla 
mal gösterdikleri anlaşılanlar hakkında, bu su
retle temin edibilecekleri menfaat miktarının 
iki mislinden aşağı olmamak üzere para cezası 
hükmolunur. 

REÎS — Encümenin yeniden hazırladığı bi
rinci muvakkat maddeyi kabul edertler... Etmi
yenİer... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2. — 1942 ve daha 
evvelki mahsul senelerine ait afyon ve .tütünler 
bu kanunun neşrinden sonra satılsa da toprak 
mahsulleri vergisine tabi tutulmaz. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 3. ^ - 4541 sayılı ka : 
nuna tevfikan şehir ve kasabalarda muhtarlık 
teşkilâtı yapıldıkça bu kanunun 6, 7, 9 ve 23 ncü 
maddelerinde belediyelerin mahalle işleriyle tav
zif ettiği kimselere ait vazifeleri muhtar ve ih
tiyar heyeti görür. 

REÎS — Maddeyi reye arzediyorum. Kabul , 
edenler... Etmiyenİer... Kabul edilmiştir. 

REÎS —• Encümen; encümene havale buyur
duğunuz takrir üzerine tertip ettiği muvakkat 
4 ncü maddeyi getirmiştir, okutuyorum: 

MUVAKKAT MADDE 4. — 1943 - 1944 is

tihsal yılı içinde yer sarsıntısı yüzünden mes
kenleri tamamen yıkılan veya oturulamıyaeak 
dereeede harap odan veyahut da çift hayvanları 
ölen mükelleflerin hububat mahsulleri üzerin
den tahakkuk eden vergilerinden bin kilosu ter
kin olunur. Ü • . . • ' • . 

REÎS -—Mütalâa var mı? Maddeyi yüksek 
reyinize arzediyorum. Kabul edenler... Etmi
yenİer... Kabul -edilmiştir. 

MADDE 5 7 . — Bu kanun neşri tarihinden 
mer'idir. . 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum*. Kabul edenler... Etmiyenİer... Kabul edil
miştir. 

MADDE 58;-— Bu kanun 3780 sayılı Mffiî 
Korunma Kanununun tatbikine lüzum kalmadı
ğının Hükümetçe ilân edildiği malî yılan sonunda 
mer'iyetten kalkar. Ancak henüz tahsil edilme-

• miş olan vergi asıl ve zamlarının tahsiline ve 
başlanmış olan takibata devam olunur. 
. R E Î S — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo

rum. Kabul edenler... Etmiyenİer... Kabul edil
miştir. 

MADDE 59. — Bu kanunun tatbikine îcra 
Vekilleri Heyeti memurdur. 

REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenİer... Madde ka
bul edilmiştir. 

Lâyihanın birinci müzakeresi bitmiştir. 
Şimdi bir takrir var onu okutuyorum: 

Yüksek Reisliğe 
Bazı mıntakalarda hasat zamanının yaklaş

mış olması itibariyle Toprak Mahsulleri Vergisi 
hakkındaki Kanun lâyihasına ait tetkik ve müza
kerelerin biranevvel bitirilmesinde faide vardır. 
İkinci müzakerenin 26 nisan 1944 çarşamba günü 
yapılması hususunu Dahilî Nizamnamenin 76 ncı 
maddesine istinaden Umumî Heyetin yüksek tas
viplerine arz ve teklif eyleriz. 

Muvakkat Encümen Reisi M. M. 
Mardin Zonguldak 

A. R. Erten Ş. Devrin 
REÎS — Bazı mebusların teşriî masuniyetle

rinin kaldırılması hakkındaki mazbatalara geçi
yoruz. 

6. — Ankara Mebusu Fatih Rıfkı Atay, Bur
sa Mebusu Atıf' Akgüç ve İstanbul Mebusu Hü
seyin CahidYalçınhn teşriî masuniyetlerinin kal
dırılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Teşki
lâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürek
kep Muhtelit Encümen mazbatası (3/129) [1] 

(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbatayı yüksek reyinize arzedi-

[1] 96 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
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yorum. Kabul edenler... 
mistir. 

7. — Kütahya Mebusu Besim Atalay'ın teş
riî masuniyetinin kaldırılması hakkında Başve
kâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye 
Encümenlerinden mürejckep , Muhtelit Encümen 
mazbatası (3/131) [1] 

(Mazbata okundu.) 
REÎS — Mazbatayı yüksek reyinize arzedi-

yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

8. — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Mü
dürlüğü 1944 malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası 
ve Bütçe Encümeni mazbatası (1/306) [2] 

REÎS —• Heyeti umumiyesi hakkında söz 
isteyen var mı ? Maddelere geçilmesini kabul 
buyuranlar... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı Bütçe Kanunu 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı masrafları için 
ilişip (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
5$6 047 lira tahsisat verilmiştir. 
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iyenler... Kabul edil-

F . 
1 

10 

A - CETVELİ 

Maaşlar 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Ücretler 
REÎS. — Kabul edilmiştir. 
Muvakkat tazminat 
RBÎS — Kabul edilmiştir. 
1683 sayılı kanunun 58 nci mad
desi gereğince verilecek tekaüt 
ikramiyesi 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Büro masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Matbu evrak ye defterler 
REÎS—Kabul edilmiştir. 
Fosta, telgraf ve telefon ücret 
ve masrafları 
REÎS*.— Kabul edilmiştir. 
Kira bedeli 
REÎS — Kabul edilmiştir. 
Nakil vasıtaları masrafları 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
184 299 

157 621 

5 112 

1 000 

1 750 

38 700 

4 000 

4 547 

4 000 

36 000 

F. 
11 

Lira 
9 001 Harcırahlar 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
12 Melbusat 15 000 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
.13 3335 sayılı kanun gereğince ya- ? • • ' " 

pılacak tedavi, yol ve saire mas
rafları ' . 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

14 Sıhhi temizleme masrafları 74 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

15 Fakir yolcular iaşe, teçhiz ve 
tekfin masrafları 100 
REÎS — Kabul edilmiştir; 

16 Tıbbi ecza ve lâboratuvarlar 
masrafı 500 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

17 Mahkeme masrafları 300 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

18 Geri verilecek paralar 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

19 İnşa, tesis ve tamir işleri 22 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

20 Pasif korunma masrafları 1 000 
R E Î S — Kabul edilmiştir. 

21 Milletlerarası kongre ve teşek
küllere iştirak masrafı 7 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

22 Kitap, mecmua bedeli ve baskı 
ücret ve masrafları ' 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. •"* • ' 

23 Nakil masrafları 6 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

24 Gayrimenkul masrafları 5 700 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

25* Geçen yıl borçları . . 2 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

26 1939 - 1942 yıllan borçlan 80 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

27 Hükme bağlı borçlar 1 000 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

28 1715 sayılı kanunun 8 nci mad
desi gereğince evrakı nakdiye 
itfası 2 337 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

(M. İ tekrar okundu) 
REÎS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-

rum. Kabul buyuranlar... Kabul etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 2, — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı masraflarına 
karşılık olan varidat bağlı (B) işaretli cetvelde 
gösterildiği üzere 586 201 lira tahmin edilmiştir. 

[1] 97 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 
[2] 90 sayılı basmayazı zaptın sonundadır. 

F. 
1 

B - CETVELİ 

Resimler 
REÎS — Kabul edilmiştir. 

Lira 
135 000 
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F . îjira 
2 Müteferrik varidat 4 201 

REÎS — Kabul edilmiştir. 
3 Umamî bütçeden yardım -35G 000 

REÎS. — Kabul edilmiştir. 
4 Geçen seneden devredilen vari

dat fazlası 97 000 
REÎS — Kabuledilmiştir. 

(ikinci tekrar okunda) 
REİS — Maddeyi yüksek reyinize arzediyo-

rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3.' — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünce 1944 malî yılında tahsil 
edilecek varidat nevilerinden her birinin müste
nit olduğu hükümler bağlı (C) işaretli cetvel
de gösterilmiştir. 

REÎS — Maddeyi merbutu cetvelle birlikte 
reye arzediyomm: Kabul buyuranlar ... Kabul 
Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — »udut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 
ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemleri 
ve nakil vasıtalarına ait kadroları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl numa^asiyle unvanı bağlı (E): işaretli 
cetvelde yazılı tertipten 3656 sayılı kanunun 
9 ncu maddesi gereğince idaresi zaruri görü
len muvakkat mahiyetteki hizmetler için aylık 
ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 neü mad
desi hükümlerine tat& ihtisas mevkileri îcra 
Vekilleri Heyeti karariyletesbit ve müt&akıp 
yıl bütçesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi 
olunur. Bu tertipten alınacak kadroların büt
çede mevcut hizmetlere ilâve mahiyetinde alın
maması şarttır. 

REÎS — Mütalaa,var mr? Maddeyi kabul 
edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir, 

MADDE 5. — Geçen yıl borçlan tertibinde-
ki tahsisat fevkinde, tahakkuk eden borçlar, 
taallûk eyledikleri hizmetlere tekabül eden ter
tiplerden bu tertibe Mjaliye Vekâletince nakle
dilecek tahsisattan ödenir, 

1928 - 1942 Malî yılma ait olupta Muhasebei 
Umumiye kanununun 93 ncü maddesine göre 
müruru zamana uğramamış ve karşılıkları yıl
ları bütçelerinde mevcut borçlar, 1944 malî yı
lı bütçesinin masraf tertipleri tasarrufların
dan eski ydlar borları faslına Maliye Vekâle
tince nakledilecek tahsisattan 

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

MADDE 6; — Masraf tertiplerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül bu kanuna bağlı (E) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

REÎS — Mütalâa var mı?! Maddeyi kabul 

edenler ... Etmiyenler ... Kabul edilmiştir. 
MADDE İ. — Bu kanun 1 haziran 1944 ta

rihinden mutebeirdir. 
REÎS — OStfütalâa var mı? Maddeyi kabul 

edenler Z B^ıiyenM ... Kabul edilmiştir. 
MADDE & — Bu^kanlmünt hükümlerini ic

raya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Mjöavenet Ve
killeri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini açık reye ar-
zedîyorum. 

9i-~ Türk kodeksine uygun olmıyan eczayı 
tıbbiye ve kimyeviyenin ithalleri hakkında ko
nu® W0ms% ve Gümftâk ve inkisarlar ve Sıh
hat ve İçtimai Muavenet Encümenleri mazbata
ları (1/224) [İJ ' 

REİS -— ikinci müzakeresidir. 

Türk kodeksine u^gıın oimryan tıbbi ecza ve 
kimyevi maddelerin memlekete ithalleri hak

kında kanun 
MADDE 1. — Gümrüklere gelmiş ve gelecek 

olan vo vasıfları Türk kodeksine üymayıp fakat 
imal edildikleri memleketlerin Kodekslerine' uy
gun olduğu tesbit edilen tıbbi5 ecza ve kimya 
maddelerinin memlekete ithallerine Sıhhat ve 
îçtimai Muvanet Vekâleti izin verebilir. 

REÎSf — Maddeyi yüksek reyinize arzedi-
yorüifi; Kabul edenler ... Etmiyenler ... Kabul 
edilmiştir. 

MADDE 2, — Bu kanun Millî Korunma ka
nununun üçüncü maddesine göre ilânı gereken 
fevkalâde hallerin hitamından bîr yıl geçiriciye 
kadara hükmü sürer. 

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

MADDE 3. — -Bff> kanun neşri tarihinden 
mer'idir. 

REÎS —* Maddfyi kabul edenler ... Etmi
yenler ... Kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Btt kanunun icrasına Sıhhat 
ve Îçtimai Muavenet ve Gümrük' ve İnhisarlar 
Vekilleri memurdur. 

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

Lâyihanın heyeti umumiyesini reyinize arze-
diyorum. Kabul edenler ... Etmiyenler ... Ka
bul edilmiştir. 

Rey vermiyen arkadaşlar kaldıysa lütfen 
reylerini versinler. 

[1] Birimci müzakeresi 42 ve 43 ncü inikat 
züptmdadır. 

— m — 
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Rey toplama muamelesine son verilmiştir. 
Açık reylerin neticesini arzediyorum. 
Devlet Denizyolları ve Limanları tşletme 

Umum Müdürlüğü 1943 mali yılı bütçe kanun 
lâyihasına bağlı A işaretli cetvelde değişiklik 
yapılması hakkındaki kanuna (265) zat rey 
vermiştir. Nisap vardır. Kanun (265) reyle 
kabul edilmiştir. 

1943 malî yılı Muvazenei Umumiye kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya

pılması hakkındaki kanuna (266) zat rey ver
miştir. Nisap vardır. Kanun (266) reyle ka
bul edilmiştir. 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1944 malî yılı bütçe kanununa (235) zat rey 
vermiştir. Nisap vardır. K&nun (235) reyle 
kabul edilmiştir. 

Çarşamba günü saat 15 te toplanılmak üzere 
inikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati : 18,22 

• • mmm • • 

D Ü Z E L T İ Ş 

Bu .zaptm sonuna bağlı 94 ve 95 sayılı basmayazılarda aşağıdaki düzeltmeler yapılmıştır: 

Basmaya-
zı sayısı 

94 
94 
94 
94 
94 
94 
94 
95 
95 
95 
95 
95 

95 
95 
95 
95 
95 
95 
95 

95 
95 
95 
95 
95 
95 

. 95 
95 
95 
95 

95 

Sayıfa 

4 
" • ' • ' 5 ' . 

5 
6 
6 
6 
6 

13 
26 
26 
26 
27 

29 
29 
29 
29 
30 
31 
31 

31 
32 
36 
36 
37 . 
38 
38 
40 
41 
41 

Sütun Satır 

1 9 
F İ M. 2 

4 7 
7 1 
7 2 
7 2 
7 2 
2 7 

F. 46 M. 4 
46 yekûnu 
51 

107 3 

274 1 
274 2 
274 yekûnu 
383 
301 
364 1 
366 

368 
413 
573 1 
576 A 
645 1 
652 
680 3 
741 
751 
794 

Umumî yekûn 

Yanlış 

493 500 
çocuk zammı 
3 655 
icra bedeli 
Haliç ve fabrika 

* tamir mevat 
işçiiaşesi 
(5 551 690) 
200 
1 000 
400 
tevsii ve her 

10 milyon 
mürettebatiyle 
1 054 052 
eereğince 
korunma 
18 340 

geeğince 
. levazımı 

200 
.2 000 
1 500 
maddelerdeki 
10 000 
bitgileri ıslahı 
mucibince 
harcırahı 
zammedilen tenzil edilen 
.5 551 690 5 551 690 

Doğru 

(493 500) 
4 çocuk zammı 
3 633 
ieare bedeli 
Haliç fabrika 
tamir ve mevat 

. işçi iaşesi 
(5 573 688) 
198 
998 
398 
tevsi ve ıslah masrafları 

1 ve her 
milyon 
bedelleriyle 
1 354 052 
gereğince 
koruma 
40 340 
muvakkat tazminat 2 000 
(ilâve edilmiştir) 
gereğinee 
levazım 
2 000 
2 000 000 
1 000 
madenlerdeki 
1 000 
bitileri ıslah. 
gereğince 
harcırahları 
zammedilen tenzil edilen 
5 573 688 5 573 688 
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Devlet DenizyöUan ye Limanları İşletme Umum Müdürlüğü 1943 malî yüı bütçesinde, değişiklik 

yapılması hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesidir. 
(Kamum kabul edilmiştir.) 
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TRABZON 
S. ABANOZOÖLU 
M. S. ANAMUR 
H. N. BÖZTEPE 
S. DAY (V.) 

D. EYİBOĞLÜ 
T. GÖKSKL 
H. SAKA 
L. YAVUZ 

URFA 
İT. S. COŞAR 
R. SOYER r 

A. K. TECER 

YOZGAD 
C. ARAT (M.) 
S. ÎÇÖZ 

ZONGULDAK 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİŞÎRGÎL 
H.A.KUYUCAK 

^ • 

1943 malî yılî Muvazene! Umumiye kanununa bâğlt (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması 
hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesidir. 

(Kanun kabul edilmiştir.) 

AFYON KARAHİSAR 
î. H. BALTAGIGÖLU ; 
H. ÇERÇEL ; 
A. ÇETİNKAYA 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H.SELGtL 
A. TAŞKAPILI 
B. TÜBKER 
S. YURDKORU 

AORI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
Z. TARKAN 
E.URAS 

ANKARA 
# . AKSOLEY' 

A za adedi : 455 
Reye iştirak edenler : 266 

Kabul edenler : 266 
Reddedelıler • 0 
Müstenkifler : 0 

Reye iştirak etmiyenler : 188 
Münhaller : ı 

[Kabul edenler] 
Â.BAYTIN 
R. BÖREKÇİ 
A. ÇUBUKÇU 
F. DALDAL 
M. ERİŞ 
H. N. MIHÇIOĞLU 
M. ÖKMEN 

AtfTALYA 
N. AKSOY 
N. E. SÜMER (Mazur) 

AYDIN 
Dr.H. AIiATAŞ 
Dr, R. LEVENT 

j A. MENDERES 
BALIKESİR 

M. AKPINAR 

0. N. BURCU 
P. ETÇİOĞLU 
11. KÜÇÜKLER 
•II. ONAT 
Ql. K. ÖZALP 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
Dr.M.SUNER 

BİNGÖL 
F. P. DÜŞÜNSEL 

BİTLİS 
M.ERTAN 
B. OSMA 

BOLU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 

C.ÖZÇAÖLAR 
Dr. Z. ÜLGEN 

BURDUR J J U İ V İ / U A V 

1. N. DİLMEN 
Ş. ENGİNERİ 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
A. AKGÜÇ 
Gl. Â. ATLI '.•-... 
R. CANITEZ 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
P. GÜVENDİREN ğ 
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Dr. M. T. SlMER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATÜ 
R. BULAYıRLı 
II. ERGENELI 
R.N.GÜNTEEÎN 

ÇANKIRI 
Dr, A. ARKAN 
A. İNAN 
T. ONAY 

ÇORUH 
A.R.EREM 
A.TÜZÜN 

ÇORUM ' 
Dr. C.ALPER 
N. ATALAY , 
Dr. M. CANTEKİN 
M. ÇAĞIL 
I. EKER 
Nv KAYAALP 

DENİZLİ 
F. ASAL 
Dr.H.BERKMAN 
A. EĞE 
H. GÜN¥ER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
Dr. I. T. ÖNGÖREN •; 
Gl. K. SEVÜKTEKÎN [ 
K. ŞEDELE | 

EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARJ1 

F. BALKAN 
E. DEMİRÂY 
Dr. F. MEMÎK ! 

ELÂZIĞ 
î, YALÇIN 

ERZİNCAN 
B. K. ÇAĞLAR 
A FIRAT 
F. HALFEĞÎL 
A. S. İLTER 

SSZURUM 
Gl. P. DEMÎRHAN 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş; KOÇAK 

İ : 48 M 
Gl.Z. SOYDEMÎR 

ESKİŞEHİR 
t .U. AYKURD 
E. SAZAK 

ÖAZİANEEB 
Dr. M. A. AĞAKAY 
Ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
B. KALELİ 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
A. SAYAR 
N ÜSTEN 

GÜMÜŞ ANE 
H. F. ATAÇ 
Ş.ERDOĞAN 
R. GÜRELİ 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSlDAN 

HATAY 
Gl. E. DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. s. KUNT 

İÇEL 
Dr. M. BERKBR 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 

ISTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
A. BAYINDIR 
A. H. DENlZMEN 
Dr. H. DİKER 
I. A. GÖVSA 
F, HAMAL 
Gl. K. KARABEKlR 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. A. ÖGEL 
F, ÖYMEN 
t. H. ÜLKMEN 
A. R. TARHAN 

İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMAN 
Dr. H. H. CURA 
E. ÇINAR < 

4.1044 cÖ : 2 
S. EPÎKMEN 
H. ONARAN 

Gl. H. DURUDOĞAN 
Ş.* KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
3.0RHON 
E. ÖZOĞUZ 

KASTAMONU 
A.BÎNKAYA 
T. CÖŞKAN 
H. ÇELEN 
H. ÇORUK 
Dr.F.ECEVİT 
R. SALTUĞ 
N. TAM^O 
T. TAŞKI8AN 

KAYSERİ 
A. H. KALAÇ 
M. K. ŞATIR 
M.TANER 

KIRKLARELİ 
Z. ÂKIN 
Korgrl.K. DOĞAN 
Ş.ÖDÜL 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOGABLİ 
R.AKCTA 
S. ARTEL 
Gl. M, BAKU 
Dr.F.Ş.BÜRGE 
A.DÎİSMEN 
R.FENMEN 
S. YARGI 
I. S. YİĞİT 

İLONYA 
Ş. ERGUN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
H. KARAGÜLLE 
K.OKAY 
T.F.SILAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞ1 
H. PEKGAN 
R.PEKER 
A. TİRÎDOĞLÜ 

MALATYA 
E. BARKAN 
M.ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇI 
M. Ş. ÖZPAZAEBAŞI 
M. PEKTAŞ 
H. SAĞIR0ĞBU " 
O. TAMHR 
M. N. ZABCI 

MANİSA 
H. BAYUR 
0. ERİŞİN 
1. ERTEM 
K. KÂRAOSMAN 
F. KURDOĞLU 
H. SARHAN 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZİT 
R. KAPLAN 
A. YAYdOĞLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
H. MENSMENCÎOĞLU 
Dr. A. URAS 
L. ÜDKÜMEN 

MUĞLA 
Orgrl. I. ÇALIŞLAR 
S. GÜNEY 
H.KİTABGI 
F. O. MENTEŞEOĞIiU 

NİĞDE 
A. G. BODRUMLU 
R. DOLUNAY 
F. SOYLU 
H.ULUSOY 

ORDU 
Ş. AKYAZI 
I. ÇAMAŞ 
Dr. V. DEMİR 
Dr. Z. M. SEZER 
H. ŞARLAN 
S. S.TARCAN 
H . YALMAN 

RİZE 
Dr. S. A. BÎLEMRE 
K. KAMU 
A. ZIRH 

_ j 

- j 
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SAMSUN 
c. BILSEL 
Z. DURUKAN 
Amiral F. ENGlN 
N. FIRAT 
M. A. YÖRÜKER 

SEYHAN 
D.ARIKOĞLU 
Gl. N. ELDENİZ 
Ş.IŞCEN 

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

SÎNOB 
O. AT AY 
Dr. B. KÖKDEMÎR 

1 : 48 24.4 
H, ORUCOĞLU 
t. H. SEVÜK 

SİVAS 
M. Ş. BLEDA 
Ş. GÜNALTAY V 
H. IŞIK 
Tuğamiral H. GÖKDA-
LAY 
I. M. UĞUR 

TEKİRDAĞ 
E. ATAÇ 
F. ÖZTRAK 
E. PEKEL 
N. TRAK 
C.UYBADIN 

TOKAD 
S.ÇELİKKOL 

.1944 Ö : â 
M. DEVELİ 
R. ERİŞKEN 
H. N. KEŞMİR 
C. KOVALI 
N. POROY 

TRABZON 
M. AYDIN 
F. A. BARUTÇU 
R. KARADENİZ 

TUNCELİ 
N. S. SILAN 
H.ÜÇÖZ 

URFA 
K. BERKER 
E. TEKELİ 
S. K. YETKİN 

VAN 
1. ARVAS 
N. BERKER 
M. BOYA 

YOZGAD 
M. ALPAK 
Z. ARKANT 
Y. D. KARSLIOÖLU 
S. KORKMAZ 
A. SUNGUR 

ZONGULDAK 
Ş. DEVRİN 
A. GÜREL 
H. KARABACAK 
Y.Z.ÖZENÇÎ 
Ş. TANSAN 
R. VARDAR 

[Reye iştirak etmiyenler] 
AĞRI 

R. R. PASIN 
H. TUGAÇ 

AMASYA 
KAKTIN 
A. K. YİĞİTOĞLU 

ANKARA 
Gl. N. ANILMIŞ 
F.R. ATAY 
B. BAYKAN 
H. O.BEKATA 
1. İNÖNÜ (Rs. C.) 
M. KAYAÖĞLU 
Z. YÖRÜK 

ANTALYA 
H. T. DAĞLIOĞLU 
Dr. G: KAHRAMAN 
Dr. H. KURAL (Has
ta) 
T. SÖKMEN (M.) 
Dr. C. TUNCA 

AYDIN 
Gl. R. ALPMAN 
Dr. M. GERMEN İRe. 
V.) 
N.GÖKTEPE 
A. S. LEVEND 

BALIKESİR 
H. ÇARIKLI 

M. DEMİR 
H. KARAN 
S. ÖRGEEVREN 
F. TlRlTOĞLU 
1. H. UZUNÇARŞILI 

BİLECİK 
A. ESEN 
M. Ş.ESENDAL 
K. GÜLEK (Mazur) 

BİNGÖL 
T.BANGUOĞLU 

BOLU 
H/C. ÇAMBEL 
H. R. ÖYMEN 
C. S. SİREN (V.) 

BURSA 
Dr. S. KONUK 
M. B. PARS 

ÇANAKKALE 
A. KAMÇIL 

ÇANKIRI 
B. ERKİN (Hasta) 
M. A. RENDA (Rs.) 

ÇORUH 
M. M. KANSU 
A. US 

ÇORUM 
H. AKDOĞAN (Hasta) 
E. S. AKGÖL 

DENİZLİ 
Y. BAŞKAYA (M.) 
Dr. B. UZ 

DİYARBAKIR 
R. BEKİT 
0. OCAK 
Ş. ULUĞ • 

EDİRNE 
M. N. GtÎNDÜZALP 

ELAZIĞ 
F. AĞRALI (V.) 
F. A. AYKAÇ 
H. KİŞİOĞLU 
S. SAÖIROÖLU 

ERZİNCAN 
Ş. SÖKMENSÜER • 

ERZURUM 
A. AKYÜREK 
S. ALTUĞ (Hasta) 
R. DİNÇ (M.) 
M. H. GÖLE 

ESKİŞEHİR 
Y. ABADAN 
1. ARUKAN 
t. ÖZDÂMAR 

GAZİANTEB 
Dr. M. CANBOLAT 
Dr. A. MELEK 

Ş. ÖZDEMİR (Hasta) 
M. ŞAHİN 

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

GÜMÜŞANE 
C. SELEK 
E. S. TÖR 

HATAY 
A. Ş. DEVRİM (Ma
zur) 
H. SELÇUK 
A. TÜRKMEN (Mazur) 

İÇEL 
T. C. BERİKER 
F. C. GÜVEN 
E. İNANKUR 
Gl. Ş. TURSAN 

İSPARTA 
H ÖZDAMAR 
K. TURAN 
C. TÜZEMEN 

İSTANBUL 
C. E. ARSEVEN 
Dr. O. ATAÇ 
Gl. R. BELE 
Dr. K. C/BERKSOY 
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a ciMcoz 
A. Ş. ESMER 
G. B. GÖKER 
V. SARIDAL 
H, O. YALÇIN 
N. MENEMENCIOĞLUİ 
(V.) 

IZMÎR 
C. BAYAR 
M. BİRSEL 
R. KÖKEN 
H. MENTEŞE 
E. ORAN 
Dr. K. ÖRS 
Ş. SARAÇOĞLU (Bş. 
V.) 
9. YUNUS 
H.Â. YÜCEL (V.) 

KARS 
E. DEMİREL 
C. DURSUNOĞLU 
F. KÖPRÜLÜ . 

KASTAMONU 
Z. ORBAY (Hasta) 

KAYSERİ 
F. BAYSAL 
R. ÖZSOY 
Ö. TAŞÇIOĞLU (M.) 
N. TOKER 
C. TÜZEL, 
S. H. ÜRGÜBLÜ (V.) 

KIRKLARELİ 
N. A KANSU 
Dr.F.UMAY 

t : 48 24.4 
KIRŞEHİR 

F.ÇOBANOĞLU 
Ş. TOBGUT 

KOCAELİ 
S. PEK 
t. TOLON 

KONYA 
V. BİLGİN (Hasta) 
M. A. BÎNAL 
Gl. A. F. CEBESOY 
(V.) 
S. ÇUMRALİ 
A. H. DİKMEN 
A. M. GÖKER 
N. H ONAT 
A. R. TÜREL (V.) 
Dr. O. Ş. ULUDAĞ 

KÜTAHYA 
H. BENLİ 
M. ERKMEN 
S. KUTMAN 
ö. B. UŞAKLI 
V. UZGÖREN 

MALATYA 
N. BAYDAR 
K. SAYIN 
T. TEMELLİ 

MANİSA 
Korgl. A. R. ARTUN-
KAL (V.) 
R.N.EDGÜER'' 
Ş. R. HATtPOĞUL (V.) 
Dr. S. E KÂATÇILAB 
(Mazur) 
Y, ÖZEY 

,1944 C : â 
MARAŞ 

H. R. TANKUT 
A H . TANPINAR 

MARDİN 
t. F. ALPAYA (1. A.) 
Gl. S. DÜZGÖREN 

MUĞLA 
C. KARAMUĞLA (Ma
zur) 

MUŞ 
H. KILICOĞLU (M.) 
K. KOTAN 

NİĞDE 
H.MENGÎ 
Dr.R. F. TALAY 
H. TEPEYRAN (M.) 

ORDU 
M. YARIMBIYIK 

RtZE 
T. B. BALTA 
H. C. BELÜL 
F.SİRMEN(V.) 

SAMSUN 
H. ÇAKIR 
1. EZGÜ (Hasta) 
S.ERBAY 
N ÖZTUZCÜ 

SEYHAN 
S. ÇAM (Hasta) 
K. ÇELİK 
C. ORAL 
Dr. K. SATIR 
H. URAN (V.) 
A. M. YEGENA 

SlNOB 
C. K. ÎNCEDAYI 

SİVAS 
I. H, BAŞAK 
A. N. DEMÎRAĞ 
A. MENBEL 
K. KlTAPCü 
N. SADAK 
R. Ş. SİRER 
A. YURDAKUL 

TEKİRDAĞ 
R. APAK 

TOKAD 
G. PEKEL 
R.A. SEVENGİL 

TRABZON 
S. ABANOZOÖLU 
M.S.ANAMUR 
H. N. BOZTEPE 
S.DAY (V.) 
D. EYİBOĞLU 
T. GÖKSEL 
H.SAKA 
L.YAVUZ 

URFA 
H; Ş. COŞAR 
R. SOYER 
A.K.TECER 

YOZGAD 
C. ARAT (M.) 
s.lçöz 

Zonguldak 
Dr. R. BARKIN 
E. ERİŞİRGİL 
H. A.KUYUCAK 



t : 48 24,4,1944 CT: 2 
Hudut r e SöJhiÛer Sdıhait Umum MMürlüğü 1944 malî yüı Bütçe Kanununa verüıen rey-

. ' : . . ' • 

AFYON KARAHtSAR 
• I. İL BABTACIOĞLU 

• ..'. A. ÇETİNKAYA .' 
M. GÖNENÇ 
Dr. A. H; SELGlL 
B. TÜRKER 

AĞRI 
H. BAYRAK 

AMASYA 
Z. TARHAN ( • 
E. URAS 

ANKARA 
M. AKSOLEY 
B.BAYKAN 
A. BAYTIN 
H. 0. BEKATA 
F. DÂLDAL 

. M. ÖKMEN • , • 
AIEEALYA 

N. AKSOY 
AYDIN 

Dr. H. ALATAŞ 
Dr. M. GERMEN 
Dr. R. LEVENT 

BALIKESİR 
M. AKPINAR 

. 0. N. BURCU 
P. ETÇlOĞLU 
H. KÜÇÜKLER 

. H. ONAT • ' • ' • 
Gl.K. ÖZALP 
Y. S. UZAY 

BİLECİK 
Dr.M.SÜNER 

BİNGÖL 
P. F. DÜŞÜNSEL 

lerin nıeticosd 
(Kanun kabul edilmiştir.) 

n~T ' Aaa adedi : 455 
Reye iştirak edenler : 235 

Kabul edenler : 235 
i. Reddedenle» : 0 

Müstenkifler : 0 
R#yea§tîrak etmiyenler : 210 

Münhaller : 1 

[Kabul edenler] 
BİTLİS 

11. ERTAN 
B. OSMA 

BOEU 
H. Ş. ADAL 
Korgl. A. ALPTOĞAN 
H. c. ÇA::BEL 
H.R. ÖYMUN 
C. ÖZÇAĞLAR 
Dr, Z. ÜLÖEN 

BURDUR 
t. N. DİLMEN 
Ş. ENGtNERl 
Dr. A. R. YEŞİLYURT 

BURSA 
Gl. A. ATLI 
R. CANITE2 
A. DURU 
A. M. ERHAN 
M. F. GERÇEKER 
Dr. R. GÜRAN 
Dr. M. T. SÜVfER 
Gl. N. TINAZ 

ÇANAKKALE 
S. T. ARSAL 
S. BATU 
R. BULAYHILI 
H. ERGENELl 

ÇANKIRI 
Dr. A. ARKAN 
A; İNAN' . 

ÇORUH 
A. R.EREM 
A. TÜZÜN 

ÇORUM 
Dr. C.ALPER 

N. ATALAY 
Dr. M. CANTEKÎN 
M. ÇAĞIL 
Î/EKER 
N. KÂYAALP 

DENÎZLİ 
F. ASAL 
Dr.H.BERKMAN 
A. EGE 
H. GÜNVER 
N. KÜÇÜKA 
E. A. TOKAD 

DİYARBAKIR 
<Dr. I. T. ÖNGÖREN 
Gl. K. SB VÜKTEKÎN 
K. ŞEDELE 

| EDİRNE 
M. E. AĞAOĞULLARI 
F. BALKAN 
E. DEMÎRAY 
M. N. GÜNDÜZALP 

İDr.' F, MEMÎK 
ELÂZIĞ 

t YALÇIN 
ERZİNCAN 

B. K. ÇAĞLAR 
A. FIRAT 
F. HALFEGÎL 
A. S. İLTER 

ERZURUM 
N. DUMLU 
N. ELGÜN 
Ş. KOÇAK 
Gl. Z. SOYDEMİR | 

ESKİŞEHİR 
I .U. AYKURD 

— • 2>9nE ""™~ 

GAZİANTEB 
Ö. A. AKSOY 
C. S. BARLAS 
B. KALELİ 

GİRESUN 
M. AKKAYA 
I. SABUNCU 
A. SAYAR 
N. OSTEN 

GÜMÜŞANE 
R. GÜRELİ 

HAKKÂRİ 
A. R. GÖKSİDAN 

HATAY 
Gl.E.DURUKAN 
H. İLGAZ 
B. S. KUNT 
H. SEbÇUK 

İÇEL 
R. KORALTAN 
Ş. TUGAY 

İSPARTA 
K. AYDAR 
M. KARAAĞAÇ 
K. TURAN 

İSTANBUL 
A. K. AKYÜZ 
A. BAYINDIR 
A. II. DENlZMEN 
Dr. H. DÎKER 
F. HAMAL 
Z. KARAMURSAL 
H. KORTEL 
Ş. Â. ÖGEL 
F. ÖYMEN 
A. R. TARHAN 

• 
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İZMİR 
Ş. ADALAN 
B. ARIMÂN 
M. BÎKSEli 
Dr. II. H, CURA 
E. ÇINAR 
S. EPÎKMEN 
H. ONARAN 

KARS 
E. DEMİREL 
Gl H. DURUDOĞAN 
Ş. KARACAN 
Dr. E. OKTAY 
Z. ORHON 
E. ÖZOĞÜZ 

KASTAMONU 
A.BÎNKAYA 
H, ÇELEN 
H.ÇÖRUK 
Dr. F.ECEVİT 
R.SALTUG 

KAYSERİ 
A. II. KALAÇ 
R.ÖZ30T" 
M. K. ŞATIR 

KIRKLARELİ 
Z. AKIN 
Korsrl. K. DOĞAN 
ŞÖDÜIi 

KIRŞEHİR 
F. SELER 
1. TURAN 

KOCAELİ 
R. AKÇA 
S. ARTEL 
Dr. F. Ş.BÜRGE 
A. DİKMEN 
R.FENMEN 

t : 48 24.1 
I. TOLON 
S. YARGI . 

KONYA 
A,. H. DİKMEN 
F. GÖKMEN 
Dr. S. IRMAK 
II. KARAGÜLLE 
K. OKAY 
T. F; SILAY 

KÜTAHYA 
B. ATALAY 
Dr. A. S. DELİLBAŞI 
R. PEKBR 
A. TİRİDOÖLU 

MALATYA 
E. BARKAN 
M.ÖKER 
Dr. C. ÖZELÇİ 
M. Ş ÖZPAZARBAŞI 
M PEKTAŞ 
H. SAĞİROĞLU 
O, TANER . 

MANİSA 
t. ERTEM 
K. KARÂOSMAN 
F. KÜRDOĞLU 
F. USLU 

MARAŞ 
Dr. K. BAYİZÎT 
R. KAPLAN 
A. YAYCIOĞLU 

MARDİN 
E. ERGİN 
R. ERTEN 
!>r. A. URAS 
L. ÜLKÜMEN 

MUĞLA 
Orgri. 1. ÇALIŞLAR 

.1944 0 : 2 
S. GÜNEY 
F Ö. MENTEŞEOÖLU 

NİĞDE 
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Hudut ve sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1944 malî 
yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazba

tası (1/206) 

T.C. 
Başvekâlet 29.11.1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Sayı: 6/658 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine , 

İcra Vekilleri Heyetince 28 . I I . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan Hudut ve Sa
hiller Sıhhat Umum Müdürlüğü İ944 malî yılı Bütçe Kanun lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte 
sunulmuştur. ' 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe esbabı mucibe lâyihası 

Mülhak bütçe ile idare edilen teşekküllere ait masraf bütçelerinde Umumî Muvazeneye müte
nazır olarak hazırlanması esası kabul edilmiş olmasına binaen 1944 malî yılı masraf bütçesi bu lü
zum ve zarurete binaen yeni kabul edilen formüle uygun olarak hazırlanmış ve binnetice fasıl ve 
madde numaralarında değişiklik meydana gelmiştir. 

1944 malî yılı teklif bütçesinde 1943 yılma nazaran görülen bazı fazla veya noksanlığın mucib 
sebebleri aşağıda izah edilmiştir. 

1. Fasıl 2 : Ücretler. 
Umum Müdürlük teşkilâtının muhtelif hizmetlerinde i§ gören ve bütçe kanununa bağlı (D) işa

retli cedvele dahil bulunan müteferrik müstahdemlere aylık olarak verilen 30 ilâ 40 lira gibi cüz'i 
bir ücretle çalışanların bir çoğu vazifelerini terketmekten ve bu yüzden birçok işler yüz üstünde 
kalmaktadır. Bu sebebe binaen mevcut olanları işlerine beğlıyabilmeği temin için (D) cedveline 
dahil bulunan 176 müstahdemden 16 adedi tasarruf edilerek (Bütçeye ayrıca bir tahsisat ilâve et
meksizin) elde edilen 8100 lira geri kalan 160 müstahdemin gördükleri hizmetler nazarı dikkate alı
narak aylık ücretlerine 5 veya 10 ar lira ilâve edilmek suretiyle birer miktar zam yapılmış ve (D) 
cedveli bu esasa göre hazırlanmıştır. • 

2. Zam yapılmıyan fasıl ve maddeler : 
Fasıl 1, madde 1, memurlar maaşı, Fasıl 1, madde 2 açık maaşı. 
Fasıl 2, madde 4, gece pratika ücreti, Fasıl 8, muvakkat tazminat. 

Fasıl 5, çocuk zammı Fasıl 6, madde 2 mefruşat ve demirbaş, Fasıl 7, matbu evrak, Fasıl 11,. Millet
ler arası kongre ve teşekküllere iştirak masrafı, Fasıl 12, madde 3, Ecnebi memleketler harcırahı, 
Fasıl 14, 3335 sayılı kanun gereğince tedavi ve yol masrafı, Fasıl 15, madde 3, İstanbul ve îzmir la-
boratuvarlar masrafı, Fasıl 16, 17, 18, 19 ve 21 nci fasıllarla 25 nci faslın birinci maddesine mevzu 
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tahsisatların 1944 malî yılı içinde de kifayeti anlaşıldığından aynen teklif edilmiştir. 

3, Zam yapılan fasıl ve maddeler: 
A) Fasıl 2, Madde 3 : Muvakkat müstahdemler ücreti namiyle bütçeye mevzu 6 259 lira 1943 malî 

yılı sonuna kadar kifayet etmediği hallerde Bütterilmek suretiyle alınan tahsisat mevcut tahsisata 
binaen ihtiyat akçesinden 10 000 lira karşılık gösterilmek suretiyle alman tahsisat mevcut tahsisata 
ilâve edilerek sarf edilmekte idi. Mahiyetleri itibariyle daimi hizmetlerden madut bulunan husu-
aatm bütçe kanunlarından çıkarılarak ya bütçeye maledilmesi veya esas kanunlara eklenmesi gerek 
Hükümetçe ve gerek Bütçe Encümenince kabul edilmiş olmasına binaen bankada bulunan ihtiyat 
parasından 10 000 lira bu sene tahsisata ilâve edilmek suretiyle bu madde 10 000 lira fazlasiyle tek
lif edilmiştir. 

B) 1683 sayılı Tekaüt Kanununun 58 nci maddesi gereğince verilecek tekaüt ikramiyesi tahsi
satı şimdiye kadar bütçeye mevzu tekaüt, dul ve ' yetim maaşları meyanmda tediye edilmekte iken 
yeni formül icabı olarak yeniden 4 ncü fasıl açılmış ve bu fasla 1 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

C) Fasıl 6, Madde 1, Madde 3, Madde 4, Madde 5. 
Büro masraflarından madut bulunan kırtasiye, tenvir, teshin ve müteferrika gibi masarife ait 

malzeme fiyatlarının bir kaç misli artmasından dolayı mevcut tahsisatın kifayetsizliği tahakkuk et
tiğinden kırtasiye maddesine 500, 3 ncü teshin maddesine 2 000 ve 4 ncü tenvir maddesine 1 000, 
5 nci müteferrika maddesine de 4 100 lira ki bu fasla ceman 7 600 lira ilâve edilmiştir. 

D) Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları : 
Fasıl 8, Madde 1, posta ve telgraf ücreti: Posta ve Telgraf Umum Müdürlüğünden alman 

25 . I .1944 tarih ve 161/943 sayılı yazıya göre 1944 malî yılı için 174 lira fazlasiyle ücret talep 
edilmesine binaen bu miktar fazlasiyle teklif edilmiştir. 

Fasıl 8, Madde 2, 11 . II . 1943 tarih ve 2/19450, 19451 sayılı kararlara tevfikan telefon mükâ-
leme ücretlerine zam yapılmasından dolayı bu masrafları karşılayabilmek için 1 000 lira fazlasiyle 
teklif edilmiştir. 

E) Nakil vasıtaları masrafları. Fasıl 10 : v 
Harbin başladığmdanberi es~aslı bir surette tamirleri yapılamamasından dolayı her gün kıymet

lerinden birer miktar kaybetmekte olan iki istimbot, 9 motorbot, 13 sandalm daimî surette deniz 
üzerinde bulunmaları ve hali hazırda bunları yeniden temin etmek imkânsızlığı gözönüne 
alınarak katî tamirleri yapılabilmesi için bu fasla ;9 000 lira ilâvesine zaruret hâsıl olm'uştur. 

F) Fasıl 12, harcırahlar: 
24 .XII . 1942 tarih ve 4327 sayılı kanun gereğince bilûmum harcırah yevmiyelerine % 50 zam 

yapılmasına rağmen 1943 yılı bütçesine mevzu harcırah fasıllarına bir tahsisat ilâve edilmemiş 
ise de tatbikatta mevzu tahsisatların kifayet etmediği anlaşıldığından daimî ve muvakkat memu
riyet harcırah maddelerine 1 000 er lira ilâve edilmiştir. 

G) Melbusat fasıl 13: 
Umum Müdürlük teşkilâtında mevcut 160 müstahdem için her sene yaptırılmakta olan elbise ve 

ayakkabı mubayaasında gerek malzeme fiyatlarının ve gerek imaliye ücretlerinin yükselmesi sebe
biyle ihtiyacın 10 000 lira ile temin edilemiyeeeği anlaşılmış olduğundan 1944 malî yılı için 5 000 
lira ilâvesine zaruret hâsıl olmuştur. 

HV Fasıl 15, sıhhi temizleme masrafları: (Madde 1) 
Tahaffuzhanelerde mevcut tephir kazan ve etüvlerinin çok eskimiş ve yerlerine yenilerinin te

dariki mümkün görülememiş olmasına binaen hâli hazır vaziyetlerini muhafaza ederek bir müddet 
daha kullanılabilmesini temin için bu maddeye 3 000 lira ilâve edilmiştir. 

Fasıl 15, Madde 4 : Hudut ve sahillerde zuhur edecek hastalık salgınları fevkalâde tahaffuz ted
birleri ittihazını istilzam edecek mahiyet arzettiği takdirde her nevi masrafları ödemek üzere ihti
yat parasından 50 000 liraya kadar sarfiyat icrasına 1943 malî yılı Bütçe Kanununun 6 nci mad-
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desinin yerdiği salâhiyetle bu hizmetler ifa edilmişti. Lâyihanın 4 ncü maddesinde gösterilen 
sebepler dolayısiyle bu masraf için de 1944 malî yılı bütçesinde yeniden açılan 4 ncü maddeye 
50 000 liralık tahsisat konulmuştur. 

I) Fasıl 20 inşa, tesis ve tamir işleri: 
1939 malî yılı bütçesinde 22 000 lira olan bu tahsisattan 1939 senelerinden beri bütçelerin tevzi-

nini temin için tamir işleri biraz tehir edilerek 11 000 lira tenzilât yapılmış isede 1944 malî yılı 
içinde tamirlerine katî zaruret hâsıl olan Sahil Sıhhiye Merkez ye idareleriyle Tahaffuzhane binala
rının tamirlerini temin için bu maddeye 9 000 lira ilâve edilmiştir. 

J) Fasıl 23 kitap mecmua bedeli ve baskı ücret ve masrafları: 
Umumî Hıfzıssıhha Umum Müdürlüğü alâkadar eden bazı maddelerin tadili münasebetiyle yeni

den tabettirilecek talimanamenin tab ve neşir masrafı için bu maddeye 500 lira ilâve edilmiştir. 
K) Fasıl 24 nakil masrafları: ''•'.•'.'•".. 
Umumî nakliyat fiyatlarının artışı münasebetiyle 37 sahil sıhhiye merkez ve idareleriyle ta

haffuzhaneler arasmda yapılan malzeme nakliyatı, banka ve postalarla yapılan para masraflarına 
mevzu tahsisatın kifayet etmemesine binaen bu faslın 1 nci maddesine 1500 ve 2 nci maddesine de 
500 lira ilâve edilmiştir. 

L) Fasıl 25 madde 2 sigorta ücreti: 
Sigorta poliçelerine yapılan, bazı zamlar dolayısiyle bu maddeye 125 lira ilâve edilmiştir. 
M) Fasıl 27 madde 1 1939 ilâ 1942 yıllan borçları: 
İşten menedilen ve milâhare berat ederek vazifesine başlayan bir memurun 1Ö42 senesindeki 

matlubunun tediyesini temin için bu faslın 1 nci maddesine 80 lira tahsisat konulmuştur. 
N) Fasıl 28 hükme bağlı borçlar: 
1926 senesinden 1935 senesine kadar Umum Müdürlük bütçesine dâhil olmak üzere idare edilen 

Haydarpaşa Emrazı Sâriye ve îstilâiye Hastanesinin 1934 malî yılı zarfında tamirini yapan müta-
ahhit ile umum müdürlük arasında zuhur eden ihtilâftan dolayı cereyan eden muhakeme neticesinde 
mütaahide tediyesi tahakkuk eden mebaliğin temyiz mahkemesi Ticaret dairesnin 23 . IX . 1943 
tarihli kararı ile kesbi katiyet etmesinden dolayı bu fasla 1 000 lira tahsisat konulmuştur. 

O) Fasıl 29, 1715 sayılı kanun gereğince evrakı nakdiye itfası: '"* I 
Geçen seneye nazaran 1944 malî yılı masraf bütçesinin bazı fasıl.ve maddelerine yapılan zama-

imden dolayı hâsıl olan masraf farkmm bir nispeti olarak bu sene için 1453 lira fazlasiyle tahsi
sat konulmuştur. 

5. Tenzili yapılan fasıl ve maddeler: 
A) Fasıl 1, madde 3 1943 malî yılı sonuna kadar tediye olunan tekaüt ikramiyesi hakkında 

lâyihanın 4 ncü maddesinin B fıkrasındaki izahat dairesinde muamele yapılmasından dolayı 1 000 
lira tenzil edilmiştir. **' 

B) Fasıl 15, Madde 2 tephir ve temizleme malzemesi satın alma bedeli. 
Umum müdürlüğün başlıca işlerinden addolunan itlafı far ameliyesinde kullanılmakta olan 

kükürt, bu maddeye mevzu tahsisatla tedarik edilmekte isede ambarda mevcut bu maddenin mik
tarı gözönüne alınarak 1944 senesi için 13 000 liranın kifayet edeceği anlaşıldığından 5 000 lira 
tenzil edilmiştir. ' . 

C) Fasıl 22, 4306 sayılı kanun gereğince parasız verilecek giyim eşyası bedeli: 
1944 senesi zarfında böyle bir tahsisata lüzum olmadığından 13 000 lira tenzil edilmiştir. 
D) Fasıl 26 geçen yıl borçlan: 
Bu fasla mevzu tahsisattan 2 000 liranın kifayeti anlaşıldığından 200 lira tenzil edilmiştir. 
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Varidat bütçesi . 
1. Varidat bütçesinin 1 nci ve 2 nci fasıllarında yazılı miktarın 8 aylık tahsilâtına nazaran 

tahmin edilen senelik varidatın 1944 yılında da tahsil edileceği anlaşıldığından 1944 varidat büt
çesi ona tahmin edilmiştir. 

2. Tevdiat faizleri : 
2 nci faslın üçüncü tevdiat faizleri maddesine ait muhammenatın 4431 sayılı kanuna tevfikan 

Cumhuriyet Merkez Bankasına hesap nakli yapılmalından ve bankada açtırılan hesaptan bir te
mettü aimamıyacağmdan dolayı bu maddeye ait varidatın 1944 yılı için tahmini yapılmamış ve 
bu suretle maddeye bir lira konulmuştur. -

3. Satılan emval bedeli teşkilât ambarlarında mevcut eski bazı eşyanın satılması takarrür et
tiğinden geçen seneye nazaran bu madde 500 lira fazlasiyle tahmin edilmiştir. 

4. Maliyeden yardım: 
Cihan harbinin memleketimizdeki tesirlerinin tabii bir neticesi olarak denizyolu ile yapılan 

nakliyat bir kaç cemi müstesna tamamen denecek derecede durmuş ve bu nakliyat yalnız gemile
rimize münhasır kalmış olduğundan dolayı varidat bütçemizin en büyük gelirini teşkil eden toni
lâto rüsumu azalmış olduğundan 1943 malî yılı bütçesi hazırlanırken maliyeden yapılacak yardım 
miktarı 413 000 lira olarak tesbit ve talep edilmiş ve bu miktar kabul edilmişti 1942 malî yılı 
sonunda devrolunan 87 000 liralık ihtiyat parası ile 1943 malî yılı içinde satılan emval bedelinden 
tlıassül eden 10 000 liraki ceman 97 000 lira karşılık gösterilmek suretiyle munzam tahsisat alı
narak uzun zamandanberi tamirleri yapılamıyan deniz nakil vasıtaları ile sahil sıhhiye merkez ve 
idareleri ve tahaffuzhane binalarının tamirleri düşünülmüş isede keşif ve şartnamelerinin vaktiyle 
tanzim edilememesi yüzünden bu işlerin 1943 malî yılı sonuna kadar neticelenemiyeceği kanaati hâsıl 
olmuştur. Bu sebepten bu para (Geçen seneden müdevver nakîd mevcudu) namiyle yeniden açılan 
fasla varidat olarak konulmuş olduğundan 1944 malî yılı için Maliyeden yapılacak yardımın 
350 000 lira yapılmasiyle masraf bütçesinin karşılanabileceği anlaşılmış olduğundan gerek varidat 
ve gerek masraf bütçeleri bu esasa göre hazırlanmış olduğunu arzeylerim. 

* 
Hesap işleri Müdürü 

H. Somay 
S. ve î. M. Vekili 

Di. H. Alataş 
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Rapor 
8.IV. 1944 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletine bağlı Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü
nün 1944 malî yılına ait Bütçe Kanun lâyihası ve. masraf ve varidat bütçeleri projeleri Encümen
ce verilen karar mucibince incelendi: 

Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünün müstakil ve mülhak bir bütçe ile idare oluna
cağı, varidatının münhasıran umuru sıhhiyeye tahsis edileceği Lozan Muahedesine zeyil olarak 
murahhaslarımız tarafından konferansa tevdi edilen bir beyanname ile taahhüt edilmiş bulun
maktadır. 

Umum müdürlüğün teşekkülü, Sıhhat ve içtimai Muavenet Vekâletine bağlılığı, 3017 sayılı 
Sıhhat Vekâleti Teşkilât ve Umumî Hıfzıssıhha Kanunlariyle tâyin ve tesbit edilmiştir. 

Umum müdürlük; hususi kanunların verdiği salâhiyete dayanarak sıhhi hizmetleri ifa ve 
beynelmilel kabul edilmiş ve Hükümetimizin de iştirak etmiş bulunduğu sıhhi mukavelelere müs
teniden Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâletinin vermiş olduğu emir ve direktifleri icra etmek
tedir. 

Beynelmilel ticaret yollariyle ve ticaret vasıtalariyle intikal eden sâri ve salgın hastalıkları 
Türkiye'ye sokmamak ve sokulmak fırsatını bulmuş olanları da olduğu yerde tevkif ve imha et
mek ve hastalığın tevessü ve intişârına mâni tedbirleri zamanında almak, hülâsa sahillerimizi ve 
hudutlarımızı sâri ve salgın hastalıklara karşı korumak vazifesiyle tavzif edilmiştir. 

Umum müdürlüğün; sahillerimizde ve lüzumunda hudutlarımızda yapacağı sıhhi hizmetler 
karşılığı gemilerden tahsil edeceği sıhhi rüsum miktarına ait 21. IV. 1340 tarihli ve 500 sayılı 
Rüsumu Sıhhiye Kanununun 3058, 2864, 4255 sayjlı kanunlarla yapılan tadilleriyle tâyin olun
muştur. 

Umum müdürlüğün (586 047) liradan ibaret masraf bütçesiyle (586 201) liradan ibaret olan 
varidat bütçesinin mütevazin olduğu görülmüştür. 

A - Masraf bütçesi 

Mülhak bütçeler şimdiye kadar bir usule tabi olmaksızın her dairenin hususiyetine göre tan
zim edilmekte ve umumî muvazeneye ait Devlet bütçesiyle tenazur ve ahengi aranmamakta idi. Bu 
sene mülhak bütçeler de Devlet bütçesine göre mütenazır olarak hazırlanmış bulunduğundan 
umum müdürlüğün masraf bütçesini teşkil edeıi fasıl ve maddeler de geçen senelere nazaran bazı 
değişiklikler husule gelmiştir. 

Masraf bütçesinin yekûnu olan (586 047) lira geçen sene yekûnu olan (502 315) liraya nazaran, 
(83 732) lira bir fazlalık arzetmekte ise de hakikî zam (23 732) liradan ibaret bulunmaktadır. Şöy
le ki: ^ 

Lira 

50 000 Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinde mevcut olan (Hudut ve sahillerde zuhur edecek 
hastalık salgınları, fevkalâde tahaffuz tedbirleri ittihazını istilzam edecek mahiyet ar-
zettiği takdirde her nevi masrafları ödemek üzere bütçede açılacak hususi fasla Umum 
Müdürlüğün ihtiyat parasından (50 000) liraya kadar tahsisat kaydına ve; 
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Lira 

10 000 Bu halin icabından olarak muvâkkat müstahdem ücretleri kifayet etmediği takdirde 
de (10 000) liraya kadar ihtiyat parasından maddesine tahsisat verilmesine) Maliye 
ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Veknlerine salâhiyet veren hükümlerin Bütçe Kanun 
lâyihasından çıkarılarak masraf bütçesine intikal ettirilmesi için Maliye Vekilliğinden 
emir verilmiş olduğundan bütçeye ithalinden; 

60 000 Lirası çıkarddığı takdirde hafcftî zammın (23 732) lira olduğu mütalâa olunmaktadır. 

Masraf bütçesini teşkil eden fasıl ve maddelere yapılan yukarıda yazılı (83 732) lira ilâvenin 
müfredatı aşağıda masraf bütçesinin tahlili mrasında fasıl ve maddelerinde gösterilmiştir. 

Eşya fiyatlarının ucuz olduğu zamanlarda 'ihtiyaç maddelerini ambarlarına koymuş bulunan 
Umum Müdürlük 1939 senesmdenberi masraf büklerine zam teklif etmemiş ve hattâ bazı maddeler
den bütçenin tevzini için tenziller bile yapmış olduğu görülüyor. Bu itibarla: ambarlarındaki stok
ların hâlen pek az kalmasından ve havayici zaruriye fiyatlarının alabildiğine yükselmesinden do
layı fasıllara yapılan zamlar ffitiyaçtan üeri geldiği anlaşılmış ve samimiliğine kani bulunduğum 
Umum Müdürlüğün masraf bütçesinden tasarruf denebilecek tenziller yapmak imkânı bulunama
mıştır. ı 

F. M. Tahsisat Tertibi 

171 300 Memurlar maaşı 

2 000 Açık maaşı 

11 000 Tekaüt, dal ve yetim maaşı 

3820 sayılı kanuna ait 1 numaralı kadroda gös
terilen ve bağlı cetvelde yazılı olan (132) me
murdan - münhaller dâhil - fili kadronun bir 
senelik maaş yekûnuna tevafuk ettiği hesaplan
mıştır. 

Geçen sene bütçesiyle alman ve sarfedilmiş bu
lunan bu paranın 1944 senesi için de kâfi geleeeği 
anlaşılmış ve Vekâlet emrinde her ne kadar bir 
tabip varsa da sene içinde Vekâlet emrine me
mur alınması muhtemel bulunmuş olduğundan 
aynen teklif edilmiştir. 

Bugünkü tediye vaziyetine göre bağlı cetvelde 
yazılı (30) zata yılda 10 833 lira sarf edilmek
tedir. 1944 bütçesinin tatbiki sırasında yeniden 
tekaütlük istiyen veya ölüm dolayısiyle dul ve 
yetim kalanlar olursa Muhasebei umumiye ka
nununun 48 nci maddesinin verdiği salâhiyet
le icabeden tahsisat temin olunacağından bu 
tertip 1 000 lira noksaniyle teklif olunmasının 
sebebi : memurların tekaüt ikramiyesi evvelki 
senelerde bu maddeden ödenirken Devlet büt
çesinde olduğu gibi tekaüt ikramiyesi bu sene 
için 4 ncü fasla alınmasına binaen bu tertip-
den 1 000 lira tenzil olunarak o fasla nakledil
miştir. 
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F. M. Tahsisat Tertibi 

11 506 Memur ücreti 

113 856 Müteferrik 
ücreti 

müstahdemler 

IG 259 Muvakkat müstahdehüor üc
reti 

3820 sayılı kanuna bağlı 2 numaralı kadro cet-
linde yazılı (8) memura ait bulunan bu tahsisat 
geçen senenin aynı olarak teklif olunmuş ve 
bağlı cetvelde gösterilen fiili kadroya nazaran 
istenilen tahsisatın mutabık bulunduğu anla
şılmıştır. 

Umum müdürlük teşkilâtının muhtelif hizmet
lerinde iş gören ve Bütçe kanununa bağlı (D) 
işaretli cetvele dâhil bulunan müteferrik 
müstahdemlere mahsus olan bu maddeye konu
lan tahsisat geçen senenin aynı olarak teklif 
edilmiştir. Ancak, bağlı cetvelde gösterildiği 
üzere 176 müteferrik müstahdemden 16 sı ta
sarruf edilerek müstahdem adedi (160) a indi
rilmiş ve bunlardan tasarruf edilen yıllık 
8 100 lira (160) müstahdeme âzami (10), as
gari (5) lira olmak üzere aylıklarına ilâve 
olunmuştur. 
Umum müdürlüğün bu maddeye ait tahsisatı 
fazlalaştırmadan müteferrik müstahdemler ade
dinden tasarruf ederek - velev az da olsa - di
ğerlerine bir miktar zam yapılmış olması ih
tiyacın ifadesi olarak kabulü zaruri bulunmuş 
ve (160) müstahdemle de işlerin aksamadan 
görüleceği ifade edilmiştir. 

Bu maddeye ait tahsisat 1943 bütçesinde 
(6 259) lira olarak kabul olunmuş ve fakat 
bütçe kanununun 6 ncı maddesine de - mevcut 
tahsisat kifayet etmediği takdirde (10 000) li
raya kadar umum müdürlüğün ihtiyat parasın
dan tahsisat ilâvesiyle sarfına mezuniyet veril
miş olduğundan ve bu maddeye konulan tahsisat 
geçen senelerde de kifayet etmediğinden ma
hiyetleri itibariyle daimî hizmetlerden madud 
bulunan hususatm bütçe kanunlarından çıkarıla
rak ya bütçeye maledilmesi veya esas kanunlara 
eklenmesi icabettiği Maliye Vekâletinden bildi
rildiğinden umum müdürlüğün banka mevcut 
60 000 liralık ihtiyat parası bütçeye maledilerek 
bunun 10 000 lirası bu tertibe ilâve olunmuştur. 
1943 senesi zarfında âzami 10, asgari 8 aylık ol
mak üzere iki tabip, 37 aşı tatbik memuru istih
dam edilmiş ve istihdam müddetlerine nazaran 
bunlara bu tahsisattan 15 259 lira sarf edilmiş
tir. Buna nazaran tertibe konulan tahsisat ye
rinde olup tasarruf imkânı görülememiştir. 
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Tahsisat Tertibi 

5 112 Muvakkat tazminat 

1 000 Tekaüt ikramiyesi 

1 750 Çocuk zammı 

3 000 Kırtasiye 

5 000 Mefruşat ve demirbaş 

10 000 Teshin 

6 000 Tenvir 

14 100 Müteferrika 

Umum Müdürlüğün bağlı cetvelde yazılı merkez 
memurlarına Barem Kanuniyle verilen mesken 
tazminatı olup memur adedine göre hesaplanarak 
geçen senenin aynı olmak üzere teklif edilmiştir. 

Evvelki seneler bütçelerinde bu tahsisat, tekaüt, 
dul ve yetim tertibinden verilmekte idi. Devlet 
bütçesinde olduğu gibi hususi bir fasıl alınarak 
ayrı bir tertipte gösterilmesi icabettiğinden te
kaüt, dul ve yetim faslına mevzu tahsisattan 
1 000 lirası buraya nakil olunarak teklif edil
miştir. • • ; ; g..^; ^\-iM 

4178 sayılı kanun gereğince verilmesi icabeden 
çocuk zammına ait bağlı cetvele nazaran 369 lira 
fazlasiyle geçen senenin aynı olmak üzere teklif 
edilmiştir. ı 

Kâğıt fiyatlarının artmasından dolayı 500 lira 
teklif olunmuştur. 1939 hesabı katisinde 2 834 
lira, 1942 hesabı katisinde 1 233 ve 1943 senesi 
şubat sonuna kadar 2 374 lira sarf edilmiş olduğu 
anlaşılmış ve bu itibarla 500 lira zammın yerinde 
bulunduğu neticesine varılmıştır. 

Üç yüz elli bin lira kiymetindeki bütün mefru
şat ve demirbaş eşyanın tamir ve iyi muhafaza
sına ait kâfi gelecek bu tahsisat aynen teklif 
olunmuştur. , ı i vl 

Kömür fiyatlarının yükselmesinden ve yeni zam 
yapılacağı da haber alındığından 2 000 lira faz
lasiyle teklif olunmuştur. 

Elektrik fiyatlarına yapılan zam sebebiyle 
1 000 lira fazlasiyle teklif olunmuştur. Evvel
ki seneler bütçelerinde bu faslın 3 ve 4 ncü 
maddeleri olan tenvir ve teshin tertipleri bir 
maddede toplanmış, 1939 katî hesabında 10 506 
lira, 1942 hesabı katisinde 10 181 lira ve 1943 
şubat sonuna kadar da 12 552 lira sarf edilmiş 
olduğu cihetle bu iki maddede tasarruf imkânı 
olmadığı anlaşılmıştır. 

Bu maddeye 4 100 lira zam yapılarak teklif 
olunmuştur. 1939 katî hesabında 8 927 lira, 
1942 katî hesabında 9 937 lira ve 1943 şubat 
sonuna kadar da 9 856 ura sarf edilmiş bulun
maktadır. 

( SL âay ıs ı : ÖÛ-) 
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Tahsisat Tertibi 

4 000 Maktu evrak ve defterler 

1 147 Posta ve telgraf ücreti 

3 400 Telefon ve diğer muhabere 
ücret ve. masrafları 

4 000 Kira bedeli 

36 000 Nakil vasıtaları masrafı 

7 000 Milletlerarası kongre ve te
şekküllere iştirak masrafı 

ihtiyaç maddelerinin fiyatları çok yükseldiğin
den teklif edilen bu tahsisatla umum müdürlük 
merkezi ve 37 sahil sıhhiye merkez, idare ve 
tahaffuzhanelerin müteferrik ihtiyaçları sene 
sonuna kadar müşkülâtla idare olunabildiğin-
den bahşedilmiş ve bu itibarla zam yerinde bu
lunmuştur. 

Aynen teklif edilen bu maddeye ait tahsisatın 
kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Posta, Telgraf ve Telefon Umum Müdürlüğün
den alınan yazıdaki talebe göre konulmuştur. 

11. II .1943 tarih ve 2/19451 sayılı karara tev
fikan telefon mükâleme ücretlerine zam yapıl
mış olduğundan 1 000 lira fazla hesaplanmış ve 
teklif edilmiştir. 

Bu madde aynen teklif olunmuştur. 13 sahil 
sıhhiye merkez ve idarelerin senelik icar bede
lidir. Bu maddeden 1943 senesinde maddeden 
maddeye 500 lira kadar bir münakale yapıl
mışsa da 1944 senesinde yeniden bir binaya ih
tiyaç olması muhtemel olduğundan 500 liranın 
tenzili muvafık görülmemiştir. 

Bu fasla 9 000 lira ilâve edilmiştir. 2 istimpot 
9 motorbot, 13 sandal daimî surette deniz üs
tünde bulunmaları ve harbin başladığındanberi 
de bir çoğunun tamir ettirilmemeleri yüzünden 
kıymetlerinden hayli kaybetmiş oldukları için 
bu sene bunların katı tamirlerine lüzum ve za
ruret hâsıl olmuş ve bundan dolayı bu fasla 
9 000 lira ilâve edilmiştir. 
1939 kati hesabında 26 871 lira 1942 hesabı ka
tisinde 19 836 lira ve 1943 malî yılının şubat 
sonuna kadar da 26 665 lira sarfedilmiş oldu
ğundan teklif edilen 9 000 liralık zam kabul 
olunmadığı takdirde nakil vasıtalarının tamir
leri mümkün olamayacağı anlaşılmıştır. Tamir
lerine ciddi lüzum görülen bu vasıtaların büs
bütün elden çıkmaması için zammın kabulü za
ruri bulunmaktadır. 

Lozan muahedesiyle kabul edilen ve merkezi 
Paris'te bulunan beynelmilel Hıfzıssıhha Ofisi
ne iştirak hissesi olup her sene muntazaman 
gönderilmektedir. 1943 senesi tahsisatı da gön
derilmiş olduğundan 1944 senesi için de aynen 
teklif edilmiştir. 
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P. M. Tahsisat Tertibi 

12 1 5 000 daimî memuriyet harcırahı 

12 2 4 000 Muvakkat memuriyet har
cırahı 

3 1 Ecnebi memleketler harcı
rahı 

15 0C0 Mellmsat 

1944 malî yılında kaç memurun tahvile tabi 
olacağı veya yeniden alınacağı bilinememekte
dir. 1943 bütçesine konulan 4 000 lira daimî 
memuriyet harcırahı evvelki yılların aynidir. 
Nâkil vasıtaları ücretleri arttığı ve harcırah 
yevmiyeleri de 4327 sayılı kanunla yüzde elli art
mış bulunduğundan ve 1943 şubatının sonuna 
kadar 3 600 lira sarf edilmiş ve tahsisatın kifa
yet etmiyeceği düşünülerek bazı tahvillerden 
vazgeçilmiş olduğu anlaşılmıştır, önümüzdeki 
sene için ancak 5 000 lira ile idaresi mümkün 
olabileceği düşünülerek maddeye 1 000 liranın 
ilâvesi istenilmiştir. îzah olunan sebeplere göre 
yapılan zam ihtiyacı karşılayacağı için kabulü 
muvafık olacaktır. 

Bazı memurların silâh altına alınması sebebiyle 
bunların yerlerine başka mahallerden muvak
kat memuriyetle memurlar gönderilmekte oldu
ğu gibi Umum Müdürlük mülhakatında husule 
gelen bazı yolsuzlukların tahkiki için de - Umum 
Müdürlük müfettişi olmadığından dolayı -
merkezden muhakkik gönderilmektedir. 
Ne gibi işler için, nerelere muvakkat memur 
gönderileceği ve ne kadar müddet memuriyet
leri devam edeceği bilinememektedir. 
1943 yılı için konulan 3 000 liranın şubat sonu
na kadar 2 750 lirası tamamen sarf edilmiş bu
lunmaktadır. Nakil vasıtaları ücretleri arttığı 
gibi yevmiyelere de yüzde elli zam yapıldığın
dan bu sene için 1 000 lira fazlasiyle 4 000 lira 
ile idare edilebileceği hesaplanmış ve teklif edil
miştir. Mucip sebeplere göre kabulü muvafık 
olacağı kanaatindeyim. 

Bugünkü şartlar altında kimsenin bir yere gi
debilmesi mümkün olmadığından maddenin mu
hafazası için bir lira teklif olunmuştur. 

Umum Müdürlük teşkilâtında mevcut 160 müs
tahdem için her sene yaptırılmakta olan elbise 
ve ayakkabı malzeme fiyatlarının ve imaliye 
ücretlerinin yükselmesinde ve bu sene ambarda 
istok «İbişe kalmadığından geçen sene yaptırılan 
(120) takım elbiseye mukabil bu sene (40) ta
kım fazla yaptırılması icab ettiğinden dolayı bu 
fasla 5 000 lira ilâvesine zaruret görülmüştür. 
1939 katı hesabında 8 434 lira 1942 katı hesa-
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Tahsisat Tertibi 

000 3335 sayılı kanun gereğince 
yapılacak T, Y. M. 

6 000 

13 000 

Tephir alât ve vasıtaları ta
mir işletme masrafı 

Tephir ve temizleme malze
mesi satmalma ve amele 
yevmiyesi 

5 000 istanbul ve izmir liman ve 
şehir bakteriyoloji müesse
seleri masrafları 

50 000 Hudut ve sahillerde zuhur 
edecek sâri ve salgın hasta
lıklara karşı alınacak tedbir
ler masrafı 

bmda 13 014 lira 1943 şubat sonuna kadar da 
9 967 lira sarf edilmiş olduğundan zammın ka
bulü muvafık olacağı mütalâasındaynn. 

Aynen teklif olunan bu maddeye ait tahsisatın 
kâfi geleceği anlaşılmıştır. 

Tahaffuzhanelerde mevcut tephir kazan ve etüv
lerinin çok eskimiş ve yerlerine yenilerinin teda
riki imkânsız bulunmuş olduğundan hali hazır 
vaziyetlerini muhafaza ederek bir müddet daha 
kullanılabilmelerinin temini için bu maddeye 
3 000 lira ilâve olunmuştur. 
1939 katı hesabında 2 271 lira, 1942 hesabında 
550 lira ve 1943 şubat sonuna kadar 3 490 lira 
sarf edilmiş olduğundan istenilen 3 000 liranın 
ilâvesi kabule şayan görülmüştür. 

Fare itlafında kullanılan kükürt, bu maddeden 
alınmaktadır. 
Umum müdürlük ambarında kâfi miktar kü
kürt mevcut olduğundan ve bu miktar tahsisat
la idare edilebileceği hesaplandığından 5 000 li
ra noksaniyle madde teklif edilmiş bulunmak
tadır. 
1939 katı hesabında 5 736 lira ve 1942 katî he-
sahında 12 150 lira ve 1943 şubat sonuna kadar 
da 10 557 lira sarf edilmiştir. Bu masraflara 
»öre istenilen tahsisatla idare mümkün olabi
leceği neticesine varılmıştır. 

Biri İstanbul'da, diğeri izmir'de bulunan li
man ve şehir bakteriyoloji lâboratuvarlarının 
bu tahsisatla idare olunabileceği anlaşılmış ve 
aynen teklif edilmiştir. 

1943 Bütçe Kanununun 6 ncı maddesinin : 
«Hudut ve sahillerimizde zuhur edecek hasta
lık salgınları, fevkalâde tahaffuz tedbirleri it
tihazını istilzam edecek mahiyet arzettiği tak
dirde her nevi masrafları ödemek üzere umum 
müdürlüğün ihtiyat hesabından 50 000 liraya 
kadar sarfiyat icrasına Sıhhat ve İçtimai. Mua
venet-Vekiline salâhiyet verilir.» Bu hükmü ya
karıda arz ve izah olunduğu üzere bütçeye it
hal edilmesi ve sarfına izin verilen tahsisatla
rın bütçeye intikal ettirilmesi lüzumu Maliye
den bildirildiğinden bu maddeye bu tahsisat 
bu sebeple konulmuştur, 

(*&toİ»:.90) 
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16 100 Fakir yolcuların iaşe ve tek- Geçen senenin aynı olarak teklif olunmuş ve 
fin masrafı bu fasla konulan tahsisat maksada kâfi gelmek

te bulunmuştur. 

17 500 Tıbbi ecza ve lâboratuvarlar Aynen teklif olunan bu fasla ait tahsisat kâfi 
gelmektedir. 

Aynen teklif edilen bu tahsisatla idare oluna
cağı anlaşdmıştır. 

Fazla veya mükerrer alınan paraların iadesini 
teminen açılmış olan bu fasla mevzu tahsisat 
aynen teklif olunmuştur. 

1939 malî yılı bütçesinde 22 000 lira olan bu tah
sisat ötedenberi bütçelerin tevzini için tamir 
işleri tehir edilerek tenzilât yapılmışsa da 1944 
malî yılı içinde tamirlerine katî zaruret hâsıl 
olan sahil sıhhiye merkez ve idareleriyle tahaf
fuzhane binalarının tamirlerini temin için 9 000 
lira fazla teklif olunmuştur. 
1939 katı hesabında 8 435 lira, 1942 katî hesa
bında 12 111 lira ve 1943 şubat sonuna kadar da 
11 294 lira sarf edilmiştir. 
Bağlı cetvelde yazılı 16 sahil sıhhiye merkez ve 
idaresine ait masraf bedeli 33 714 liraya baliğ 
olacağı elde mevcut keşif cetvellerinin, tetkikin
den anlaşılmışsa da 1944 yılı için de bunlardan 
22 000 liralık tamirat yapılmasına katî zaruret 
görülmüştür. 
Binaların tamirleri geciktiği takdirde daha fazla 
masarife sebebiyet vereceğinden teklifin kabulü 
mütalâasındayım. 

Aynen teklif olunan bu tahsisatla idare mümkün 
olacağı öğrenilmiştir. 

22 — 4306 sayılı kanun gereğince Bir defaya mahsus olmak üzere umum müdürlük 
parasız verilecek giyim eşyası memurlarına verilen giyim eşya bedeli olan 13 000 
bedeli lira tasarruf edilmiştir. 

23 1 000 Kitap, meomuâ bedeli ve bas- Umumî Hıfzıssıhha Kanununda umum müdürlü-
kı ücret ve masrafları ğü alâkadar eden bazı maddelerin tadili müna

sebetiyle yeniden tabettirilmesi icabeden talimat
namenin tab ve neşir masrafı için bu maddeye 
500 lira ilâve olunarak teklif edilmiştir. 

24 1 4 500 Her türlü eşya nakil, ambalaj Malzeme nakliyatı banka ve postalarla yapılan 
ve sigorta masrafları para masraflarının artışı münasebetiyle 37 sahil 

.'•.•' sıhhiye merkez ve idareleri ile tahaffuzhaneler 
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masrafı 

18 300 Mahkeme masrafları 

19 1 000 Geri verilecek paralar 

20 22 000 inşa, tesis ve tamir iş. 

21 1 000 Pasif korunma masrafı 
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4 500 Vergi ve resimlet 

1 200 Sigorta 

2 ÖÖO Geçen ytllltr borçları 

80 1939 - 1942 yıllan borçları. 

1928 - İ988 yuları borçlan 

1 000 Hükme bağlı borçlar 

2 338 1715 numaralı kanunun 8 
nei maddesi gereğince ev
rakı nakdîye itfası 

Irira 

arasında yapılan nakliyat için mevzu tahsisatın 
yetmemesinden dolayı bu faslın 1 nci maddesine 
1 500 lira ve 2 nci maddesine de 500 lira ilâve 
edilmiştir. 
1939 katı hesabında bir fasılda toplanan bu tah
sisattan 3 558 lira ve 1942 katî hesabında 4 568 
lira ve 1943 şubat sonuna kadar da bütçeye mevzu 
4 000 liralık tahsisat tamamen sarf edilmiş ve 
sene sonuna kadar tahakkuk edecek masraflan 
karşılamak için de 1 000 lira münakale teklif 
olunmuştur. 
1943 senesine nazaran her iki madde için iste
nilen 1 000 er lira fazlalık muvafık görülmüş
tür. ., ;' 

Bu maddeye mevzu tahsisat geçen senenin aynı 
olup kâfi gelmektedir. 

Sigorta poliçalarına yapılan bazı zamlar dola-
yısiyle bu maddeye 125 lira ilâve olunmuştur. 

Bu fasıl 200 lira noksaniyle teklif olunmuştur. 

Seksen lira kadar bir tahsisata ihtiyaç olduğu 
cihetle istenilen bu para kâfi geleceği anlaşıl
mıştır. 

Sene içerisinde tahakkuk edecek borçla Bütçe ka
nununun verdiği salâhiyetle yapılacak müna
kaleyi temin için bu madde rakamsız olarak 
muhafaza edilmiştir. 

Tediyesi tahakkuk etmiş ve hükme de bağlan
mış olduğundan sahiplerine verilmek üzere 
teklif olunmuştur. 

Hususi kanununa göre hesaplanarak 1943 sene
sine nazaran (1453) lira fazlasiyle teklif olun-
muştur. 

349 782 
119 248 
111 600 
5 417 

Birinci kısmi yekunu 
îkincıkısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 
Dördüncü kısım yekûnu 

586 047 Umumî yekûn 

( S. Sayısı : 90 ) 
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S • Varidat bütçesi 

Umum müdürlüğün varidat bütçesi geçen seneye nazaran 82 501 lira fazlasiyle teklif olunmuş
tur, esas fazlalık işe : 

Lira 

îça yaramiyaıı Tuzla.,^ 
Tonilâto ve bulaşık rüsumunda husule gelen fazlalıktan. 
Bütçe kanununun verdiği salâhiyete binaen 1942 senesinden müdevver ihtiyat akçasının 
bütçeye ithal olunarak varidat bütçesine intikal ettirilmesinden dolayı fazlalık 97 000 
liradan ibarettir. 

Cumhuriyet Merkez Bankasındaki fcıymetlerden temettü ahnamıyaçaİSMİan 

Maliye Vekâleti tarafından bir kaç senedenberi yapılmakta olan nakdî yardım miktarı 

32 501 fazla varidat sebebiyle 63 000 lira noksan alınmasından dolayı tenzil olunarak varidat 
bütçesi 32 501 lira fazlasiyle teklif edilmiş bulunmakta ve geçen malî sene içinde yaptırıl
ması mümkün olmayan deniz nakil vasıtalariyle sahil sıhhiye merkez ve idareleri ve tahaf
fuzhane binalarının bu para ile bu senetamirlerine katı lüzum görülmektedir. 

F , M. Tahsisat Tertibi 

1 1 124 000 Tonilâto rüsumu 

2 5 000 Ciltli patente 

2 1 1 000 Para cezası hasılatı 
2 6 000 Bulaşık rüsumu 

1 Tevdiat faizleri 

700 Satılacak emval bedeli 

1 nci ve 2 nci fasıllarda yazılı miktarın sekiz 

aylık tahsilâtına nazaran tahmin edilen senelik 

varidatı bu sene de tahsil edileceği anlaşılmış 
ve geçen sene vâki fazla varidatın bu sene de 
aynen olup olamryacağı hâdİsata tabi bulunmuş 
olduğundan dolayı, bu fasıllara mevzu muham-
menat aynen teklif olunmuştur. Yine fazlalık 
devam ettiği takdirde 1944 bütçesinde olduğu 
gibi keza varidat bütçesine intikal ettirileceği 
tabii görüldüğünden bu fasıllar muhammenatı 
nın kabulü muvafık bulunmuştur. 

2 nci faslın 3 ncü maddesine geçen sene konulan 
muhammenatm 4 431 sayılı kanun mucibince 
Cumhuriyet Merkez Bankasına hesap nakli ya
pılması sebebiyle bankada açılan bu hesaptan 
bir temettü almamıyacağmdan dolayı varidat 
tahmini yapılamamıştır. 

Umum Müdürlük teşkilât ambarlarında mevcut 
eski eşyanın satılması icabettiğinden geçen sene
ye nazaran 500 lira fazla tahmin olunmuştur. 

(S. Sayısı: 90) 
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3 

2 500 Muhtelif hasılat 

350 000 Maliyeden yardım 

Sekiz aylık tahsilata göre tahmin olunan senelik 
varidat bu sene de tahsil olunabileceği anlaşılmış 
ve muhammenat aynen teklif edilmiştir. 

Yukarıda izah olunduğu üzere 1943 senesinde 
istenilen 413 000 liraya mukabil 1944 senesi için 
63 000 lira noksaniyle 350 000 lira istenilmiştir. 

4 97 000 Geçen seneden müdevver Bu paranın da sureti tahsili yukarıda izah olun-
nakit mevcudu muştur. 

C. Bütçe Km un lâyihası 

1944 yılı kanun lâyihası usul ve teamüle muvafık hazırlanmış ve mevzuata uygun görülmüş
tür. Varidat ve masraf bütçeleriyle bütçe kanun lâyihasının kabulünü Yüksek Encümene saygı ile 
arz ve teklif ederim. 

Raportör 
Bolu Mebusu 
Dr. Z. tflgen 

( S. Sayısı : 90 ) 



— 17— 
Bütçe Encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
Bütçe Encümeni 
Esas No. î/206 
Karar No. 51 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 29 . I I . 1$44 itarihli ve 6/658 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan Hu
dut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 1944 
malî yılı Bütçe Kanunu lâyihası Encümenimi
ze havale Duyurulmakla Sıhhat ve içtimai Mu
avenet Vekili Doktor Hulusi Alataş ve Umum 
Müdürlüğün ilgili memuru ile Maliye Vekâleti 
namına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü 
hazır oldukları halde tetkik ve -müzakere edildi. 

Masraf bütçesi: 
Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum, Müdürlü

ğünün 1944 malî yılı bütçesi geçen yıla naza
ran 83 732 lira. fazlasîyİe 586 047 lira olarak 
teklif edilmiştir. 

Bu artışın başlıca sebeplerini hayat paha
lılığının husule getirdiği zaruretler teşkil et
mektedir. Bunlarm başlıeaları: 

Muvakkat müstahdemler tertibinde görü
nen 10 000 lira fazlalık, hariçte daha kazançlı 
iş bulabilmesi mümkün olan bazı sanatkârlara 
yapılan ufak zamlardan ileri gelmiştir. 

Kırtasiye, tenvir, teshin, müteferrika, mel-
busat, nakil vasıtaları masrafları ve tephir âlât 
ve vasıtaları tamir ve işletmesi tertiplerindeki 
fazlalık ta mahrukat ve malzeme fiyatlarının 
artışından doğmuştur. 

Harcırahlar, posta, telgraf ve telefon üc

retleri tertiplerindeki artışın sebeplerini de bu 
ücretlere kanun ile yapılan zamlar teşkil et* 
mektedir. 

Dünya ahvalinin bugünkü şartlarına göre 
hudutlarımızda heran zuhura muhtemel olan 
bulaşıcı hastalıklarla derhal mücadele yapıl
masını temin için bu yıl bütçede açılan ayn 
bir tertibe 50 000 lira konmuş ve tamire muh
taç bazı binaların bu yıl tamirini temin için in
şa ve tamir maddesine de 9 000 lira ilâve edil
miştir. 

Masraf bütçesinin bu fazlalıkları bugünün 
ihtiyaç ve zaruretlerine uygun olduğu yapılan 
tetkiklerden anlaşılmış ve teklif aynen kabul 
edilmiştir. 

Varidat bütçesi: 
Umum Müdürlük 1944 malî yılı varidatı da 

geçen yıla nazaran 32 501 lira fazlasiyle 586 201 
lira olarak tahmin edilmiştir. 

Umum Müdürlük, varidatını 1943 yılınm 
sekiz aylık' tahsilatını esas tutarak tahmin et
miş bulunmaktadır. 

Bütçenin Encümende müzakeresi sırasında 
dokuz aylık tahsilat yekûnları elde edilmiş ol
duğundan buna 1942 yılının son üç aylık tah
silat yekûnu da ilâve edilmek* suretiyle aşağı
daki neticeye yarılmıştır: 

Tonilâto rüsumu 
Ciltli patente 
Para cezası 
Bulaşık rüsumu 
Muhtelif hasılat 

1942 malî yılı 
son üç aylık 

tahsilatı 

30 296 
1 007 

347 
1 941 

784 

1943 malî yıli 
dokuz aylık 

tahsilatı 

106 499 
3 282 

860 
10 991 
1 596 

'. '*: 
' 

Y e k â n 

156 795 
4 289 
1 207 

12 932 
2 380 

Bu cetvelin tetkikından da anlaşılacağı veç
hile bu tertiplere 1944 yılı için tahmin edilen 
rakamlar mutedil ve ihtiyatlı bulunmuş ve ay

nen kabul edilmiştir. Varidat bütçesinin tasni
finde masraf bütçesinde olduğu gibi umumî 
bütçede mevcut esaslara ve Umum Müdürlü-
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gün başlıca varidatını teşkil eden sıhhiye re
simlerine müteallik 500 sayılı kanunun hüküm
lerine uygun bir hale getirilmiştir. 

Bütçe lâyihasına gelince: 
Lâyiha, her yıl bütçe lâyihalarında bulun

ması lüzumlu olan madde ve hükümleri ihtiva 
etmesi itibariyle aynen kabul edilerek Umumî 
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Re
isliğe -sunulmuştur. . 
Bütçe En. R$. M. M. Kâtip 

Kastamonu Tokad - İstanbul 
T. Coşkan H.N. Keşmir F. öymen 

Bitlis Bolu Diyarbakır 
B. Osma Dr, Z. Ülgen R. Bekit 

Diyarbakır Edirne Eskişehir 
• Ş. Vluğ M. N. Gündüzalp Y. Abadan 
Giresun Giresun İsparta 

M. Akkaya A. Sayar M. Karaağaç 
istanbul istanbul izmir 

If. Kort el Il.Ülkmen M. Birsel 
Kayseri Mardin 

F. Baysal it. Erten 
Yozgad Zonguldak 
S, îçöz H, A. Kuyucak 
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îtudüt ve SahillerSıhhat Umum Müdürlüğü 1944 malî yılı bütçe kanunu lâyihası 

HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

MADDE 1. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umûm Müdürlüğü 1944 malî yılı masraf lan için 
ilişik (A) işaretli cetvelde gösterildiği üzere 
586 047 lira tahsisat verilmiştir. 

MADDE 2. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğü 1944 malî ylîı masraflarına I 
karşılık olan varidat bağ& (B) işaretli cetvel
de gösterildiği üzere 586 201 lira tahmin edil
miştir.' ;- I 

MADDE 3. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
. Umum Müdürlüğünce 1944 malî yılmda tahsil 
edilecek varidat nevilerinden her birinin müste-
nid olduğu hükümler bağlı (C) işaretli cetvel
de gfeterümiştir. 

MADDE 4. — Hudut ve Sahiller Sıhhat 
Umum Müdürlüğünün 3656 sayılı kanunun 19 
ncu maddesine dâhil müteferrik müstahdemleri 
ve nakil vasıtalarına ait kadroları bağlı (D) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

Fasıl numarasiyle unvanı bağlı (E) işaretli 
cetvelde yazılı tertipten 3656 sayüı kanunun I 
9 ncu maddesi gereğince idaresi zaruri görülen 
muvakkat mahiyetteki müstahdemler için aylık 
ücretli müstahdemler kullanılabilir. Bunların 
kadrolariyle 3656 sayılı kanunun 13 ncü maddesi 
hükümlerine tabi ihtisas mevkileri icra Vekil
leri Heyeti kârariyle tesbit ve müita&kıp yıl büt
çesiyle Büyük Millet Meclisine tevdi olunur. 
Bu tertipten alınacak kadroların bütçede mev
cut hizmetlere ilâve mahiyetinde alınmaması 
şarttır. "•" ,••.• .',' 

MADDE 5. - -Geçen yıl borçlan tertibinde-
ki tahsisat fevkinde tahakkuk eden borçlar, 
taalluk eyledikleri hizmetlere tekabül eden ter
tiplerden bu tertibe Maliye Vekâetince nakledi
lecek tahsisattan ödenir. 

1928 -1942 malî yılına ait* olup ta Muhase
be! Umumiye Kanununun 93 ncü maddesine 
göre müruru zamana uğramamış ve tahsisatları 
yıllan bütçelerinde mevcut bulunan ve 1944 
malî yılı bütçesinin masraf tertipleri tasarruf
larından eski yıllar borçlan faslına Maliye Ve
kâletince nakil edilecek tahsisattan ödenir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEÖÎŞTİRÎŞİ 

MADDE 1. —- Aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. -— Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. —•'• Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 6. — Masraf tertiplerinden yapıla
cak sarfiyata ait formül bu kanuna bağlı (R) 
işaretli cetvelde gösterilmiştir. 

MADDE 7. — Bu kanun 1 haziran 1944 tari
hinden muteberdir. 

MADDE 8. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
killeri memurdur. 

28. H . 1944 
Bş. V. Ad. V. M. M. V, 

Ş. Saraçoğlu A. R. Türel A. R. Ariunkal 
Da. V. Ha. V. Ma. V. 

Hilmi Uran N.Menemencioğlu F.Âğralı 
Mf. V. Na. V. îk. V. 
Yücel Sırrı Day. Fuad Sirmen 

S. I. M. V. ö. î. V. Zr. V, 
Dr. H. Alataş Suad H. Ürgüplü S. R. ffatipoğlu 

Mü. V. TL V. 
A. F. Cebesoy C. S. Siren 

B. B. 

MADDE 6. — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. -4- Aynen kabul edilmiştir 

MADDE 8. — Aynen kabul edilmiştir. 
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A - CETVELİ 

Muhassasatın nev'i 

Birinci kişiyi - Maaş, ücret, 
tahsisat, tekaüt ikramiyesi 
ve benzeri şahsa ait istih

kaklar 

I - Maaşlar ve ücretler 
Maaşlar 
Memurlar maaşı 
Açık maaşı 
Tekaüt, dul ve yetim maaşı 

1943 
Mali yılı 
tahsisatı 

Lira 

171 299 
2 000 

12 000 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

171 299 
2 000 

11 000 

171 299 
2 000 

11 000 
Fasıl yekûnu 185 299 184 299 184 299 

3 
4 

ücretler 
Memurlar ücreti 11 506 
Müteferrik müstahdem ücreti 113 856 
Muvakkat müstahdemler üc
reti 6 259 
Gece pratika ücreti 16 000 

Fasıl yekûnu 147 621 

I I - Diğer istihkaklar 
Muvakkat tazminat 
1883 sayılı kanunun 68 nci 
maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 
4178 sayılı kanun gereğince ve
rilecek çocuk zammı 

, Birinci kısım yekûnu 

5 112 

11 506 
113 856 

16 259 
16 000 

157 621 

* I i 

5 112 

11 506 
113 856 

16 259 
16 000 

157 621 

5 112 

1 750 

339 782 

1 000 

1 750 

349 782 

1 000 

1 750 

349 782 

İkinci kısım - İdarî masraflar 

I - Hizmete ait olanlar 
Büro masrafları 

1 Kırtasiye 2 500 
(S; Sayısı: 90) 
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P. M. 

2 
3 
4 
5 
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Muhassasatın nev'i 

Mefruşat ve demirbaş 
Teshin 
Tenvir 
Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

5 000 i 
8 000 
5 600 

10 000 

31100 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

5 000 
10 000 
6 600 

14 100 

38 700 

5 000 
10 000 
6 600 

14 100 

38 700 

9 
10 

7 Matbu evrak ve defterler 
8 Posta* telgraf ve telefon ücre

ti ve masrafları 
1 Posta ve telgraf ücreti 
2 Telefon ve diğer muhabere üc

reti ve masrafları 

Fasıl yekûnu 

Kira bedeli 
Nakil vasıtaları masrafları 

4 000 

973 

2 400 

3 373 

4 000 

27 000 

4 000 

1 147 

3 400 

4 547 

4 000 
36 000 

4 000 

1 147 

3 400 

4 547 

4 000 

36 000 

* II - Şahsa ait olanlar 
11 Harcırahlar 

1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcı-

4 000 5 000 5 000 

T-. ' 

v • 

12 
13 

rahı 
3 Ecnebi memleketler harcırahı 

j * Fasıl yekûnu 

Melbusat 
3335 sayılı kanun gereğince ya
pılacak tedavi, yol ve saire 
masraflan 

İkinci kısım ^ekûnu 

3 000 
1 

7001 

10 000 

1 000 

87 474 

4 000 
1 

9 001 

15 000 

1000 

112 248 

4 000 
1 

9 001 

15 000 

1 000 

112 248 

( â . âayıs i :§u) 
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M Muhassasatm nev'i 

Üçüncü kısım - Daireye mahsus 
hizmetler 

I - Daimî olanlar 
Sıhhi temizleme masrafları 

1 Tephir âlât ve vasıtaları tamir 
ve işletme masrafı 

2 Tephir ve temizleme malzeme
si satmalma bedeli ve amele 
yevmiyesi 

3 istanbul ve izmir liman ve şe
hir bakteriyoloji müesseseleri 
masrafları 

4 Hudut ve sahillerde zuhur ede
cek sair hastalıklara karşı alı
nacak tedbirlere ait masraflar 

v Fasıl yekûnu 

Fakir yolcular iaşe, teçhiz ve 
tekfin masrafları 
Tıbbi ecza ve lâboratuvarlar 
masrafı 
Mahkeme masrafları 
Greri verilecek paralar 
înşa, tesis ve tamir işleri 

I I - Muvakkat olanlar 
Pasif korunma masrafları 
4306 sayılı kanun gereğince pa
rasız verilecek giyim eşyası be
deli ve her türlü masrafları 

I I I - Müteferrik olanlar 
Milletlerarası kongre ve teşek
küllere iştirak masrafı 
Kitap, mecmua bedeli ve baskı 
ücret ve masrafları 

( S . Bayisi . 

-

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

• -

• • ' - • - • 

3 000 

18 000 

5 000 

26 000 

100 

500 
300 

1 000 
13 000 

1 000 

13 000 

7 000 

500 
90) 

1944 mail yılı için 
Hükümetçe 

talep edilen 
Lira 

-— -:-.- :- ,/ 

' -

6 000 

13 000 

5 000 

50 000 

74 000 

100 

500 
300 

1 000 
22 000 

1000 

0 

7 000 

1 000 

Encümence 
kabul edilen 

Lira 

-

— • 

• " 

6 000 

13 000 

5 000 

50 000 

74 000 

100 

500 
300 

1 000 
22 000 

1 000 

0 

7 000 

1 000 



u 

*V M. Muhassasaim nev'i 

23 Nakil masrafları 
1 Her türlü eşya nâkil, ambalaj 

ve sigorta masrafları 
2 Para nakil masrafları 

Fasıl yekûnu 

24 Gayrimenkul masrafları 
1 Vergi ve resimler 
2 Sigorta 

£T'C 

« Fasıl yekûn ı̂ 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü hısım - Borçlar 

25 Geçen yıl borçları 
26 1939 - 1942 yıllan borçlan 
27 Hükme bağlı borçlar 
28 1715 sayılı kanunun 8 nci mad 

desi gereğince evrakı nakdiye 
itfası 

Dördüncü kısmı yekûnu 

1943 
Malî yılı 
tahsisatı 

Lira 

3 000 
1 000 

4 000 

4 500 
1 075 

5 575 

71 975 

2 200 

884 

3 084 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

talep edilen kabul edilen 
Lira Lira 

4 500 
1 500 

6 000 

4 500 
1200 

5 700 

118 600 

2 337 

5 417 

4 500 
1 500 

6 000 

4 500 
1 200 

5 700 

118 600 

2 000 
80 

1 000 

2 000 
80 

1 000 

2 337 

5 417 

* * * . . * « 

İCMAL 

Birinci kısım yekûnu 

İkinci kısım yekûnu 

Üçüncü kısım yekûnu 

Dördüncü kısım yekûn 

UMUMÎ YEKÛN 

(S . 

u 

Sayısı; 

339 782 

87 474 

71 975 

3 084 

502 315 

90) 

349 782 

112 248 

118 600 

5 417 

586 047 

349 782 

112 248 

118 600 

5 417 

586 047 



F. 

İ 
2 
3 
4 

— 25 — 
B - CETVELİ 

Varidatın nev'i 

1943 
Malî yılı 

muhammenatı 
Lira 

1944 malî yılı için 
Hükümetçe Encümence 

tahmin edilen tahmin edilen 
Lira Lira 

Birinci ktsvm 
Resimler 
Sıhhiye rüsumu 
Ciltli patente resmi 
Bulaşık resmi 

124 000 
5 000 
6 000 

Fasıl yekûnu 135 000 

İkincikısım 
Müteferrik varidat 

124 000 
5 000 
6 000 

135 000 

124 000 
5 000 
6 000 

135 000 

Para cezası hasılatı 
Tevdiat faizleri 
Satılacak emval bedeli 
Müteferrik hasılat 

Fasıl yekûnu 

Üçüncü kısım 
Umumî bütçeden yardım 
G-eçen seneden devredilen va
ridat fazlası 

1 000 
2 000 

200 
2 500 

5 700 

413 000 

1 000 
1 

700 
2 500 

4 201 

350 000 

97 000 

1 000 
1 

700 
2 500 

4 201 

350 000 

97 000 

UMUMÎ YEKÛN 553 700 586 201 586 201 

Tekâlif ve rüsumun müstenit 
olduğu kanunların 

Sayı Tarihi 

500 21/nisan/I340 
2864 13/kânunuewel/1935 

3058 31/temmuz/1936 

O - CETVELİ 

Hulâsa 

BÜsumu sıhhiye kanunu 
Turist gemilerinden alman resimlerden bazıları
nın af fine ve bazılarının indirilmesine dair ka
nun. 
Rüsumu sıhhiye hakkındaki 500 sayılı 
ek kanun. 

kanuna 

( S. Sayısı : 90) 



D 

Memuriyetin nev 'i Aded ü 

Umum müdürlük 

Daire müdürü 1 
Müvezzi 1 
Odacı 6 
Makinist muavini - Tenekeci 1 
Marangoz ve boyacı 1 
Bahçıvan 1 
Telefoncu muavini 1 
Kaloriferci > 1 
Bahçivan yamağı 1 

İstanbul L. S. S. Merkezi 

Etüv makinisti ve elektrikçi 1 
> > ».. 1 

Ateşçi 2 
Odacı 2 
Gece bekçisi 1 
Hastabakıcı 1 
Tahaffuzhane baş amelesi 1 

» amelesi v 3 

İstanbul liman ve şehir bakteriyoloji 
müessesesi 

Kapıcı ve hademe 2 

İzmir limanı ve şehir bakteriyoloji 
müessesesi 

Kamçı ve hademe 4 

- s e — 
CETVELİ 

cret 

140 
60 
40 
75 

110 
75 
40 
40 
40 

100 
85 
45 
35 
40 
40 
50 
40 

40 

35 

Memuriyetin nev'i 

Urla tahaffuzhanesi 

Etüv makinisti ve elektrikçi 
Ateşçi 
Tahaffuzhane amelesi 
Nakliye otomobil şoförü 

Müteferrik 

Baş muhafız 
» » 

Muhafız 
» 

Transit muhafızı 

Silifke S. S. daimi amelesi 
Enez » » 
İskenderun S. S. M. tephir
hane makinisti 

Aded 

1 
1 
3 
1 

7 
4 
8 

29 
7 
8 
1 
1 

1 

Nakil vasıtaları mürettebatı 

Birinci kâptan 
Kaptan 
Makinist 
Ateşçi 
Yağdancı 
Tayfa 
Motor şoförü 
Dümenci 
Sandalcı 

1 
3 
4 
6 
1 

13 
8 

11 
9 

Ücret 

100 
45 
40 
75 

50 
45 
45 
40 
45 
40 
15 
20 

75 

120 
100 
85 
45 
45 
40 
85 
45 
40 

E - OSTVÜLt 

F. M. 
; mmmm ' • '. " I 

2 3 Muvakkat müstahdemler ücreti 

( S. Sayısı : 90) 



Hudut re sahiller sıhhat umum müdürlüğü kadrosunda mevcut motorlu v 

tu 

Senedi 
bahrî No. 

5536 
108 
206 
11 

1695 
4714 

10 
206 

1037 
19 

3926 
406 

63 
407 

3925 
m 
243 
65 
54 

244 
577 
680 
505 

Nevi 

İstimbot 
> ' 
> 

Motörbot 
' > 
» ' 

. . » . ' • ' ' 

» 
». 

• » 

• » 

Sandal 
• > • ' 

» 
» 
> 
» 

• • » . - . ' 

» 
» 

*' 
> 
t 

Takma motorlu 
sandal 

Markası Motor No. 

Kampuvant 
Jost yerli 
Motori marino 
Cieniffer 12514 
Mazot M. K. yerli 18 
Kelvin 
Dizel 
Fir banks dizel 806661 
Kelvin 5705 
Moti marino Milano 226 
Kelvin 179874 

• • • . ' . 

Loekwood 30340 
* 

Tahsis edildiği hizmetin nev 

Çanakkale S. S. M. Deniz servisi 
Büyükdere » » > 
İstanbul > > > 

> > • » > 

> » » » 
» » » » 
» » » » 

Izmjr » » » 
Mersin > » .»'. 
istanbul » » » 
Zonguldak » » » 
istanbul » » > 

» • . » » » 

» » . . . » • • ' > 

» » ' ' • > » 

»> » V > 
Çanakkale » > » 
Zonguldak » > » 
Mersin * » > 

» > » > 
Trabzon » » » 
Ereğli » V. » 

• • • » ' - > » > 

İzmir » > > 
Urla tahaffuzhanesi » » 



Senedi 
bahrî No. 

506, 

'.-•i' 

' 
• : • • -

PlâkaNo. 
1 

, > :•> ;Nevi Markası 

Sandal 
Yük arabası 

-» 
Yük arabası hay
ranı 
Vİdanj mfllrJTieRİ 

Kamyonet Fort 

Motor No. Tahsis edildiği hizmetin neri 

Urla tahaffuzhanesi 
» » » * 
* • • • - . . • » . • » * 

. > - " , • • • ; ' » » * » ' . 

Umum müdürlük M. Tathir iş 
rinde 

5265330 Urla tahaffuzhanesinde hasta n 
kil hizmetinde" 

o 



P. M. . . . . ; > : • • ' " • _ ; . - _ : • \ - • ; • ; . • ' \ 

2 4 Gece pratika ücreti: 
Gece pratika işlerini ifaya miüıey^ıbuluna^^ sayılı 
kanuna göre verilecek gece pratika ücreti bu tertipten verilir, 

7 Matbu evrak, ve delterler: • 
Tabettirilecek-matbu evrak.vedefterlere ;ait malzeme mubayaa bedeliyle bunlarm tec-
lidi veya*, matbu olarak aknaeak defterler bedelleri bu tertipten tediye olunur. 

14 1 Teplur âlât ve vasıtaları tamir ve işleımesi: 
Tuhaffuzkanelerde mevcut etüv makineleriyle kazanlarının ve bunlara ait âlât ver ede
vatın tamir ve işletme masrafları bu tertipten tediye o taur . 

2 Tephir ve» temizleme malzemesi satmalına bedeli ve amel© yevmiyesi: 
Fare öldürme işlerinde kullanılmak üzere mubayaası icâbeden kükürt, alkol, kibrit gi
bi malzeme ile bu ameliyede kullanılan leğen, sacayağı ve teferruatı ve bu işlerde 
çalışacak olan amelelerle sıhhi nezaret tesisinde hariçten tutulan amelelere verilecek 
yevmiyeler bu tertipten tesviye olunur. 

4 Hudut ve sahillerde zuhur edecek sâri hastalıklara karşı almacak tedbirlere ait mas
raflar: ' 
Bu işin istilzam ettiği bütün maaraflar bu tertipten tediye olunur. 

Başvekâlet Kararlar Dairesi Müdürlüğ-iinün 2 . VII 
karan suretidir. 

1043 tarih ve 2/20223 sayılı 

Ücretleri 1943 malî ydı Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü bütçesinin 2 nci (ücret? 
ler) faslının E cetveline dâhil 3. ncü muvakkatmüstahdemler maddesine konulan tahsisattan ve
rilmek üzere hudut ve sahillerimizde mevcut veya zuhur edebilecek sâri hastalıklarla mücadele 
işlerinde çalıştırılacak tabiplerle aşı tatbik memurlarına ait ilişik kadronun 1 . VI . 1943 tarihli 
ve 113/8431 sayılı tezkeresiyle yapılan teklifi veMaliye Vekilliğinîn 22 . VI . 1943 tarihli ve 
11155/2/3941 sayılı mütalâanamesi üzerine 4400 sayılı kanunun 5 nci maddesine tevfikan icra 
Vekilleri Heyetince 2 . VII .1943 târihinde kabul edilmiştir. 

I ' Reisicumhur 
İsmet înönü 

Da. V. Ha. V. Ma. V. 
H. Uran N. Menemencioğlu F. Ağralı 
S. Î.M. V, G. t V . Zr. V. 

Dr. ff. Alataş B. H. Ürgublû Ş.R. Hatipoğlu 

Bş. V. Ad. V. 
Ş. Saraçoğlu E. Türel 

Mf. V. Na. V. 
Yücel S. Doy 

Mü V. 
4» F, Gebesoy 

M.M. V. 
A. R. Artunkal 

îk. V. 
F. Sirmen 
Ti V. 

<7, 3, Siren 

(M.&âymıM.) 



- 3 0 -
İHB maU senesinde hudut ve sahillerimizde mevcut sâri hastalıklar mücadelesinde istihdam edi

lecek memurin kadrosu 

P. M. Muhassasatm nev'i 

2 3 Muvakkat müstahdemler 

Beherinin İstihdam müddetine 
aylık ücreti İstihdam nazaran ücret miktarı 

Memuriyetin unvanı Memur adedi Lira müddeti Lira 

Tabip 2 140 10 ay 2 800 
Aşı tatbik memuru 20 75 2 » 3 000 

» » » 17 75 8 » . 10 200 

r 16 000 

••«>-• ı a > > 9 < g * —••<••-

( Ö. Sayısı : 90) 



S. Sayısı: 92 
Türk harfleriyle bastırılacak altın paranın şekli hak
kında Başvekâlet tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye Encü. 

meni mazbatası (3/168) 

T.C. • ' " r ' 
Başvekâlet 29 . III . 1944 

Muamelât Umum müdürlüğü 
Kararlat Müdürlüğü 
Sayı ; 77 - 55t 6/966 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Yüksek Meclisin 24 . I . 1340 tarihli ve 64 sayılı kararı ile meskukât şekilleri o zaman kulla
nılmakta olan arap harflerine göre tesbit edilmiş ve Cumhuriyet altınlarımız arap harfleri ile ve 
kararda yazılı eşkâle uygun olarak bastırılmıştır. 

Ancak Yeni türk harflerinin kabulünden sonra henüz altın para basılmamış olmasına binaen, 
Güzel Sanatlar Akademisinin rey ve mütalâasından istifade edilmek suretiyle tesbit edilen ve 
ilişik olarak sunulan numunelere göre, kanuni vezin ve ayarda bir değişiklik olmamak üzere, 
altın para bastırılması hususunun Yüksek Meclisin tasviplerine arzına müsaade bııyurulmasmı 
saygılarımla rica ederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Teşkilâtı Esasiye Encümeni mazbatası 

Teşkilât, E. Encümeni İT.TV .1944 
Esas No.3/168 
Karar No. 8 

:pi ' -2 Yüksek Reisliğe 
v 

Tedavülde bulunan altın paraların kamilen vazaif cümlesinden olmasına göre keyfiyet müza-
arap harfleriyle basılmış bulunmasına mebni Gü- kere ve ibraz edilen numune tetkik olunarak Hü-
zel Sanatlar Akademisinin rey ve mütalâasından kümetin teklifi veçhile kanuni vezin ve ayarda bir 
istifade' edilmek suretiyle tertip edilen şekil ve değişiklik yapılmamak ve tedavülde bulunan al-
tarzda ve kanuni vezin ve ayarda olmak üzere tınlar gibi çeyrek, yarım, bir, ikibuçuk ve beş li-
yeni harflerle altın bastırılmasının Yüksek Mec- ralıklardan ibaret olmak üzere, altın mevcudu-
lisin tasvibine arzedilmesini mutazammm olarak muzun müsaadesi nispetinde ve numunesine mu-
Başvekâletten Yüce Reisliğe sunulup Encümeni- vafık surette altın sikke darbı Encümenimizce de 
mize havale buyurulan 29 . I I I . 1944 tarihli tez- muvafık .görülmüştür. 
kere okunduktan sonra, Encümenimizde hazır bu- Yeni harflerle basılacak olan bu altınların yüz 
lunan Maliye Vekili Fuad Agralı tarafından ve- ve arka tarafları aşağıda yazılı tarzda tertip ve 
rilen izahat dinlendi. tezyin edilecektir. Altının yüz tarafı bu suret-

Meskûkât darbı Teşkilâtı Esasiye Kanununun ledir : 
26 ncı maddesiyle Yüksek Meclise tevdi edilen Sikkenin kenarları mermi başlıklı olacak ve 



başlıkların aİtma, sikkenin çevresini takiben ka
visli bir suretle (Hâkimiyet Milletindir) ibaresi 
konulacak ve ortası Millî Şefin, Londra Darp
hanesi heykeltraşı Mister «Medkaley» tarafın
dan yapılmış alçı kalıbından aynen iktibas edilen 
büştiyle süslenmiş bulunacak ve bu büstün alt 
tarafına da yukarıki ibarenin çevresiyle müte
nasip olarak «Ankara» kelimesi yazılacaktır. 

Sikkenin arka tarafı ise bu veçhile tertip edil -
mistir. 

Kenarlar yine mermi başlıklı olacak ve bu 
mermilerden sonra da sikkenin hemen bütün 
çevresini kaplayan ve sapları kordelâ ile alt ta-, 
rafta birbirlerine bağlanmış başak ve defne dal
larından terekküp eden bir kavis yapılacak ve 
bu kavsin içine düz olarak (Türkiye Cumhuri
yeti) ibaresi ve altına Cumhuriyetimizin tesisi 

tarihi olan 1923 ve bunun altına dahi bir çizgi 
çekildikten sonra sikkenin, Cumhuriyetimizin 
yirminci yılında basıldığının mübeccel bir hatı
rası olmak üzere 20 rakamları konulmuş bulu
nacaktır. 

Bu altınların o suretle bastırılması Umumî 
Heyetin tasvibine arzolunmak üzere mazbata
mız Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teş. E. En. Reisi M. M. Kâtip 

Ankara İstanbul Tokad 
M.ökm&n Z, Karamursal R. Erişken 
Bursa Çorum İstanbul 

Dr. R. Güran M. Gantekin K. Karabekir 
İstanbul Kütahya Mardin 

Dr. II. Diker M. Erkmen Iİ. Menemencioğlu 
Muğla Samsun Samsun 

/. Çalışlar F. Engin II. Çakır 

-44- Mmfr. -**-



S. Sayısı:93 
Büyük Millet Meclisi 1943 yılı eylül, birinci ve ikinci 
teşrin ayları hesabı hakkında Meclis hesaplarının Tet

kiki Encümeni mazbatası (5/17) 

Meclis Hesaplarının Tetkiki Encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Meclis Hesaplarının Tetkiki 

Encümeni 18. IV .1944 
Esat No. 5/17 
Karar No. 9 

Lira K. 

Yüksek Reisliğe 

479 947 70 1943 eylül aynıda Ziraat Bankasında kalan para 
2 .504 391 69 1943 eylül, birinci ve ikinciteşrin aylarında Ziraat Bankasından alınan para 

2 984 339 39 
2 656 117 19 1943 eylül, birinci ve ikinciteşrin aylarında sarfolunan para 

328 222 20 1943 kânunuevvel ayında Ziraat Bankasında kalan para. 

Büyük Millet Meclisi Muhasebesinin 1943 yılı eylül, birinci ve ikinci teşrinayları sarf evrakı 
gözdengeçirildi. 

Eylül, birinci ve ikinci teşrin aylan içinde Muhasebece alman para, 1943 eylül- ayı başında 
Ziraat Bankasında kalan paraya eklenerek toplamından üç ayda sarfolunan para çıkarıldıktan 
sonra 1943 yılı Kânunuevvel ayı başında Bankada 328 222 lira 20 kuruş kaldığı görüldü. Ziraat 
Bankasından gelen günlük hesap puslasmda kaldığı bildirilen para toplamında buna uygun bu
lundu. _ 

Umumî Heyete arzolunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. 

M. H. T. En. Reisi 
Bile 

A. Zırh 
Samsan 

Z. Durukan 

M. m 
Afyon K. 
H. Çerçel 

Sinob 
H. Oruçoğlu 

Murakıp 
. Çoruh 

M. M. Kansu 

Kâtip 
Giresun 

A.ühıs 
Erzurum 

N. Dundu 
• 

ı>m< 





Devlet Denizyolları ve Liman lan İşletme U mum Mü 
d ürlüğü 1943 m alî yılı Bütçe Kanunun a bağlı (A) işaret 
li cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyiha 

sı ve Bütçe Encümeni mazbatası (1 238) 

'.., T..0. '• 
Başvekâlet 10.IV.1944 

Muamelât Umum Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 71-107 6/1097 
Büyük Mîllet Meclisi Yüksek ReisUğine 

Devlet Denizyolları ve Limanları îşletme Umum Müdürlüğünün 1943 maİî yılı Bütçe Kanu
nuna kağlı A işaretli cetvelde değişiklik yapılaSasına dair Münakalât Vekilliğince hazırlanan ve 
İcra Vekilleri Heyetince 3 . TV .1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyi
hasının esbabı mucibesiyle birlikte' sunulmuş olduğunu arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

Birinci madde : 
F. M. Lira İzahat 

1 2 450 000 4500 sayılı kanun mucibince müstahdemlere verilen ilâve ücretleriyle Fran
sız Hükümetinden satınalınan 10 gemi için kabul edilen müstahdem kad
rolarınınücretleri karşılanacaktır. 

4 15 000 Bu tertibe mevzu tahsisat tahakkuk eden çocuk zamlarını karşılamağa kâ
fi gelmemiştir. 

2 3 5 000 Teftiş ye tahkik işlerine verilen ehemmiyet ye bilhassa acenta, fener ve can-
ktırtaran istasyonları "muamelâtının esaslı bir surette teftiş edilmesi dpla-
yısiyle ihtiyacı karşılamamış^. 

4 5 50 000 Yeni alınan gemiler mürettebatına yaptırılacak elbise bedelleri ödenecektir. 
4 7 250 000 Devlet limanlan işletme dairesinin bu idareye ilhakından dolayı iş hacmi

nin çoğalması ve yolcu nakliyatının kesafet peyda etmesi bilet kontrol işleri 
• ve bazı personellerin gece mesaisi yapması mecburiyeti yüzünden nizam
name mucibince verilmesi icabeden tazminat ve tahsisatların ödenebilme
si için bu miktar tahsisata lüzum görülmüştür. 

5 1 25 000 Halihazır vaziyet icabı iaşe ve diğer malzeme fiyatlarının yükselmiş olma
sından dolayı kâfi gelmemiştir. 

6 1 35 000 Kırtasiye mevat ve malzeme fiyatlarının yükselmesi matbaa usta ve işçi
leri yevmiyelerinin arttırılması zarureti dolayısiyle bu tertibe mevzu tahsi
sat kâfi gelmemiştir. 
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7 1 1 950 000 Kömür vasati. maliyeti ile malzeme fiyatlarının yükselmesi hasebiyle mer
kez sarfiyatının aylık vasatisi 634 536 liraya yükselmiş bulunmasından do
layı diğer, şubelerin ihtiyaçları.karşalanamamaktadır. 

7 2 1 500 000 Devlet t icaret filosunun bakım, tamir ve havuzlama işlerine verilen ehem
miyet ve her nevi malzeme fiyatlarının yükselmiş ve işçi yevmiyelerinin de 
arttırılmış bulunması ve bu meyanda yeni mubayaa edilen İstanbul (Ador) 
gemisinin zaruri tamirleri 350 000 liraya kadar keşfedilmesi nazarı itibare 
alınarak bu miktar tahsisat istenmesine mecburiyet hâsıl olmuştur. 

7 3 200 000 1943 malî yılı bütçesinin tanzimi sırasında gemi iaşeleri için tâyin ve tesbit 
edilmiş olan iaşe hadleri bugünkü durum icabi olarak yeter derecede olmak
tan uzaklaşmış bulunmasından dolayı iaşe bedeli erinin, arttırılmasına mecburi
yet hâsıl olması, ahiren Fransız hükümetinden satın alınmış olan gemilerle 
Liman işletmesinden devredilen vasıtalar müstahdemlerinin iaşesi de inzimam 
etmiş olmasından kâfi gelmemiştir. 

7 6 400 000 Liman hizmetleri hacim itibariyle yükseklik arzetmekte ve bir taraftan da 
Markasya ve kömür amelesinin günden güne artan hayat pahalılığı muvacehe
sinde yevmiyelerine bir miktar zam yapılmak zarureti hissedilmiş bulun
makta olduğundan bu tertibe mevzu tahsisat kâfi gelmemiştir. 

7 10 55 000 4306 sayılı kanun mucibince memur ve müstahdemlere verilecek giyim eşyası 
bedellerini bu tertipteki tahsisat karşılamam ıştır. " 

İkinci madde : 
1 6 2 200 4178 sayılı kanun mucibince Van işletmesi memurlarına verilmesi gerekli ya

kacak zammının 1943 malî yılı bütçesinin tanziminde nazarı itibare alınmamış 
olması dolayısiyle yeniden açılan bu tertibe fevkalâde tahsisat konulmasına 
lüzum hâsıl olmuştur. 

5 10 10 000 Yeni devralınan tahlisiye istasyonlarında bulunan hayvanlardan telef olanla
rın yerine yeniden satın alman hayvanlarla ve bunlara verilen ot ve yem fi
yatlarının yükselmiş olmasından bu tertibe fevkalâde tahsisat istenilmiştir. 

. 7 11 30 000 İstanbul limaniyle boğazlarda vasıtalarımızla gemilere verilen su sarfiyatının 
tezayüdü ve İstanbul Belediyesince su tarifesinin arttırılmış bulunması ha
sebiyle bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

13 — 500 000 Mülga Devlet Limanları İşletme Umum Müdürlüğü tarafından 3633 sayılı 
kânunun 32 nci maddesi mucibince Türkiye Cumhuriyeti Deniz bankasi le
hine ihraç edilmiş olan bir milyon lira bonodan vadesi hulul eden bonoların 
itfasına karşılıktır. 

Yukarıda arzolunan ihtiyaçların karşılığı fiilen tahakkuk eden varidat fazlasiyle karşılanacağından 
ilişik kanun lâyihası bu maksatla tanzim ve takdim kılınmıştır. 
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Bütçe İmcüı 

T. B. M. 31. 
Bütçe Encümeni 

' Esas No. î/238 
Karar No. 49 

- Yüsek 

Devlet Denizyolları ve Limanları İşletme 
umum müdürlüğünün 1943 malî yılı Bütçe Ka
nununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik 
yapılmasına dair Münakalât Vekilliğince hazır
lanan ve Başvekâletin 10 nisan 1944 tarih ve 
6/1097 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunu
lan kanun lâyihası Encümenimize tevdi Duyu
rulmakla Münakalât Vekili Ali Fuat Cebesoy 
ve Maliye Vekilliğinin salahiyetli memuru hazır 
oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın birinci maddesiyle,- Devlet Deniz
yolları mülhak bütçesinin muhtelif- masraf ter
tiplerine (4 935 000) lira munazm tahsisat iste
nilmektedir. Hükümetin mucip sebepleri lâyi
hasından ve bir sayılı cetvelden anlaşılacağı 
veçhile bu ilâvelerden -mühim bir kısmı deniz-
yoları işletme idaresi hizmetlerinin daha mun
tazam ifası maksadını sağlıyacak ve varidatı 
arttıracak masraflardır. Fransızlardan muba
yaa olunan gemilerle Devlete ait diğer tekne
lerde yapılan tamirler D evet in deniz nakil va
sıtaları tonajını yükseltmiş ve 1943 malî yılı 10 
aylık varidatı mühim bir fazlalık arzetmekte 
bulunmuştur. Ticaret filomuza yeni iltihak et
miş olan gemiler mürettebatının ücretleriyle1, 
iş hacmiyle mütenasip olarak artan işletme 
masraflarını ve kanuni zamları karşılayabile
cek miktarda munzam tahsisat verilmesi Encü-
menimizce de uygun görülmüştür. 

Lâyihanın ikinci maddesi, idarenin 1943 malî 
yılı bütçesinde yeniden açılacak dört tertibe 

(S . Sayı; 

3 — 
ıeni mazbatası 

18. IV. 1944 

Reisliğe 

(••542 200) lira fevkalâde tahsisat verilmesine 
dafr bir hüküm ihtiva etmektedir. Bu tahsisatın 
(500 000) lirası mülga Devlet limanları idare
since kanuni salâhiyetlere dayanılarak ihraç 
ofcman (-1 000 000) liralık bonodan vâdesi hulûİ 
eden kısmin itfası karşılığıdır. Van gölü işlet
mesinde çalışan memurlara verilecek yakacak 
zammı, tahlisiye istasyonlarında telef olan hay-
vâhTârm yerine hayvan mübaya'ası^ gemilerdeki 
su sarfiyatının artması ve İstanbul belediye
since. su, ta4îesmde,,.yapılan değişiklik, bütçede 
bu masraflar için yeni tertipler açılmasını ye 
malî' yıl sonuna kadar yetecek tahsisat verilme
sini zaruri kılmıştır. Munzam ve fevkalâde 
olarak istenilen tahsisat, Devlet DenizyoUan 
işletme idaresinin varidat fazlaîariyle karşılana
cağına göre yerinde görülmüştür. 

Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 

- Reis V. 
Kastamonu 
T. Goşkan 

Bitlis 
B. Osma 
Giresun 

A. Sayar 
İstanbul 

t. H. Ütkmen 

- M.M. 
Tokad 

H. N. Keşmir 
Diyarbakır 

R. Behit 
Giresun 

M. Ahhaya 
İzmir 

M, Birsel 
Zonguldak 

E. A. Kuyucak 

Kâtip 
İstanbul 

F. öymen 
Edirne 

M. GündüzaZp 
İstanbul 
ff. Kartel 
Kayseri 

F. Baysal 
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TEKLİFİ 
Devlet DemtyoUan ve Limanlan İşletme Umum 
Müdürlüğünün 1943 malt yıh Bütçe Kanununa 
bağh (A) işaretli cetvelde değişiktik yapılmasına 

dair kanun lâyihası 
MADDE 1. — Derlet Denizyolları ve Lk 

manian işletme Umum Müdürlüğü 1943 malî 
yıh Bütç> kanunun» baffc (Afistifletti «etveün 
ilişik 1 sayıiî cetveîdeywalı tertipteröitf4995«W 
lira mun*^ taJısfeat'v^^ 

m®n%»*. Devlet D«ni^»Uan veUma* 
lan işletme Umum Müdürlü^ Î9İİ malî yıU 
Bütçe kanununa bağlr (A) işareiH <*«>eid* 
yenide* fcojiani]^ 
tipler* ( m 200) lira fevkalâde tahekat hoatri. 
muştuft 

MADDE$ 'a- Bulanan neşri-tartöfaâttr 
mer'idir. 

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya Maliye ve Münakalât Vekilleri memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
H. Tiran N 

Mf. V. 
Yücel 

S. t. M. V. 
Dr.ff.ÂMaş 

Mü. V. 

8 

Ad. V. 
A. B. Türel 
. Ha. V. 

. I V . 1944 

M. M. V. 
A. R. Artunkal 

Ma. V. 
Menemencioğlu F. Ağralt 

Na. V. 
S. Doy 
G. î. V. 

8. E, Ürgüblü 

A. F. Üebesoy 

îk. V. 
F. Sirmen 

Zr. V. 
Ş. R. Hatipoğlu 
Tl, V. 

C. Siren 

P. M. 

ffmümeün UJ^fine bağk cetoeUer 
[11 ÖATOI CETTBL 

MunteİBaöatm ner'i 
ıu m un . n l ir ı ı J m — , , , . ' • ı . m ı" 

1 2.- Müteferrik müetıhdemler 
4* Çjöîîuk zaaıaır-

2 3- Devir ve teftiş harcırahı 
4 5 Memur ve müstahdemlere yerilecek hizmet elbisesi ve teferruatı bedelleri 

7 3633 sayılı.kanunun 31 nci ma&deü mucibince verilecek ikramiye, tâli tah
sisat ve sair ücretler 

Talebe yetiştirme ve fabrikalar ve amele ve çırak kurslariyle stajiyerlerin 
bilûmum masrafları - ' .' 
Kırtasiye, matbu evrak, ilân, reklâm, kitap, mecmua ve gazete bedeli ve 
masraflariyle telif ücretleri, denizyolları ve limanları mecmuasına yardım 
(matbaa, işçilik ve masrafları dâhil) 
Nakil, kurtarma ve hizmet için kullanılan bilûmum kara ve deniz vasıta
larının sefer ve sair her nevi istihlâk ve istimal edilecek mevat ve mal
zeme bedelleri ve bilûmum masrafları ve icar bedelleri 
Haliç ve fabrika ve havuzlan ve îstinye dok fabrikasiyle atelyelerin (ha
riç "atölyelere verilecek siparişler' dâhil) idare gemilerinin tamir, tecdit ve 

Lira 

450 000 
15 000 

Fasıl yekûnu 465 000 

5 000 
50 00 

250 000 

Fasa yekûnu 300 000 

25 000 

35 000 

1 950 000 
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Muhassasatm nev'i Lira 

inşalarına ait her türlü işçilik ve mütehassıs yevmiyeleri, tamir mevat ve 
malzemesi bedelleriyle sair bilûmum işletme masrafları ve işçi iaşesi 

3 Gemi iaşe masraflariyle otel ve lokanta ve büfe.levazımı ve şair bilûmum 
işletme masrafları 

6 Ticari eşya tahmil, tahliye, ambar hizmetleri ve aktarma masrafları 
10 4306 sayılı kanun mucibince memur ve müstahdemlere parasız verilecek gi

yim eşyası bedel ve masrafları 

1 500 000 

200 000 
400 000 

J56O00 

Fani yekûnu 4105 000 

1. 
5 

7 
13 

UMUMİ YEKÛN 4 835 000 

[2] CAYTLI CETVEL 

6 Yakacak zammı 2 200 
10 Hayvan iaşe, yem ve tedavi masraflariyle kaşom, tamir, levazım ve meveut 

hayvan kadrosunun tecdidi 10 000 
11 Su bedel ve masrafları 30 000 

3633 sayılı kanunun 32 nci maddesi mucibince mülga Devlet Limanları İşlet
me. Umum Müdürlüğünce ihraç edilen bir milyon liralık bononun itfa bedeli 500 000 

, YEKÛN 542200 

F. M. 

Bütçe Encümeninin değiştirici 
(1) SAYILI CETVEL 

• Muhassasatm nev'i 

Ücret ve yevimyeler ve 4178 sayılı kanuna göre verilecek zamlar 
2 Müteferrik müstahdemler 
Çocuk zammı 

Fasıl yekûnu 

Harcırah 
3 Devir ve teftiş harcırahı 

İçtimai yardım, tahsisat, tazminatlar 
5 Memur ve müstahdemlere verilecek hizmet elbisesi ve teferruatı bedelleri 
7 3655 saydı kanunun 31 nci maddesi mucibince verilecek ikramiye, tali tah

sisat vesair ücretler 

_̂_ . Faai yekûnu 

Lira 
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M. Muhassasatın nev'i Lira 

Mütenevvi masraflar 
1 Talebe yetiştirme ve fabrikalar ve amele ve çırak kurslariyle sitajiyerlerin 

bilûmum masrafları 25 000 

Daimî idare masrafları 
1 Kırtasiye, matbu evrak, ilân, reklâm, kitap, mecmua ve gazete bedeli ve mas

raflariyle telif ücretleri, denizyolları ve limanları mecmuasına yardım 35 000 
îşletme masrafları 

1 Nakil, kurtarma ve hizmet için kullanılan bilûmum kara ve deniz vasıta
larının sefer vesair her nevi istihlâk ve istimal edilecek mevat ve malzeme 
bedelleri ve bilûmum masrafları ve icra bedelleri 1 950 000 

2 Haliç ve fabrika ve havuzları ve îstinye Dok fabrikalariyle atelyelerin (ha
riç atelyelere verilecek siparişler dahil) idare gemilerinin tamir, tecdit ve in
şalarına ait her türlü işçilik ve mütehassıs yevmiyeleri, tamir mevat ve 
malzemesi bedelleriyle sair bilûmum işletme masrafları ve işçiiaşesi 1 500 000 

3 Gemi iaşe masraflariyle otel ve lokar ta ve büfe levazımı ve sair bilûmum 
işletme masrafları 2Ö0>000 

6 Ticari eşya tahmil ve tahliye, anbar hizmetleri ve aktarma masrafları 400 000 
10 4306 sayılı kanun mucibince memur müstahdemlere parasız verilecek gi

yim eşyası bedel ve masrafları 55 000 

Pasü yekûnu 4*105 000 

UMUMÎ YEKÛN 4 935 000 

[2] SAYILI CETVEL 

Ücret ve yevmiyeler ve 4178 sayılı kanuna göre verilecek zamlar 
6 Yakacak zammı 2 200 

Mütenevvi masraflar 
10 Hayvan iaşe, yem ve tedavi masraflariyle koşum, tamir levazımı ve mevcut 

hayvan kadrosunun tecdidi 10 000 

işletme masrafları 
11 Su bedel ve masrafları 30 000 

3633 sayılı kanunun 32 nci maddesi-mucibince mülga Devlet Limanları İşlet
me Umum Müdürlüğünce ihraç edilen bir milyon liralık bononun itfa bedeli 500 000 

YEKÛN 542 200 

t>o<i 
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S. Sayısı:95 
1943 malî yılı Muvazenei Umûmiye kanununa bağlı (A) 
işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun 
lâyihasiyle İdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Ri
yaseti Cumhur 1943 malî yılı bütçelerinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi ve Bütçe Encümeni maz

batası (1/236,2/40) 

1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak
kında kanun layihası (1/236) 

T. C. ' ' • " ' ' ' " 
Başvekâlet , 

Muamelât Umum Müdürlüğü 7 . IV . 1944 
Sayı: 71 -121 - 6/1059 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 
1943 malî yılı Muvazenei Umumiye kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hak

kında Maliye Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 7 . I V . 1944 tarihinde Yüksek 
Meclise arzı kararlaştırılan kanun lâyihasının esbabı mucibesıyle birlikte sunulmuş olduğunu ar-
zederim. 

Başvekil 
. . Ş. Saraçoğlu 

Esbabı mucibe 

Birinci madde : 
F. M. Lira izahat 

Başvekâlet 

63 1 050} Bu tertiplere mevzu talısis'it ihtivaca kâfi gelmemiştir. _• 
63 5 850Ç - "' ! 

72 500 000 Hâlihazır vaziyet icabı bu tertibe mevzu tahsisatla 4510 sayılı kanunla veri
len munzam tahsisat ihtiyaçları karşılryamamjştır. 

Devlet Şurası Reisilği 

85 700 Bu tertipdeki tahsisatın sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşıl
mıştır. 

Basın ve Yayın Umum Müdürlüğü 

97 2 3 000 Teşkilât kanununun meriyete girmiş olmasından büyüyen teşkilâtın masa; 
sandâlya, dolap, etejer perde ve yazı makinesi gibi mühim ve mübrem ih
tiyaçların tanzimi maksadiyle bu miktar tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 



- 2 — 
P. M; Lira İzahat 

97 3 . 1 000 Dairelerin çoğalması ve ahvali hâzıra icabı birçok dairelerin gece mesaisi 
yapması dolayisiyle fazla sarf edilen elektrik bedelleri karşılanacaktır. 

97 5 1 000 Teşkilâtın genişlemesi ve dağınık mahallerde bulunması müteferrikaya ait 
malzeme fiyatlarının artması yüzünden bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 

98 1 000 Yeniden tabettirilmesine lüzum hâsıl olan birçok defter, cetvel ve bordro
nun tabı ücretlerini bütçeye mevzu tahsisatın karşıhyamıyacağı anlaşıl
mıştır. 

99 2 5 000 Halihazır vaziyet dolayisiyle yeniden bir takım telefon tesisatının yaptı
rılması ve bu sebeple telefon mükâlemelerinin çoğalması ve mükâleme üc
retlerine zam yapılması dolayisiyle bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl ol
muştur. 

"103 2 000 H a y a t pahalı l ığı .dolayisiyle .giyecek eşya f iyat lar ının günden güne ar tmış 
olmasından bu ter t ibe mevzu tahsisat iht iyaca kâfi gelmemiştir. 

İ s ta t is t ik Umum Müdür lüğü 

131 1 2001 I.îu ter t iplere mevzu tahsisat ın malî yılı sonuna k a d a r iht iyaçları karşı la-
2 500f mıyacağı anlaşılmıştır . _ ; 

185 

186 

189 
191 

198 

5 

,4 

1 

2 

3 

5 000 

26 000 

1 000 
25 000 

109 000 

30 000 

Maliye Vekâleti 

Vaziyeti hazıra dolayisiyle umûmî olarak fiyatlarda görülen tereffü dolayi
siyle kâfi gelmemiştir. 
Odun ve kömür fiyatları ile nakil ücretlerinin artmış olması yüzünden 
daha bu miktar tahsisata ihtiyaç hissedilmiştir. 
Zelzele mmtakalarında tutulan binaların kira bedelleri karşılığıdır. 
Yeniden yapılan nakil ve tâyinlerle nakil vasıtaları ücretlerinin artmış 
olmasından dolayı kâfi gelmemiştir. 
Yeniden istimlâk edilmesine lüzum görülen mahallerin istimlâk bedelleri 
karşılanacaktır. 

30 000 Hazineye ait malların satış, icar ve ilân masrafları ile Hazine emvalinin 
ve âmme hizmetlerine tahsis olunacak emvalin tescil masraflarının bu ter
tipten ödenmesinden dolayı kâfi gelmemiştir. 

199 75 000 Yeniden tamirlerine lüzum gösterilen Devlet malı binaların tamir bedelleri 
karşılanacaktır. 

202 40 000 Hazine dâvalarının çoğalmasından ileri gelmiştir. 
212 2 000 000 İstanbul Üniversitesi inşaatının gecikmesi dolayisiyle 4498 sayılı kanunla 

verilen paradan 2 000 000 liranın sarfına imkân bulunmamış, bu meblâğın 
sermayesine mahsuben Sümerbanka verilmesi ve 1944 malî yılında bu müesse
seye verilecek 2 000 000 liranın bu üniversite inşaatına tahsisi muvafık gö
rülmüştür. 

247 100 000 Halkevlerine daha bu miktar yardım yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur. 
257 37 200 Orduevine bu miktar daha yardım yapılması lüzumlu görülmüştür. 

Gümrük ve inhisarlar Vekâleti 

283 8 000 Bu tertibe mevzu tahsisatla sonradan ilâve edilen tahsisat tamamen sarfedil-
miş olmasından yeniden tekaüt edilenlerle malî yıl sonuna kadar tekaütlük-
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Lira İzahat 

1 000 

11 000 

000 

500 
1 500 

1 0O0 
4 000 

5 000 

lerini talep edeceklerin ikramiyelerini karşılamak üzere daha bu miktar tahsi
sata lüzum görülmüştür. 
Eşya ve malzeme fiyatlarrnm yükselmesi ilân ücretleriyle genişliyen bahçe
nin su ve diğer masraflarının artmış olmasından ihtiyacı karşılamamıştır. 
Gümrüklerde çoğalan sahipsiz eşyanın satışlarının yapılacağı mahallere nakli 
için sarfı lâzımgelen nakil ücretlerinin fazlalığı dolayısiyle bütçe ile verilen 
tahsisat kâfi gelmemiştir. 
Kaçakçılık mıntakalarında yakalanan ve o mmtakalarda satılması mahzurlu 
görülmesinden dolayı istanbul ve diğer münasip mahallerde satılmak üzere 
nakledilen ve nakledilecek olan kaçak eşya ve hayvanların nakil, iaşe, bakım 
ve koruma masrafları için daha bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
Bu tertibe mevzu tahsisatın ihtiyacı karşılıyamıyacağı anlaşılmıştır. 
Tahakkuk eden borçların ödenebilmesi için bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl 
olmuştur. 
Muhabere ücretlerine yapılan zam dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
Cenup mmtakasmm takviyesi için yapılan değişiklikler yüzünden daha bu 
miktar tahsisata ihtiyaç hissedilmiştir. 
O n u p mmtakasmdaki kaçakçılığın men ve takibi için seyyar olarak dolaştı
rılan subay memur ve erbaşların harcırahları karşılanacaktır. 

7 500 
2 000 

2 
1 63,8 

524 
3 500 

Dahiliye Vekâleti 

Bu tertiplere mevzu tahsisatın malî yılı sonuna kadar tahakkuk edecek ih
tiyaçları karşılamağa kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

Yeni teşkil edilen kaza ve nahiyeler için tutulan binaların kira bedelleri. 
karşılanacaktır. 

11 500 

10 000 
10 000 
5 000 

20 000 

15 000 

10 000 
20 000 
15 000 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

Bu tertibe konulan tahsisatın sene sonuna kadar tahakkuk edecek istihkak
ların tediyesine kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 
Fevkalâde ahval dolayısiyle kırtasiye, mefruşat ve temizlik ve diğer müte
ferrik eşya fiyatlariyle parmak izi işlerinin çoğalması ve buna ait mal
zeme bedellerinin de tahminin fevkinde artmış bulunması yüzünden bu 
miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl elmuştur. 
Malzeme, işçi ve benzin fiyatlarından husule gelen fiyat farkları kar
şılanacaktır. 
Yeniden yapılması lüzumlu görülen nakil ve tâyinler dolayısiyle bu tertibe 
tahsisat ilâvesi icabetmişl ir. 

Bu tertiplere mevzu tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

( S . Sayısı : 95) 
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Jandarma Genel Komutanlığı 

402 3 990 Görülen lüzum üzerine şark vilâyetlerine gönderilen birliklerde müstah
dem subay ve memur gediklilere 4178 sayılı kanun mucibince verilmesi 
ieabeden yakacak zammı karşılanacaktır. 

407 6 000 Jandarmaya ait binalardan deprem dolayısiyle hasara uğrayan binaların 
yerlerine tutulan binaların kira bedelleri karşılığıdır. 

409 1 25 000 Bu tertibe mevzu tahsisasatm nakil ve terfiler dolayısiyle yerleri değişti
rilen subay ve askerî memurlar ve gediklilerin harcırahlarını ödemeğe kâfi 
gelmiyeeeği anlaşılmıştır 

417 90 000 Şimendifer ve diğer nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olması ve toprak 
mahsulleri ofisinden alınan yemeklik maddelerinin uzak yerlerden nakil
leri mecburiyeti yüzünden bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

418 4 000 Millî Müdafaa Vekâletinden alman beş arazi otomobili ile yedi kamyonun 
işletme masrafları karşılanacaktır. 

425 1 100 Bu tertipteki tahsisat tamamen sarfedilmiştir. Tahakkuk eden bu miktar 
borcun ödenebilmesi için Muvazenei Umumiye Kanununun 12 nci maddesi
nin 1 nci fıkrası mucibince taallûk ettiği tertipten karşılık temin edileme
miş olmasından bu miktar tahsisat ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Hariciye Vekâleti ^ 

434 2 1 000] 
» 3 500 [ Hüküm süren pahalılık dolayısiyle bu tertiplere mevzu tahsisatın malî yıl so-
» 5 2 500f nuna kadar vukubıılacak ihtiyaçları karşılamağa kâfi gelemiyeceği anlasıl-

439 2 1 OOOJ mistir . 
440 1 16 000 Yeniden yapılan nakil ve tahvil dolayısiyle bu tertibe münakale suretiyle 

ve munzam olarak ilâve edilen tahsisatın malî yılı sonuna kadar kâfi gelmi
yeeeği anlaşılmıştır. 

440 2 32 000 Halihazır vaziyet icabı bir çok muhaberelerin kuryeler vasıtasiyl e yapılma
sından bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

445 22 000 Halihazır vaziyet dolayısiyle hüküm süren pahalılık yüzünden bu miktar tah
sisat ilâvesine lüzum görülmüştür. 

Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekâleti , 

462 2 800] Mahrukat, malzeme ve eşya fiyatlarının yükselmiş olmasından bu tertiple-
4 3 500}- re mevzu tahsisat kâfi gelmemiştir. 
5 1 500] 

465 2 1 000 Telefon mükâleme ücretlerine zam yapılmasından dolayı kâfi gelmemiştir. 
467 1 700 Bu tertibe mevzu tahsisatın ihtiyaca kâfi gelmiyeeeği anlaşılmıştır. 
468. 1 8 000 Yeniden yapılan nakil ve tâyinler dolayısiyle 4510 sayılı kanunla ilâve 

edilen tahsisatın da malî yıl sonuna kadar kâfi gelmiyeeeği anlaşılmıştır. 
468 . 3 2 000 Bu tertibe mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
471 1 200 000] 
474 1 116 500 Halihazır vaziyet dolayısiyle iaşe maddeleri, malzeme, eşya fiyatlarının 

2 20 000} yükselmiş olması; nakil ücretlerinin artmış bulunması dolayısiyle bu ter-
3 10 000J tiplere hizalarında gösterilen miktarlarda zam yapılmasına lüzum hâsıl ol-

475 1 100 000 muştur. 
476 1 97 OOOJ , , . , _ . , t ı 
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Adliye vekâleti 

10 000 Bilfiil 30 sene hizmet edenlerden tekaütlüklerini talep edenlerin ikramiye
leri karşılığıdır. 

1 000] Halihazır vaziyet icabı malzeme ve eşya fiyatlarında husule gelen artışlar 
4 103}- dolayısiyle husule gelmiştir. 
1 000] 
9 000 Telefon mükâleme ücretlerine yapılan zamlardan ileri gelmektedir. 

30 000^ Nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olması ve yevmiyelere de zam yapılmış 
15 000J bulunması dolayısiyle bu miktar tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 
20 000 Bütçeye mevzu 00 000 lira tahsisatla müstacel tahkik ve mühim görülen 

yerlerin teftişleri yapılmakta ise de 1943 malî yılı bütçesi mer'iyete gir
dikten sonra 4440 sayılı kanunla bilûmum müfettişler için muayyen tari
fesi olmayan nakil vasıta la riyle seyahatte hakikî yol masrafı esasının ka
bul edilmiş olması ve nakil vasıtaları ücretlerinin de nispetsiz bir şekilde 
yükselmiş bulunması dolayısiyle bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur, 

1 000 İsviçre'ye izamları takarrür eden hâkim ve müddeiumumilerin harcırahları 
karşılanacaktır. 

90 000 Nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olmasından dolayı bu tertipdeki talısisat 
tamamen sarf edil mistir. Yapılan hesaba göre meşhut suçlar masrafı vasati ayda 
33 000 liraya baliğ olduğundan zam yapılmasına mecburiyet hâsıl olmuştur, 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 

8 000 Bu tertibe 5 280 lira tahsisat konulmuş ise de 30 seneyi ikmal etmiş olanlar
dan tekaütlüklerini istiyenlerin adedi bütçenin tanzimi sırasında tahmin 
edilen miktarı tecavüz etmiş olduğundan bu tarzda tekaütlüklerini istiy en 
memurların tekaüt ikramiyelerini karşılamak üzere istenilmiştir. 

2 250 Nakil vasıtaları ücretlerinin artmış olması ve yevmiyelere % 50 zam yapılmış 
bulunması hasebiyle bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Maarif Vekâleti 

2 000] Fevkalâde ahval dolayısiyle fiyatların artmış bulunmasrndan bu tertiplere 
500| mevzu tahsisat ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 

3 000J 
1 500 Merkez teşkilâtının ayrı ayrı binalarda bulunması ve muhabere ücretlerinin 

artmış olması dolayısiyle zam yapılmıştır. 
1 000 Kanuni miadını doldurmuş olan hizmet otomobilinin sık sık tamire muhtaç bu

lunması ve benzin fiyatlarının artmış olması dolayısiyle zam yapılmıştır. 
15 000 4121 sayılı kanun gereğince teşkil edilen Meslekî ve teknik öğretim müste

şarlığının faaliyete geçmesi ve yeniden tâyin ve mecburi tahviller yapılması 
dolayısiyle bu miktar tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 

10 000 Liselerin umumî durumunu tetkik etmek üzere Ankara'da yapılan toplan
tıya iştirak edenlerle, Niğde'de bulunan müze memurlarının ikamet yevmi
yelerine ve İstanbul'da her ay toplanan âbideler jürisine iştirak edenjere, 
Devlet Konservatuvarına alınacak yatılı talebe imtihanlarını yapmak üze
re, İstanbul ve İzmir'e giden heyetin tahakkuk eden yol paralarının te
diyesi dolayısiyle ihtiyaca kâfi gelmemiştir. 
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10 000 Yevmiyelere % 50 zam yapılması ve kara yol vasıtalarına ait ücretlerin ay
nen verilmesi kabul edilmiş bulunması teftiş kadrosunun, genişlemesinden 
dolayı kâfi gelememiştir. 

3 000 Bu tertibe mevzu tahsisat hasta memurların adedinin çokluğu dolayısiyle 
yetişmemiştir. ' 

10 000| Bu tertiplere mevzu tahssatm sene sonuna kadar ihtiyaca kâfi gelmiyeccği 
10 000} anlaşılmıştır. 
28 000 Yüksek öğretimin bütün masraflarını muhtevi olan bu tertipteki tahsisat 

tamamen sarf edilmiş olduğunda sene sonuna kadar daha bu miktar tahsisata 
lüzum görülmüştür. 

470 000 İnşaat malzemesinden taş, kum, kireç, kereste bedelleri bir misli artmış ol
masından dolayı bu miktar tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 

2 000 Yabancı memleketlerdeki talebe müfettişlerinin değiştirilmiş bulunması ve 
ayrı ayrı bölgelerde bulunan talebenin sık sık teftiş görmesi hasebiyle kâfi 
gelmemiştir. 

30 000 Eğitmenlerin çocuk zamları ve 4274 sayılı kanunun 7 ve 8 nci maddelerinin 
tatbiki dolayısiyle kâfi gelmemiştir. 

• $ . • » . * • ' • ' • • Nafia Vekâleti • ' ^sferi:; 

1 200 Bu tertibe mevzu tahsisat sarf edilerek cüzi bir bakiye kalmıştır. Seno niha
yetine kadar ihtiyaçlarla Kırtasiye müdürlüğünce ayrılan yazı makinaları-
nın bedelleri ödenecektir. 

1 000 Yeniden bastırılmasına ihtiyaç görülen evrakı matbua tabı ücretlerini kar-
şılıyacak tahsisat kalmamıştır. 

1 000 Telefon ücretleri arttırılmış olduğundan bu zamları karşılamak üzere bu 
miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

3 000 Sanatoryumlarda ve Numune hastanelerinde tedavi altında bulunan me
murların tedavisine mevcut tahsisatın kifayet etmiyeceği anlaşılmış oldu
ğundan sene nihayetine kadar ki hastane ve sanatoryum ücretleri karşı
lanacaktır. 

125 000 Romanya'dan gelecek cam ve çimentonun nakliye ve gümrük resmi kar
şılığıdır. 

50 000 Yapılmakta olan kauçuk binalarının % 20 ye kadar inşaat ilâvesinden mü
tevellit olan farkların karşılanması ve atelye yapılması içindir. 

İktisat Vekâleti 

800 Halihazır vaziyet icabı fiyatların yükselmiş olmasından bu tertibe konulan 
tahsisatın sene sonuna kadar kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

300 Havza mühendis ve memurlarının kömür havzası dahilinde tetkik seyalıat-
larını sık sık yapabilmelerini temin için bu miktar tahsisata lüzum hâsıl 
olmuştur. 

1 000 Bu tertibe mevzu tahsisatın havzanın sene sonuna kadar olan sn elektrik 
ve kömür bedellerini ödemeğe kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 
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Münakalât Vekâleti 

682 1 2f) 000 Gıda maddeleri fiyatlarının yükselmesi ve mektep gemisi için satm alman 
kömürün kalitesinin fenalığı yüzünden fazla yakılması ve diğer bazı mas
rafların zuhur etmesi sebepleriyle bu miktar tahsisata.lüzum görülmüştür. 

Ticaret Vekâleti 

702 2 163 Son koordinasyon heyeti karariyle kaloriferli binaların icarlarına % 10 
zam yapılmış olmasından bu miktar tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 

703 1 1 000 Benzin ve malzeme fiyatlarının yükselmiş olmasından dolayı bu tertibe 
mevzu tahsisatın malî yılı sonuna kadar kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. 

71 o 4 602 Geçen yıl borçları tertibine mevzu tahsisat tamamen sarfedilmiş olmasına 
ve Muvazene i Umumiye Kanununun 12 nci maddesinin 1 nci fıkrası mu
cibince de münakale icrasına imkân görülememiş olmasından tediye edil-
miyen borçlar karşılanacaktır.. 

Ziraat Vekâleti • '• , 

1 500 Bütçedeki tahsisatın kifayetsizliği anlaşıldığından bu miktar zam yapıl
mıştır.", 
Artmış olan nakil vasıtaları ücretlerini ve yol masraflarını karşılaya
caktır. 
Sanatoryomda tedavide bulunan ve yeniden tedaviye gönderilecek olan 
memurların tedavi ücretleri karşılığıdır. 
Fiyatların artmasından mütevellit olan farkları karşılayacaktır. 
Tamir ücretlerinin artmasından hâsıl olan farkların karşılanabilmesi için 
zam yapılmıştır. 

739 1 6 500 Amele ücretlerinin yükselmesinden ve fiyatların artmasından hâsıl olan 
farkları karşılamak içindir. 

2 1 000 Tamir ücretlerinin yükselmesinden doğan farkların karşılığıdır. 
745 G G 000 Aşım duraklariyle organizasyon mıntakalarma gönderilecek memurların 

harcırahlarını karşılayacaktır. 
747 5 40 000 Teknik ziraat muallimlerine hayvan ve binek takımı avansı verilebilmesi 

için bu miktar tahsisata lüzum hâsıl olmuştur. 
748 1 22 0001 

2 10 000| 
3 İS 0001 Bazı gıda maddeleriyle kömür, kumaş ve dikiş ve ayakkabı fiyatlarının yük-
5 1 5001 selraesi nakil vasıtaları ücretlerinin ziyadeleşmesi.'bütçenin tanziminden son-
6 1 500^ ra telefon ücretlerinin % 40 nispetinde zam yapılmış olması tamir ücreti eri -

10 1 5001 nin ve işletme masraflariyle diğer masrafların artması sebepleriyle bu tertip
l i 13 0001 • lere mevzu tahsisat kâfi gelmemiştir. 
13 6 500| 
14 2 0O0J 

806 1 45 000 İngiliz Anlaşmasiyle temin edilemiven bazı mühim sıhhi madde ve malzemenin 
dahilden temin edilmesine zaruret hâsıl olması hasebiyle kâfi gelmemiştir. 

725 

734 

736 

738 

1 

1 
3 

1 500 

10 000 

2 500 

6 500 
1 000 
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İkinci madde : ' 

Ziraat Vekâleti • ''"""" __ 

767 24 000 Yüksek ziraat enstitüsü mütedavil sermayesine yardım yapılabilmesi için ye
niden açılacak fasla fevkalâde tahsisat konulmasına lüzum, hâsıl olmuştur. 

F c - . • . - . - . . - . -

Başvekâlet 
Muamelât Umum Müdürlüğü x 

Kararlar Müdürlüğü 15 .IV . 1944 
Sayı: 71-121/1139 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

7. I V . 1944 tarihli ve 71/121/6/1059 sayılı'tezkeremizle-Yüksek makamınıza sunulan 1943 malî 
yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkındaki kanun lâyi
hasına, çıkan yeni ihtiyaçlar dplayısiyle ilâve yapılmasına zaruret hâsıl olmuştur. 

Bu hususta hazırlanan cetvel ve mucip sebeplerin mezkûr lâyihaya ilâvesine müsaade buyurulma-
smı arz ve rica ederim. 

Başvekil 
' S . Saracoölu 

Esbabı mucibe 

P. M. Lira îzahat 

Maliye Vekâleti 

183 1 30 000 Bu tertibe mevzu tahsisat tamamen sarf edilmiş okluğundan tahakkuk eden ve 
malî yıl sonuna kadar'tahakkuk edecek ihtiyaçları karşılamak üzere daha 
bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 

Emniyet Umum Müdürlüğü 

367 6 840 Sin tahdidi hükmüne göre tekaüde sevkedilecek bir emniyet müdürü ile te
kaütlüklerini istemiş bulunan bir-müfettiş, ve bir emniyet âmirinin ikramiye
leri karşılığıdır. 

Maarif Vekâleti 

564 3 305 756 Millî Müdafaa Vekâleti Deniz fabrikalarının ve Askerî fabrikanın sanatkâr 
ihtiyacını karşalamak üzere Maarif Vekâletine bağlı bölge sanat okullarında 
tahsil görmekte bulunan talebelerin bilûmum ihtiyaç ve masraflarını temin 
maksadiyle bu miktar tahsisata ihtiyaç hâsıl olmuştur. 
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CETVEL 

F. M. Muhassasatm nev'i 
. Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

Maliye Vekâleti 
30 000 

6 840 

179 1 Memurlar maaşı 

183 4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 

Emniyet Umum Müdürlüğü 
364 1 Memurlar maaşı 

367 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi mucibince verilecek te
kaüt ikramiyesi 

~~~~ Maarif Vekâleti 
564 3 Yüksek İktisat ve Ticaret okulu ile diğ«r meslek okulları 

ve Enstitüleri 

Millî Müdafaa Vekâleti 
781 1144, 4145 sayılı kanunlar gereğince verilecek denizaltı ve 

dalgıç tahsisatı 27 506 

804 Askerî fabrikalar Uumum masrafları 
1 iptidai madde ve, müstehlek malzeme 

810 Gaz ve gazden korunma masrafı 
2 Deniz *' 

832 3575 sayılı kanun gereğince askerî fabrikalar tekaüt ve mu
avenet sandığı aidatı 

2 Deniz 

250 250 

5 000 

2 

23 000 

30 000 

6 840 

305 756 

842 596 342 596 

tdare Heyetinin, Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur 1943 malî yılı bütçelerinde deği
şiklik yapılmasına dair kanun teklifi (2/40) 

T. B: M. M. 
İdare Amirliği 

Muhasebe Müdürlüğü 
No. 398/28218 

İ4.IV. 1944 

Yüksek Reisliğe 

1943 malî yılı Büyük Millet Meclisi bütçesinin 1 nci faslının 2 nci âza tahsisatı maddesinde 
mevcut tahsisat vefat eden azaların ailelerine verilen tazminat ve yeni intihap edilen azalara ve
rilmesi iktiza eden ikişer aylık tahsisat için kâfi gelmiyeceği anlaşıldığından mezkûr maddeye 
(19 802) lira ve. ahvali hazıra icabı fazla sarfiyattan mezkûr bütçenin 10 ncu faslmm 4 ncü tes-
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hin maddesine (2 000) ve 12 nci faslın 2 nci telefon ve diğer, muhabere ücret ve masrafları mad
desine (4 000) ve 14 ncü Millî Saraylar masrafları faslının 1 nci umumî masraflar maddesine 
(10 000) ve aynı faslın 2 nci tenvir, merasim ve fevkalâde masraflar faslına (20 000) ve 22 nci 
bahçeler daimî masrafı ve muvakkat amele ücreti faslına (30 000) lira ve Riyaseti Cumhur dai
resi 1943 malî yılı bütçesinin 35 nci yaverler ve baştabip tahsisatı faslına da 4462 sayılı kanun 
mucibince yapılan zamdan dolayı (3 550) lira tahsisat ilâvesi için aşağıda yazılı kanun mad
delerinin kabulünü arz ve teklif eyleriz. 

idare Âmiri 
t. F. Alpaya 

İDARE HEYETİNİN TEKLİFİ 

Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur dairesi 1943 malı yılı bütçesinin bazı fasıl ve madde
lerine tahsisat ilâvesi hakkında kanun lâyihası 

MADDE 1. — Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur dairesi 1943 malî yılı bütçesinin mer
but cetvelde yazılı fasıl ve maddelerine (89 352) lira tahsisat ilâve edilmiştir. 

MADDE 2. — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 
MADDE 3. — Bu kanun Büyük Millet Meclisi tarafından icra olunur. 

CETVEL 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira 

Büyük Millet Meclisi 
Âza tahsisatı 
Teshin 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 
Umumî masraflar 
Tenvir, merasim ve fevkalâde masraflar 
Bahçeler daimî masrafları ve muvakkat amele ücreti 

Riyaseti Cumhur 
35 . Yaverler ve baştabip tahsisatı 3 550 

1 
10 
12 
14 
14 
22 

2 
4 
2 
1 
2 

19 802 
2 000 
4 000 
10 000 
20 000 
30 000 

Yekûn 89 352 

Divânı Muhasebat 13 . IV . 1944 
Sayı: 221181/613 

Büyük Mîillet Meclisi Yüksek İdare Amirliğine 

1943 senesi bütçemizin tenvir ve teshin, müteferrika ve tamirata taallûk eden icrası zaruri 
masraflar, tahsisatlarının kalmaması yüzünden ifa edilememektedir. Bu mübrem işler için tah
sisat temin etmek üzere kırtasiyeye ait 46/1 fasıl ve maddeden 1 000, 50/1 fasıl ve maddede 
yazılı daimî memuriyet harcırahından 1 200 ve ve 53/2 nci faslın kararlar mecmuası kâğıt baskı 
ve neşir masraflarından 300 ve 51 nci melbusatfaslından 400, ve 53/1 kitap ve mecmua satm
alına bedelinden 100 lira ki, ceman 3 000 liranın bu fasıllardan tenzil edilerek 46 nci faslın 3 ncü 

( S. Sayısı : 95 ) 
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tenvir maddesine 700 ve aynı faslın 4 ncü teshin maddesine 500, keza aynı faslın 5 nei müte
ferrika maddesine 800, ve 53 ncü faslm 3 ncü küçük tamirler maddesine 900 ve 50 nei fas
lın 2 nei muvakkat memuriyet maddesine 100 liranm ilâvesine muktazi kanuni muamelenin ifa
sını derin saygılarımla, arz ve rica ederim. 

Divanı Muhasebat Reisi 
$. Oran 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe Encümeni 

Esas No. 1/236,2/40 
Karar No. 52 

19. IV. 1944 

Yüksek Reisliğe 

1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanu
nuna bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik ya
pılması hakkında Maliye Vekilliğince hazırla
nıp Başvekâletin 7 . IV . 1944 tarihli ve 6/1059 
sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan ka
nun lâyihası ile aynı cetvelin Büyük Millet 
Meclisi kısmına munzam tahsisat verilmesi 
hakkında İdare Heyetinin 14 . IV. 1944 tarihli 
ve 398/2418 sayılı kanun teklifi ve Divanı 
Muhasebat kısmında bazı değişiklik yapılması
na dair Divanı Muhasebat Reisliğinin 13 . IV .. 
3944 tarihli ve 221181/613 sayılı tezkeresi En
cümenimize havale buyurulmakla İdare Âmiri 
İrfan Ferit Alpaya, Maliye Vekili Fuad Ağ-
ralı, Millî. Müdafaa Vekili Ali Rıza Artunkal, 
Divanı Muhasebat Reisi Seyfi Oran ile diğer 
vekâlet ve dairelerin salahiyetli memurları ha
zır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha ile 1943 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin muh
telif tertipleri arasında 5.114 776 liralık mü
nakale yapılması ve Ziraat Vekâleti bütçesinde 
yeni açılacak bir fasla yine münakale ile "24 000 
liralık fevkalâde tahsisat konulması teklif edil
mektedir. 

Münakale sebepleri ayrı ayrı tetkik ve her 
tertipte gerekli şifahi izahlar alınmış ve mü
nakalenin mucip sebepleri Eneümenimizce de 
yerinde görülerek lâyiha esas itibariyle kabul 
edilmiştir. 

Teklifte mühim olarak Başvekâlet bütçesi
nin tahsisatı mesture tertibine 500 000 ve Ma
liye Vekâletinin istimlâk ve satmalma bedel 

ve masrafları tertibine 109 000, sermayesine 
mahsuben Sümerbank'a 2 000 000, Halkevleri
ne 100 000, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Ve
kâletinin mücadele tertiplerine 346 500, Ma
arif Vekâletinin Köy Enstitüleri tertibine 
470 000, Nafia Vekâletinin Maliye Vekâleti in
şaat tertibine 125 000, Ziraat Vekâleti kısmına 
50 000 lira konduğu görülmektedir. 

Tahsisatı mesture evvelden tahmini müm
kün olmayan bir masraf tertibi olmak itibariy
le bu paranın yeni ihtiyaçlar için istenildiği 
ve Maliye Vekâletinin istimlâk tertibine ko
nan miktar ile de zaruri olan yeni istimlâkler 
yapılacağı anlaşılmıştır. 

Sümerbank sermayesine mahsuben verilen iki 
milyona gelince: 

Bu yıl İstanbul Fen fakültesi inşaatı için alın
mış olan tahsisattan iki milyonun malî yıl sonu
na kadar sarf edilemiyeceği anlaşıldığından bu 
iki milyonun Sümerbank sermayesine tahsis ve 
buna. mukabil 1944 malî yılı bütçesinde banka 
sermayesi için teklif edilen dört milyondan bu 
miktarın indirilerek yine aynı bütçede İstanbul 
Fen fakültesi inşaatına tahsisi maksadiyle bu 
münakale teklif edilmiş ve ilgili hizmetleri müte
nazır etmiyen bir malî muamele olarak görülmüş 
olduğundan kabul edilmiştir. 

Diğer, arzedilen rakamlara münakale cetveli
nin ihtiva ettiği diğer tertiplerin mühim bir kıs
mına zaruri ihtiyaç maddelerinin fiyat artışla
rından ve bir kısmına da muhtelif kanunlarla ya
pılan zamlardan dolayı konan tahsisatın yıl so
nuna kadar kifayet etmiyeceği anlaşıldığından 
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zaruretler nispetinde ilâveler yapılması ve bun
ların cümlesinin tahsisatı müsait olan diğer ter
tiplerden münakale yapılmak suretiyle karşı
lanması teklif edilmekle Eneümenimizce de ye
rinde görülmüştür. 

Lâyihanın müzakeresi sırasında idare âmir
lerinin Büyük Millet Meclisi ve Riyaseti Cumhur 
1943 yılı bütçesine 89 352 liralık munzam tahsi
sat verilmesi hakkındaki kanun teklifi ile Di
vanı Muhasebat bütçesinde bazı değişiklik yapıl
ması hakkındaki Divanı Muhasebat tezkeresi de 
Encümene gelmiş bulunduğundan bunlarda ayrı 
ayrı tetkik ve müzakere edilmiş ve Büyük Millet 
Meclisi için istenilen munzam tahsisatın Maliye 
Vekâletince münakale ile karşılanması mümkün 
görüldüğünden Devlet borçları bütçesinin 274 
ncü faslının birinei on milyon sterlinlik kredinin 
faiz ve itfa bedelleri tertibinden bu miktar indi
rilerek teklif münakale ile temin edilmiş ve Di
vanı Muhasebat bütçesinde yapılması teklif edi
len değişiklik maddeler arasında münakaleyi de 
ihtiva ettiğinden fasıllara inhisar ettirilmek sure-
tiyl e tadil ve her iki teklif de esas lâyiha ile bir-
1 eştirilip cetvele ilâve edilmiştir. 

Yine lâyihanın müzakeresi sırasında Başvekâ
letin 15. I V . 1944 tarihli ve 1139 sayılı tezkere
siyle lâyihaya bazı ilâveler yapılması teklif edil
diğinden bunlarda ayrıca tetkik ve ihtiyaçlara 

uygun olduğu anlaşıldığından münakale cetveline 
ilâvesi kararlaştırılmıştır. 

Lâyihanın birinci maddesi, yeniden tanzim 
edilen cetvelin muhtevasına göre değiştirilmiş ve 
ikinci maddesi de Yüksek Ziraat Enstitüsü mü-
tedavil sermayesine 24 000 liralık bir ilâvenin ya
pılması maksadiyle yeni açılacak bir fasla fev
kalâde tahsisat konulması hükmünü ihtiva et
mekte olup bu sermaye ile yapılan hizmetler iti
bariyle bu yardıma ihtiyaç olduğu anlaşıldığın
dan kabul edilmiş ve bu esaslar dairesinde yeni
den tanzim edilen lâyiha ve cetvel Umumî Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe 
sunulmuştur. 

Bütçe En. Rs. V. M. M. Kâtip 
Kastamonu Tokad İstanbul 
T. Coşkan H. N. Keşmir F. öymen 

Bitlis Bolu Diyarbakır 
B. Osma Dr. Z. Ütgen R. Bekit 
Edirne Giresun Giresun 

M. N. Gündüzalp M. Akkaya A. Sayar 
İstanbul İstanbul İzmir 

H. Kortel H. Ülkmen M. Birsel 
Kayseri Zonguldak 

F. Baysal H. A. Kuyucak 
Yozgad Yozgad 
S.İÇÖZ A. Sungur 
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IIÜKÜMETİN TEKLÎFl 

1943 malî yılı Muvazeneı Umumiye Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması

na dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1943 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (5 114 77.6) 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. — 1943 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin Tica-
f-efe. Vekâleti kısmında 707 nci faslın 1 nci (Hü
kümete* iştirakine karar verilecek dış sergiler) 
maddesinden (24 000) lira tenzil edilerek ayni 
cetvelin Ziraat Vekâleti kısmında (Ankara Yük
sek Ziraat Enstitüsü mütedavil sermayesine yar
dım) adiyle açılan 767/A faslına fevkalâde tahsi
sat konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun neşri 
mer'idir. 

tarihinden 

MADDE 4. — Bu kanunun hükmünü icraya 
Maliye Vekili memurdur. 

Bş. V. 
Ş. Saraçoğlu 

Da. V. 
•//. Uran 

Mf:V. 
Yücel 

S. I. M. M. 
Dr. H. Alataş 

Mü: V. 

Ad. V. 
K. Türel 

Ha. V*. 
AT. Meneniencioğlu 

Na. V. 
S. Doy 
G. î. V. 

S. H. Ürgüblü 

A. F. Cebesoy C, 

M. M. V. 
1. K. Artunkal 

Ma. V. 
F. Ağrah 
Ik. V. 

F. Sirmm 
Zr. V. 

Ti. V. 
S. Siren 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞIŞTlRİŞÎ " 

1943 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa 
bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması

na dair kanun lâyihası 

MADDE 1. — 1*943 malî yılı Muvazenei Umu
miye Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik 
cetvelde yazılı tertipleri arasında (5 551 690) 
liralık münakale yapılmıştır. 

MADDE 2. 
maddesi aynen. 

Hükümet teklifinin, ikinci 

MADDE 3. — Hükümet teklifinin üçüncü 
maddesi aynen. 

MADDE 4. — Hükümet teklifinin dördüncü 
maddesi aynen. 

(S. Sayısr:'•%) 
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H$kwmeün teklifine bağlı 

CETVEL 

Muhassasatm nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

BAŞVEKÂLET 

Fasıl yekunu 

1 500 

650 
850 

1 500 

500 000 

63 1 Kırtasiye 
5 Müteferrika 

71 1 Ücret ve yevmiye 

72 Tahsisatı mesture 

DEVLET ŞÛRASI REİSLİĞİ 

85 Reislik otomobili masrafları 

BASIN VE TAYIN UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

97 2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
5 Müteferrika ' 

Fasıl yekûnu 

98 Matbu evrak ve defterler 
» 

99 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

100 Kira bedeli 

102 3 Yabancı memleketler harcırahı 

103 Melbusat 
107 3 Radyodifüzyon istasyonlarının tevsii ve islâh masrafları ve 

her türlü yedek malzeme bedelleri 

111 Milletlerarası Radyodifüzyon ve turizm birliklerine verilecek 
iştirak hissesi 

700 

3 000 

2 490 

6 910 

600 

3 000 
1 000 
1 000 

5000 

1 000 

5 000 

2 000 

( 8. Sayısı : 95 ) 



15— 

F. M. Muhassasatın nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

ISTATISTIK UMUM MÜDV&ZVĞÜ 

122 5 Müteferrika 

129 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

131 1 Yazı, resim ye tercüme ücretleri 
2 Baskı ve neşir masrafları 

Faal yekûjru 

MALÎYE VEKÂLETİ 

185 5 Müteferrika 

186 4 Teshin 

189 Kira bedeli 

191 1 Daimî memuriyet harcırahı 
198 2 İstimlâk ve satınalma bedel ve masrafları 

3 Menkul ve gayrimenkul mallar tunum! masrafları 

199 Tamir masrafları 

202 Mahkeme masrafları 

203 4 Jandarma genel komutanlığı 

10 Ziraat Vekaleti 

212 Sermayesine mahsuben Sümerbanka 

247 Halkevlerine 

257 A Ankara Orduevine 

' DEVLET BORÇLARI 

265 2425 sayılı kanun gereğince çıkarılan bonolar ye bu mahiyet
teki borçlar 

200 

600 

200 
500 

700 

5 000 

; ! 1 

l 

Psıl yekûnu 

49 491 

40 000 

26 000 

1 000 

25 000 
109 000 
30 000 

139 000 

75 000 

40 000 

2 000 000 

100 000 

37200 

536 100 
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Muhassasatm nev 'i 

10 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa bedelleriyle sair mas
raflar 
25 milyon sterlinlik kredinin faiz ve itfa mürettebatiyle sair 
masr&flar 
264-milyon franklık istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masraflar 

Tenzil edilen 
Lira 

956 632 

186 024 

122 044 

1 264 700 
, ı ; — — 

Zammedilen 
Lira 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR VEKÂLET t 

Memurlar maaşı 8 000 
1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek teka
üt ikramiyesi 8 000 

Müteferrika 1 000 

Mefruşat ve demirbaş 2000 

Kira bedeli 2 000 

Nakil masrafları 11000 

Kaçak eşya ve hayvanların nakil, iaşe, bakim ve korunma 
masrafları . 5 000 

İnşa ve tamir işleri 11 700 

Pasif korunma masraflan 2 000 

Tartı âletleri ahm ve tamir masrafları 500 

Kttap Te mecmua bedelleri ve yazma ve tercüme ücretleri 500 

Gecelimi İHnrçları l 500 

İ93$ - 1941 yılları borçları p ^ x 5 0 0 

Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 1 000 

Kira bedeli 10 000 

•(.$.-öayısı.:--Ö5.) 
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F. I £ Muhassasatm nev'i 

318 1 Daimî memuriyet h&rcırşhı 
2 Muvakkat > » 

333 3944 sayılı kanuna göre verilecek hayvan yem bedeli 

DAHİLİYE VEKÂLETl 

337 1 Memurlar maaşı 9500 

341 4178 sayılı kanun gergince verilecek çocuk zammı 

342 4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı 

345 3 Tenvir 

347 1 Posta ve telgraf ücreti 

348 Kira bedeli 

849 Umumî müfettişlikler idare masraf lan 

350 2 Diğer nakil vasıtaları 

8 Umumî müfettişlikler nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

357 Hususi Mareler bütçelerini tetkik eden mümessiller ücreti 

358 3 3635 sayılı kanun gereğince nahiye müdürlerine verileeek 
devir ve teftiş masrafı 

1 EMNİYET UMUM MÜDÜRLÜM 

364 1 Memurlar maaşı 11 500 

368 4178 sayılı kanun gereğine* 

372 1 Kırtasjye 
2 Mefrujat ve demirbaş 
5 Müteferrika 

Tenzil edilen 
Lira 

9 000 

Zammedilen 
lâra 

4 000 
5 000 

9 000 

2 500 

1002 
1 638 

2 640 

524 

7 500 

2 000 

2 

3 500 

1 638 

524 

jrüecek çocuk zammı 

' : . 

' ' ' Fasıl yekunu 
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10 000 
10 000 
5 000 

25 000 
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376 

377 

381 

382 

386 

392 

M. 

2 

1 

2 

1 

2 

— 18 

Muhassasatm nev'i 

402 

İşletme ve tamir 

Daimî memuriyet harcırahı 

Silâh, cephane, muhabere vasıtaları ve yedek parçaları 

Vazife esnasında hastalanan ve yaralanan memurlar ile ka
zaya uğrayanların tedavi masrafları 

4367 sayılı kanun gereğince verilecek er tayın bedeli 

Polis memur ve namzetleri, talebeleri iaşe, melbusatı mas
raf lariyle harçlık ve harcırahları 
İdare ve imtihan masrafı 

Fasıl yekûnu 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı 

Tenzil edilen 
Lira 

5 000 

70 000 

Zammedilen 
Lira 

20 000 

15 000 

10 000 

20 000 
15 000 

35 000 

HARİCÎYE VEKÂLETİ 

3 990 

407 

409 

411 

413 

417 

418 

424 

425 

1 

1 
2 

Kira bedeli 

Daimî memuriyet harcırahı 

Tayınat 
Yem 

Fasü yekûnu 

Harp levazım ve teçhizatı bedel ye masrafları 

Nakil masrafları 

Nakil vasıtaları masrafları 

Spor masrafları 

Geçen yıl borçları. • 

74 599 
15 000 

89 599 

10 000 

11000 

6 000 

25 000 

90 000 

4 000 

1 100 

434 2 Müteferrika 
3 Mefruşat ve demirbaş 

1 000 
500 
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F. M. Muhassasatm tıev'i 

5 Teshin 

belediye vergi ve resimleri ve küçük tamirler 
4 Nakil vasıtaları satın alma bedeli 
5 Diğer masraflar 

437 Para nakil masrafları 

439 2 Diğer nakil vasıtaları 

440 Harcırahlar : 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 

Fasıl yekûnu 

bedelleriyle sigorta, 
tamirler 

Fasıl yekûnu 

, . ^ , r - - . - - . - * - • - — ^ 

Tenzil edilen 
Lira 

35 000 
5 0Ö0 

22 000 

62 000 

2 000 

. . . . 

Zammedilen 
Lira 

2 500 

4 000 
; = : r = = = 

1 000 

16 000 
32 000 

Fasü yekûnu 48 000 

443 Kongre konferans ve komisyenlar umumî masrafları » 41 000 

445 Ecnebi elçilerle misafirlerin ağırlama masrafları 22 000 

449 A Bombardumanlar yüzünden binaları yanan yıkılan ve zarar 
gören elçilik ve konsoloslukların her türlü masrafları 50 000 

SIHHAT VEİÇTİMAÎ MUAVENET VEKÂLETİ 

461 4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı 3 000 

462 2 Mefruşat ve demirbaş - . . - . . 
4 Teshin 
5 Müteferrika ' 

Fasıl yekûnu 

465 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

467 1 Vekâlet otomobili 

468 1 Daimî memuriyet harcırahı 
3 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 10 000 
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3 500 
1 500 

5 800 

1 000 

700 

8 000 
2 000 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F, M. Muhassasatın 'nev'i 

471 1 Umumî masraflar 

4 7 3 1 D> » 

474 Sıtma ile mücarele 
1 Umumî masraflar 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
3 Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

475 1 Devlet hastaneleri 

476 1 Tıp talebe yurdu 

483 Küçük sıhhat memurları hayvan ve yem bedeli 

484 1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar 

492 Hususi müessese ve cemiyetlerle şahıslara yardım 

ADLİYE VEKÂLETİ 

499 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi : 

502 1 Kırtasiye 
4 Teshin , 
5 Müteferrika • 

505 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

508 1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat » > 
3 Müfettişler harcırah! . 
4 Yabancı memleketler harcırahı 

511 1 Meşhut suçlar masrafı 
. . J 

514 1 İaşe masrafı 

Lira Lira 

10 000 

15 000 

10 000 

15 000 

200 000 

116 500 
20 000 
10 000 

146 500 

100 000 

97 000 

:. ~! 

10 000 

Fasıl yakûnu 

! 

Fasıl yekûnu 
' •! 

* • * * 

181 103 

1 000 
4 103 
1 000 

6103 

9 000 

30 000 
15 000 
20 000 
1000 

66 000 

90 000 
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Muhassasatm nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

521 1 Memurlar maaşı 

524 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek teka

üt ikramiyesi * 

527 4 Testoı 

528 5 Müteferrika 

531 Kara bedeli 
532 1 Daimf memuriyet harcırahı 

MAARİF VEKÂLETİ 

549 2 Mefruşat ve demirbaş 
3 Tenvir 
5 Müteferrik 

552 2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

553 Kira bedeli 

Vekâlet otomobili masrafları .........,; 

Fa«ıl yekûnu 

554 

555 Hrcırahlar : 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat » > 
3 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

557 

561 

3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire mas
rafları 

Ankara fakülteleri umumî masrafları: '".' 
1 Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi 
2 Hukuk fakültesi 

Fasıl yekfcnu 

8 000 

562 1 Yüksek öğretim okulu 

1000 
m 

1 ÖÖÖ 

10 000 

• « * * , . 

. . . . - . ' • • . . - . . . ' 

8 000 

2 250 

2000 
500 

3 000 

5 500 

1 500 

1 000 

15 000 
10 000 
10 000 

35 000 

3 000 

10 000 
10 000 

20 000 

28 000 

( S, Sâyjsı : §5 ) 



M. • 

- 2 2 

Muhassasatın nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

3 Yüksek iktisat ve ticaret okulu fle. $iğer meslek okulları 
ve enstitüleri / 

1 Köy enstitüleri 

1 Maliye vekâleti 
2 Adliye » 
3 İktisat » 
4 Marif » 
5 Nafîa > 
7 Ziraat » 
9 Askerî Fabrikalar Umum iMüdürlüğü 

10 Harita Umum Müdürlüğü 

1 Harcırahlar 

A Mahsus kanun gereğince yaptırılacak İstanbul Üniversitesi 
inşaatı her türlü masrafları 2 000 000 

7 Yabancı mütehassıslarla öğretmenlerin ve ustalann harcırah 
ve zaruri diğer masrafları 14 000 

2 îlk okullarla köy eğitmenleri için """"* ' 

-

Fasü yekûnu 

20 000 
15 000 
1000 
82 000 
14 000 
12 500 
3 400 
6600 

104 400 

12 494 

470 000 

2 000 

30 000 

NAFÎA VEKALETİ 

2 Mefruşat ve demirbaş 

Matbu evrak ve defterler 

2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

2 Maliye vekâleti 
8 Ziraat Vekâleti 

Fasıl yekûnu 

B Şamram kanalı ikmali inşaatı bilûmum masrafları 

2 Harcırah ve sair masraflar 

( S. Sayısı : 95 ) 

1 200 

1 000 

1 000 

3 000 

125 000 
50 000 

175 000 

150 000 

6 200 
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F. M. Mühassasatın nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

İKTİSAT VEKÂLETİ 

639 5 Müteferrika 

643 Kira bedeli 

645 1 Daimî memuriyet harcırahı 

648 1 Harcırahlar 
2 Kömür havzasının diğer masrafları 

657 

Fasıl yekûnu 

652 Krom madenleri ve Ereğli havzası ocakları ve diğer maden
lerin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz sahibine 2818 sayılı ka
nunun 6 ncz madesinin A, B, O bendi eri mucibince verile
cek tazminat ile aynı madenlerdeki tesisat karşılığı olarak 
ruhsat tezkeresi veya imtiyaz sahiplerine verilecek tazminat 

654 El ve ev sanatları kooperatif kurslarının her türlü kurma 
idare etme ve okutma masraftan ve dğretmen ücretleri 

656 2 Harcırah ve sair masraflar 

Ziyafet masrafları 

1600 

1000 

4 600 

10 000 

2 000 

1 000 

800 

1 000 

1 300 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

672 2 Mefruşat ve demirbaş 

680 2 Limanları temizleme tarama ve mendirek masrafları ile şa
mandıra yaptırma nakil ve yerine koyma, bakım ve onar
ma masrafları 

680 3 Limanlarda sahilden verilecek milletlerarası işaret malzeme 
vesaitinin kurma, satın alma, onarma ve diğer masrafları 

Fasıl yekûnu 

582 1 Umumî masraflar 

10 000 

18 000 

1000 

19 000 

29 000 

(S. Sayısı : 95 ) 
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- M 

Muhassasatın lnev 'i 

TÎCARE TVEKÂLETİ 

701 1 Posta, telgraf ücreti 

702 Kir*b<*deli 

703 1 VelMfetet otomobili 

707 1 Hükümetçe iştirakine karar verilecek dış sergiler 

710 2 Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları 

711 Yazı, neşir ve propaganda masrafları 

713 Geçen yıl borçları 

ZİRAAT VEKÂLETİ 

725 4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 

733 2 Diğer nakil vasıtaları 

734 1 Daimî memuriyet harcırahı 

736 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire 
masraslan 

737 1 Mücadele umumî masrafları 

738 1 Müesseseler umumî masrafları 
3 Nakil vasıtaları 

Fasıl yekûnu 

739 1 Bahçe ziraati işleri ve müesseseleri 
4 Nakil vâsıtaları masrafları 

741 •••• 1 Umumî masraflar 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 

743 3 Muvakkat memuriyet harcırahı 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

30 000 

43 765 

5 000 

5 000 

2 000 

4 000 
—-**-

Fasıl yekûnu 

., 

Fasıl yekûnu 

50 000 
3 000 

53 000 

3 000 

2 163 

1000 

4 602 

1 500 

10 000 

2 500 

6 500 
1 000 

7 500 

6 500 
1 000 

7 500 

(S . Sayısı : 95) 
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Tenzil edüen Zammedilen 

M. Muhassasatın oıev 'i Lira Lira 

1 Umumî masraflar 1 000 

6 Muvakkat memuriyet harcırahı 6 000 

5 Ziraat kurslan ve köy eğitmenleri 40 000 

1 taşe masrafları 
2 Talebe ve stajyer talebe melbusatı, dersane, yatakhane ve 

mutfağa ait bilûmum malzeme mefruşatı ve demirbaş bedel 
ve masrafları 

3 İdare masrafları 
5 Memur ve müstahdemlerle talebe ve tedris heyeti harcırahları 
6 Telefon ve diğer muhabere ücret /e masrafları 

10 Tamir ve su tesisleri 
11 Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri malzeme ve iş

letme masrafları 
13 Diğer masraflar 
14 Nakil vasıtaları masrafları 

Fasıl yekûnu 76 000 

2342 sayılı kanun mucibince hayvan sağlık memurlarına veri
lecek hayvan avansı ve yem bedeli 6 000 

Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırah ve 
sair masrafları 16 000 

3IÎLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ 

Yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahları : 
3 Deniz 12 494 

Ecza ve sıhhi malzeme masrafları : 
1 Kara 45 000 

Hayvan mubayaa ve tazmini : 
1 Kara 45 000 

YEKÛN 5 114 766 5114 766 

22 000 

10 000 
18 000 
1 500 
1 ÖÖO 
1 500 

13 000 
6 500 
2 000 

( S. Sayısı :" 95)" 
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*"***•. _ Bütçe Encümenin değiştirişine bağlt 

CETVEL ' .'"i 

Tenzil edilen Zammedilen 
P. M. Muhassasatın Üev'i Lira Lira 

BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ 

51 Melbusat 

53 Kitap ve mecmua masrafları 
3 Küçük tamirler 

1 Tahsisat ve tazminat 
2 Âza tahsisatı "" 19 802 

10 Merkez büro masrafları 
4 Teshin 

12 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları '' 
2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

14 Millî Saraylar masrafları 
İ Umumî masraflar 
2 Tenvir, merasim ve fevkalâde masraflar 

Fasıl yekûnu 

22 Bahçeler daimî masrafları ve muvakkat amele ücreti 

RİYASETİ CUMHUR 

35 Yaverler ve baştabip tahsisatı 3 550 

2 000 

4 000 

10 000 
20 000 

30 000 

30 000 

DİVANI MUHASEBAT 

46 Büro masrafları 
4 Teshin 200 
5 Müteferrika 800 

50 Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 

Fasıl yekûnu 

1 100 

400 

1 000 

500 

( S. Sayısı : 95 ) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira 

BAŞVEKÂLET 

63 Merkez büro masrafları 
1 Kırtasiye 
5 Müteferrika 

71 Matbaa masrafı 
1 Ücret ve yevmiye 

72 Tahsisatı mesture 

•««s Faal yekûnu 

; • - • • . -

•*••'• 

1600 

650 
850 

1 500 

500 000 

DEVLET ŞÛRASI REİSLİĞİ 

85 Beislik otomobili masrafları * -\ 700i 

BASIN VE rAYIN UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

97 Büro masraf lan rrv»:'i '•..-, 
2 Mefruşat ve demirbaş * ' """ 
3 Tenvir V 

5 Müteferrika . ' ' . . . ' - . 

Paaılyekûnu 

98 Matbu evrak ve defterler .^.+......... 
99 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 

2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

100 Kira bedeli 3 000 

102 Harcırahlar 
3 Yabancı memleketler harcırahı ^ ıs* 2 490 

107 Radyo istasyonlariyle stüdyoların idare ve işletme masraf- *̂  
lan 

^ 3 Badyodifüzyon istasyonlarının tevsii ve her türlü yedek mal
zeme bedelleri 6 910 

1 
3 000 
1 000 
1 000 

5000 

1000 

5 000 

w 

103 Melbusat ; - ^ .. 2 000 

(S. Sayısı: 05 ) 
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Tenzil edilen Zammedilen 
f. M. Muhassasatın <nev'i Lira Lira 

111 Milletlerarası radyodifüzyon ve turizm birliklerine verilecek 
iştirak hissesi 600 

İSTATİSTİK UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

122 Merkez büro masrafları 
5 Müteferrika 200 

129 8335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

131 Neşriyat masrafları 
1 Yazı, resim ve tercüme ücretleri 

*v 2 Baskı ve neşir masrafları 

Fasıl yekûnu 

MALÎYE VEKÂLETİ 

179 Maaşlar 
1 Memurlar maaşı 30 000 

186 

189 

191 

Vilâyetler büro masrafları 
4 Teshin 

Kira bedeli 

Harcırahlar 
, 1 Daimî memuriyet harcırahı 

198 Millî emlâk işleri 
2 İstimlâk ve satın alma bedel ve masrafları 
3 Menkul ve gayrimenkul mallar umumî masrafları , 

^î Fasıl yekunu 

.» 199 Tamir masrafları 
• ' . - • • ; \ 

j • . - • • • • . . , ' " . ' 

202 Mahkeme masrafları 

(S. Sayısı : 96) 

500 

20a 
.500 

700 
— • ••,... î 

183 4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 30 000 

185 Merkez büro masrafları / » ' . . ' 
5 Müteferrika 5 000 

26 000 

1000 

25 000 

109 000 
30 000 

139 000 

75 000 

40 000 



P. M. Muhassasatumev'i 

203 3827 sayılı kanun gereğince satın alınacak nakil vasıtaları 
bedel ve masrafları 

4 Jandarma genel komutanlığı 
10 Ziraat Vekâleti 

' » - . ' . . . • ' 1 ' • " • ' • : - . . _ _ ' . . : ' . . , " 

\ , • ? •'? ' T - V". ?.•"»*'•> *'.» * * - "f , Fasıl yekûna 

212 Sermayesine mahsuben Sümerbank'a 

247 Halkevlerine 

257 A Ankara Orduevine 

DEVLET BORÇLARI 

265 2425 sayılı kanun gereğince çıkarılan bonolar ve bu ma
hiyetteki borçlar 536 100 

Tenzil edilen 
Lira 

49 491 
4 0 ÖÖO 

'89*491 

, 

Zammediİ.eft 
Lira 

1 

2 000 000 

100 000 

37 200 

274 3525, 3738 ve 4171 sayılı kanunlar gereğince temin olunan 
kredi ve istikrazlar 

1 10 milyen sterlinlik kredinin faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masrafları 1 045 984 

2 25 milyon sterlinlik kredinin faiz ye itfa mürettebatiyle sair 
masrafları 186 024 

5 264 milyon franklık istikrazın faiz ve itfa bedelleriyle sair 
masrafları 122 044 

j ' '' Faal yekûnu 1064 052 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR V. 

280 Maaşlar ; , : ;• . •. - ^ ' 
1 Memurlar maaşı 8 0Û0 

283 1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi eereğince verilecek te
kaüt ikramiyesi 8 000 

286 Merkez büro masrafları 
5 Müteferrika * V 1000 

287 Vilâyetler büro masrafları • 
2 Mefruşat ve demirbaş 2 000 

290 Kira bedeli ... 2*000 

Ç S.: Sayısı ^95) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

P. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira 

. i r i * ' . • •••••ly 

345 Vilâyetler büro masrafları ı * -
3 Tenvir "* •*• " 2 500 

295 Nakil masrafları 11 000 

296 Gümrük idareleri masraflar* 
4 Kaçak eşya ve hayvanların nakil, iaşe, bakım ve koruma 

masrafları 5 000 

299 însa ve tamir işleri 

301 Pasif korunma masrafları 

302 Tartı âletleri alım ve tamir masrafları 

303 Kitap ve mecmua bedelleri ve yazma ve tercüme ücretleri 

305 Geçen yıl borçları ^ 

306 Eski yıllar borçlan V 
1 1938 - 1941 yıllan borçlan 

316 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

317 Kira bedeli 
'. • * • ' • • " 

318 Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı • ,~\ 

11700 

2000 

600 

1 600 

1 000 

9 000 

•».•« 

ir 
. . • « * ' • " 

500 

••-••££. 

l'500 

1 000 

4 000 
5 000 

9 000 

, 

•t" • • ' - Fasıl yekûnu 

333 3944 sayılı kanuna göre verilecek hayvan yem bedeli 

' - ~ \ : ^ •••'"âm"r,.[ DAHİLÎYE VEKÂLETİ f v > '...'**.•;• 

337 Maaşlar 
1 Memurlar maaşı " " - 9 600 * * 

341 4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 7 500 

342 4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı * 2 000 

347 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraftan 
1 Posta ye telgraf ücreti 

\. 

• < $ ' -

ft: <S. Sayısı: 95) 
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348 

349 

350 

— 31 

Muhassasatm nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

364 

367 

368 

372 

376 

377 

381 

382 

386 

392 

Kira bedeli 

Umumî müfettişlikler idare masrafları 

Nakil vasıtaları masrafları 
2 Diğer nakil vasıtaları 
3. Umumî müfettişlikler nakil vasıtaları 

V > • 

Fasıl yekûnu 

EMNIYET UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Maaşlar 
1 Memurlar maaşı 

1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince veriecek te
kaüt ikramiyesi 

4178 sayılı kanun geegince verilecek çocuk zammı 

Vilâyet büro masrafları 
1 Kırtasiye 
2 Mefruşat ve demirbaş 
5 Müteferrika 

Fasıl yekûnu 

Nakil vasıtaları masrafları 
2 İşletme ve tamir 

Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 

Melbusat ve teçhizat 
2 Silâh, öephane, maske, muhabere vasıtaları ve yedek parçaları 

Vazife esnasında yaralanan ve hastalanan memurlar ile ka
zaya uğrayanların ve yaralıların tedavi masrafları 

4367 sayılı kanun gereğince verilecek er tayını bedeli 

Polis mektepleri masrafları 
1 Polis memur ve namzetleri, talebeleleri iaşe ve melbusat 

masraflariyle harçlık ve harcırahları 

1 002 
1 638 

2 640 

18 340 

5 000 

70 000 

3 500 

1 638 

vfHS 

*«.; " 

,*»•< 

6 840 

11 500 

10 000 
10 000 
5000 

25 000 

20 000 

15 000 

10 000 

20 000 

(S . Sayısı : 95) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

P. M. Mulıassasatınnev'i Lira Lira 

2 îdare ve imtihan masrafları 15 000 

Fasü yelpûaıif 85 000 

435 Elçilik ve konsolosluklar masrafları 
1 Arsa, bina satmalma, yaptırmave kira bedelleriyle sigorta; 

b^ediye vergi ve resimleri ve küçük tamirler 35 000 
4 Nakil vasıtaları satın alma bedeli / 5 000 
5 Diğer masraflar 22 000 

Faal yekûnu 62 000 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI 

402 4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı 3 990 

407 

409 

411; 

» 

413 

417 

418, 

424n 

425 

Kira bedeli 

Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 

Muayyena$ 
1 Tâyinat 
2 Yem 

" r .'-""• ı • • Fasıl yekunu 

Harp levazımı ve teçhizatı bedel ve masrafları 

Nakil masrafları 

Na&il vasıtaları masrafları 

- Spo* masrafları 

Geçen yıl borçları 

74 599 
15 000 

89 599 
ı . , • . „ • 1 1 l/l jjl j 

10 000 

11 000 

6 000 

25 000 

90 000 

4 000 

1 100 

HARİCİYE VEKÂLETİ 

434 Merkez büro masraf arı 
2 Müteferrika / 1 000 
3 Mefruşat ve demirbaş 500 
5 Teshitt 2 500 

Fasıl yekûnu 4 000' 

( S. Sayısın 95 > 
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P. M. Muhassasatın nev'i 

437 

439 

440 

Para nakil masrafları 

443 

445 

Nakil vasıtaları 
2 Diğer nakjl vasıtaları 

Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 

2 Muvakkat » » 

Fasıl yekûnu 

Kongre, konferans ve komisyonlar umumî masrafları 

Ecnebi elçilerle misafirlerin ağırlama masrafları 
449 A Bombardımanlar yüzünden binaları yanan, yıkılan ve zarar 

gören elçilik ve konsoloslukların her türlü masrafları 

Tenzil edilen 
Lira 

2 000 

41 000 

- • 

50 000 

Zammedilen 
Lira 

1 000 

16 000 
32 000 

48 000 

22 000 

461 

462 

SIHHAT VE İÇTİMAÎ MTIAVENEm ^EKÂLETİ 

4178 sayılı kanun gereğince verilecek yakacak zammı 

Merkez büro masrafları 
2 Mefruşat ve demirbaş 
4 Teshin 
5 Müteferrika 

3 000 

Fasıl yekûnu 

465 

467 

468 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

Nakil vasıtaları masrafları 
1 Vekâlet otomobili 

Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 
3 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

471 Bulaşıcı ve salgın hastalıklarla mücadele 
1 Umumî masraflar 

800 
3 500 
1500 

5 800 

1 000 

700 

8 000 
2 000 

10 000 

200 000 

( S. Sayısı : 95 ) 



— 34 — 
Tenzil edilen Zammedilen 

M. Muhassasatm nev 'i Lira Lira 

Zührevi hastalıklarla mücadele 
1 Umumî masraflar - 10 000 

Sıtma ile mücadele 
1 Umumî masraflar 
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 
3 Nakil vasıtaları . 

Fasıl yekûnu 146 500 

Hastaneler, Sıhhi ve içtimaî Muavenet müesseseleri 
1 Devlet hastaneleri 

Mektep, müessese ve yurtlar 
1 Tıp talebe yurdu 

Küçük sıhhat memurları hayvan ve yem bedelleri 15 000 

1437 sayılı kanun gereğince verilecek avanslar 10 000 

Hususi müessese ve cemiyetlerle şahıslara yardım 15 000 

ADLİYE VEKÂLETİ 

1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek teka
üt ikramiyesi 10 000 

Merkez büro masrafları 
1 Kırtasiye 500 
4 Teshin 3 253 
5 Müteferrika 3 000 

Fasıl yekûnu 6 753 

Posta, telgraf ve telefon ücret ve masraf lan 
2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 8 350 

Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı' 
2 Muvakkat » » 
3 Müfettişler harcırahı 
4 Yabancı memleketler harcırahı 

Fasıl yekûnu 66 000 

116 500 
20 000 
10 000 

100 000 

97 000 

30 000 
15 000 
20 000 
1 000 

( S. Sayısı : 95 ) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

Muhassasatın ıiev 'i Lira Lira 

Takip masrafları 
Meşhut suçlar masrafı 90 000 

Ceza ve tevkif evleri 
îaşe masrafı 181 103 

TAPU VE KADASTRO UMUM MÜDÜRLÜĞÜ 

Maaşlar 
Memurlar maaşı 8 000 

1683 sayılı kanunun 58 nci maddesi gereğince verilecek teka
üt ikramiyesi "8 000 

Merkez büro masrafları 
Teshin 1 000 

Vilâyetler büro masrafları 
Müteferrika 250 

Kira bedeli 1 000 

Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 2 250 

MAARİF VEKÂLETİ 

Merkez büro masrafları 
Mefruşat ve demirbaş 2 000 
Tenvir 500 
Müteferrika 3 000 

Fasıl yekûnu 5500 

Posta, telgraf ve telef on ücret ve masraf lan \ ,i ' H ÎH 
Telefon ve diğer muhabere ücret ve mmasraflarj 1 500 

Kira bedeli 10 000 

Vekâlet otomobili masrafları 1 000 

Harcırahlar 
Daimî memuriyet harcırahı 15 000 
Muvakkat memuriyet harcırahı 10 000 

(S. Salısı : 95) 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F. M. Muhassasatm nev'i Lira Lira 

3 Müfettişler harcırahı 

Fasıl yekûnu 

557 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol ve sa
ire masrafları 

561 Ankara Fakülteleri umumî masrafları 
1 Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi 
2 Hukuk fakültesi 

Fasıl yekunu 

562 Yüksek okullar umumî masrafları 
1. Yüksek öğretmen okulu 

10 000 

35 000 

3 000 

10 000 
10 000 

20 000 

28 000 

564 Yatılı, yarım yatılı ve gündüzlü meslek okulları ile ak
sam okulları ve kursları umumî masrrafları 

3 Yüksek iktisat ve ticaret okulu ile diğer meslek okulları 
ve enstitüleri 318 250 

565 3238, 3704, 3803, 4274, 4357, sayılı kanunlar gereğince öde
necek bilûmum köy okulları ile enstitüleri ve köy eğitmen
leri ücret ve masrafları 

1 Köy enstitüleri x . 470 000 

572 Yabancı memleketlere gönderilecek talebenin taüsıi ve yol 
masrafları 

1 Maliye Vekâleti 
2 Adliye » 
3 İktisat » 
4 Maarif > 
5 Nafia » 
7 Ziraat » 
9 Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü 

10 Harita Umum Müdürlüğü 

Fasıl yekûnu 

573 Yabancı memlekelerdeki talebe müfettişliği masrafları 
1 Harcırahlar 

576 A Mahsus kanun gereğince yaptırılacaktstanbul Üniversite
si inşaatı her türlü masrafları 

20 000 
15 000 
1 000 
32 000 
14 000 
12 500 
3 400 
6 500 

104 400 

2 000 

200 
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F. M. Muhassasatm nev'i 
Tenzil edilen Zammedilen 

Lira Lira 

582 Yabancı mütehassıslar ücret ve masrafları 
% Yabancı mütehassıslarla öğretmenlerin ve ustaların harcı

rah ve zaruri diğer masrafları 

592 Vilâyetlere yardım 
2 İlkokullarla köy eğitmenleri için 

14 000 

30 000 

NAFİA VEKÂLETİ 

604 Merkez büro masrafları 
2 Mefruşat ve demirbaş 

606 Matbu evrak ve defterler 

607 Posta, telgraf ve telefon ücret ve masrafları 
2 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

612 3335 sayılı kanun gereğinee yapılacak tedavi, yol ve saire 
masrafları 

616 Yapı ve imar işleri, inşaat, istimlâk ve esaslı tamirat masrafları 
2 Maliye Vekâleti 
8 Ziraat Vekâleti 

.. , Faaıl yekûnu 

618 B Şamran kanalı ikmali inşaatı bilûmum masrafları 

622 Yabancı mütehassıs, mühendis ve tercümanları 
2 Harcırah ve sair masraflar 

1 200 

*I 

150 000 . 

6 200 

1 000 

1 000 

3 000 

125 000 
50 000 

175 000 

İKTİSAT VEKÂLETİ 

639 Merkez büro masrafları 
5 Müteferrika 

643 Kira bedeli 

645 Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 

1 500 

1 500 

800 
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Muhassasatın nev'i 

672 

680 

682 

648 Kömür havzasına ve diğer madenlere ait masraflar 
1 Harcırahlar 
2 Kömür havzasının diğer masrafları 

Fasıl yekûnu 

652 Krom madenleri ve Ereğli Havzası ocakları ve diğer ma
denlerin ruhsat tezkeresi ve imtiyaz sahibine 2818 sayılı 
kanunun 6 neı maddesinin A, B, G, bentleri mucibince ve
rilecek tazminat ile aynı maddelerdeki tesisat karşıîğı ola
rak ruhsat tezkeresi veya imtiyaz sahiplerine verilecek taz
minat 

654 El ve ev sanatları kooperatif kurslarının her türlü kurma, 
idare etme. ve okutma masrafları ve öğretmen ücretleri 

656 Yabancı mütehassıslar, tercümanlar ve memurlar ücreti 
2 Harcırah ve sair masraflar 

657 Ziyafet masrafları 

MÜNAKALÂT VEKÂLETİ 

Vilâyetler büro masrafları 
2 Mefruşat ve demirbaş 

Liman ve sahil hizmetleri 
2 Limanları temizleme, tarama ve mendirek masrafları ile 

şamandıra yaptırma, nakil ve yerine koyma, bakım ve onar
ma masrafları 

3 Limanlarda sahilden verilecek milletlerarası işaret malzeme 
ve vesaitinin kurma, satmalma, onarma ve diğer masrafları 

Fasıl yekûnu 

Yüksek deniz ticaret mektebi masrafları 
1 Umumî masraflar 

TİCARET VEKÂLETİ 

701 Posta, telgraf, telefon ücret ve masrafları 
1 Posta, telgraf ücretleri 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira 

4 600 

10 000 

2 000 

1 000 

10 000 

18 000 

10 000 

19 000 

30 000 

Lira 

300 
1 000 

1 300 

29 000 

702 Kira bedeli 2 163 
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P. M. Muhassasatın nev'i 

703 Nakil vasıtaları 
1 Vekâlet otomobili 

707 Sergi ve kongreler masrafları 
1 Hükümetçe iştirakine karar verilecek dış sergiler 

710 Ticaret ataşelikleri masrafları 

2 Daimî ve muvakkat memuriyet harcırahları 

711 Yazı, neşir ve propaganda masrafları 

713 Geçen yıl borçları 

Tenzil edilen Zammedilen 
Lira Lira 

43 765 

5 000 

5 000 

1 000 

4 602 

ZİRAAT VEKALETİ 

725 4178 sayılı kanun gereğince verilecek çocuk zammı 

728 Merkez büro masrafları 
3 Tenvir 
5 Müteferrika 

733 Nakil vasıtaları masrafları 
2 Diğer nakil vasıtaları 

734 Harcırahlar 
1 Daimî memuriyet harcırahı 

736 3335 sayılı kanun gereğince yapılacak tedavi, yol vesaire 
masrafları 

737 Zirai mücadele işleri 
1 Mücadele umumî masrafları 

738 Tarla ziraati, islâh, deneme, üretme, temizleme, tohum teda 
riki ve tecrübe işleri 

1 Müesseseler umumî masrafları 
3 Nakil vasıtaları 

739 Bahçe ziraati işleri 
1 Bahçe ziraati işleri ve müesseseleri 

1 500 

Fasıl yekûnu 

yol vesaire 

tohum teda-

Fasıl yekûnu 

2 000 

4 000 

2 000 
2 000 

4000 

10 000 

2 500 

6 500 
İ 000 

7 500 

6 50Ö 
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Tenzil edilen Zammedilen 

F . M. Muhassasatın nev'i Lira Lira 

4 Nakil vasıtaları masrafları 1 000 

Fasıl yekûnu 7 500 

741 Kauçuk bitğileri ıslahı tecrübe, deneme, üretme ve imal 
işleri 

1 Umumî masraflar-
2 Muvakkat memuriyet harcırahı 

743 Zirai kombinalar ve tohum temizleme evleri umumî mas
rafları 

1 Zirai kombinalar 
3 Muvakkat memuriyet harcırahı 

744 Veteriner mücadele tahaffuzhane, hastaneler, bakteriyoloji-
hane ve serum müesseseleri ve laboratuvar tesis ve idare işleri 

1 Umumî masraflar 1 000 

Fasü yekûnu 

umumî mas-

Fasıl yekûnu 

50 000 
3 000 

53 000 

4 000 
3 000 

7 000 

745 Veteriner Zootekni İslah ve üretme işleri 
6 Muvakkat memuriyet harcırahı 6 000 

747 Mektepler ve kurslar umumî masrafları 
5 Ziraat kursları ve köy eğitmenleri 40 000 

748 Yüksek Ziraat Enstitüsü umumî masraf lan 
1 taşe masrafları • . • \ 22 000 
2 Talebe ve stajyer talebe melbusatr, dershane, yatakhane ve 

mutfağa ait bilûmum malzeme mefruşatı ve demirbaş bedel 
ve masrafları 

3 İdare masrafları 
5 Memur ve müstahdemlerle talebe ve tedris heyeti harcı

rahları 
6 Telefon ve diğer muhabere ücret ve masrafları 

•10 Tamir ve su tesisleri 
11 Enstitü lâboratuvarları ve tatbikat bahçeleri malzeme ve 

işletme masrafları 
13 Diğer masraflar 
14 Nakil vasıtaları masrafları 

Fasü yekûnu 

10. 000 
18 000 

1 500 
1 500 
1 500 

13 000 
6 500 
2 000 

76 000 
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îenzü edilen Zammedilen 

P. M. Muhassasatın nev'i Lira Lira 

751 2342 sayılı kanun mucibince hayvan sağlık memurlarına 
verilecek hayvan avansı ve yem bedeli 6 000 

760 Staj için yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırah 
ve sair masrafları 16 000 

MİLLÎ MÜDAFAA VEKÂLETİ 

781 1144, 4145 sayılı kanunlar gereğince verilecek denizaltı ve 
dalgıç tahsisatı 27 506 

794 Yabancı memleketlere gönderileceklerin harcırahı 
3 Deniz 12 494 

804 Askerî fabrikalar umumî masrafları 
1 İptidai madde ve müstehlek malzeme 250 250 

806 Ecza ve sıhhi malzeme masrafları 
1 Kara 45 000 

809 Hayvan mubayaa ve tazmini 
1 Kara 45 000. 

810 Gaz ve gazdan korunma masrafları 
2 Deniz 5 000 

832 3575 sayılı kanun gereğince askerî fabrikalar tekaüt ve mu
avenet sandığı aidatı 

2 Deniz 23 000 

UMUMÎ YEKÛN 5 551 690 5 551 690 

>**S< 

(§ . §ayısi :§§) 





S. Sayısı: 96 
Ankara Mebusu Falih Rıfkı Atay, Bursa Mebusu Atıf 
Akgüç ve İstanbul Mebusu Hüseyin Cahit Yalçın'ın teş
rii masuniyetlerinin kaldırılması hakkında Başvekâlet 
tezkeresi ve Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenle
rinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbafası (3/129) 

', f i ö . . ... ~ 
Başvekâlet $. XII . 1943 

Yazı 1şleri dairesi Müdürlüğü 
Sayı :\6/858/4058 _._ ;_ i__-"_:.̂ ...;"_; ~. ": J 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

Ulus Gazetesinin 25 . X . 1943 tarihli nüshasında (Bu ne sıkılmazlık) başlığı altında yazdığı 
bir yazı ile tahkir edildiği iddiasiyle Emekli General Ali ihsan Sabis tarafından Ankara Mebusu 
Falih Rıfkı Atay ile bu yazıyı, Vatan ve Tanin Gazetelerinin 26 . X .1943 tarihli nüshalarında 
iktibas suretiyle neşir suçuna iştirak etmiş olduklarından bahisle de İstanbul Mebusu Hüseyin 
Cahit Yalçın ve Bursa Mebusu Atıf Akgüç aleyhine açılan dâvaya bakılabilmesi için Teşkilâtı 
Esasiye Kanununun 17 nci maddesi hükmüne tevfikan Büyük Millet Meclisinden gerekli kararın 
istihsali hususuna dair Adliye Vekâletinden yazdan 24 - 2 5 . . XI . 1943 tarihli ve 249/70 sayılı 
tezkereye eklenerek gönderilen dosya ilişik olarak sunulmuştur. Arzederim. 

Başvekil 
Ş. Saraçoğlu 

* 
Teşkilâtı Esasiye ve Adiliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
T es. Esasiye ve Adliye 20. IV. 1944 
Muhtelit Encümeni 

Esas No. 3/129 
Karar No. 13 

Yüksek Reisliğe 

Ulus gazetesinin 25. X . 1943 tarihli nüsha
sında (Bu ne sıkılmazlık) başlığı altında neşre
dilen yazı ile tahkir edildiği iddiasında bulunan 
Emekli General Ali İhsan Sabis'in Ankara Meb
usu Falih Rıfkı Atay ile imtiyaz sahibi Bursa 
Mebusu Atıf Akgüç ve bu yazıyı Tanin gazetesi
nin 26 . X . 1943 tarihli nüshasında iktibas su
retiyle neşir suçuna iştirakten İstanbul Mebusu 
Hüseyin Cahit Yalçın aleyhlerine açtığı dâvalara 
bakılabilmesi için zanlıların teşriî masuniyetle
rinin kaldırılmasına dair 2 . X I I . 1943 tarih.ve 

6-858/4058 sayılı Başvekâlet tezkeresiyle buna 
ait evrak Encümenimize havale edilmekle tetkik 
ve müzakere olundu. 

Yapılan tetkikat neticesinde isnat olunan suç 
Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 17 nci 
maddelerinde yazılı cümlelerin dışmda 
kaldığı İhzari Encümenin mazbatasından da^ 
anlaşılmış olduğundan Dahilî Nizamname
nin 180 nci maddesinin ikinci fıkrası mu
cibince zanlıların takip ve muhakemelerinin Devre 
sonuna bırakılmasına karar verilmiştir. 
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Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 

Yüksek Beisliğe sunulttr. 
Teş. Es. ve Ad. En. mürekkep 

Mııh. En. Beisi M. M. 
Ankara îstaribul 

M. Ökmen Z. Rammursal . 
Kâtip 

Bursa Çorum 
Dr. B. Gürem Br. M. 'Comt&km 

istanbul Mardin 
K. KarabeMr Dr. İT. Diker H. Menemencioğlu 

Tokad 
Ü. Erişken 

Samsun 
A. F. Engin 

Antalya 
M. Aksoy 
Denizli 

.N. Küçüka 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 

Kütahya 
M. Erkmen 

Balıkesir 
O. N. Burcu 

Erzincan 
A. Fırat 

Bize 
Dr. 8. A. Dilenire 

ürfa 
M. Berker 

Tekirdağ 
F. öztrak 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Hatay 
B. S. Kunt 

Sinob 
C. Atanj 

mm* 
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S. Sap^fS^ 
Kütahya Mebusu Besim Atalay'ın teşriî mas^ty^U»*^ 
kaldrrılması hakkında Başvekâlet tezkeresi ve TeşkN 
lâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkepi 

Muhtelit Encümen mazbatası (3/131) 

T. C. 
Başvekâlet 

Yazı İşleri Deiresi Müdürlüğü 2. XII, 1943 
Sayı: 6-857/4059 

Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine 

25 . X , 1943 tarmli ve 6 - 701/3638 sayılı tezkereye ektir. 
Çağlıyan mecmuasının 30 temmuz 1943 tarihli ve 3/28 sayılı nüshasının 8 nei sayıfasında istan

bul Şarkiyat Enstitüsü Asistanı İbrahim Kutluğ'a cevap başlığı altında yazdığı bir yazıda Çağlıyan 
Mecmuasını 35 yıl evvel intişar eden ve halkça irtica fikriyle şaibeli addedilen (Beyan - ül - hak) 
mecmuasına benzetmekte olduğunu yazdırmak suretiyle müessesenin mecmua satışına büyük bir 
darbe vurmuş olduğu iddiasiyle mezkûr mecmuanın imtiyaz sahibi ve Neşriyat Müdürü Sıtkı Tekeli 
tarafından Kütahya Mebusu Besim Atalay aleyhine açılan dâvaya bakılabilmesi için Teşkilâtı Esa
siye Kanununun 17 nci maddesi mucibince Büyük Millet Meclisinin karar istihsali gerektiğinden 
bahsiyle, Adliye Vekâletinden 24 . XI . 1943 tarihli ye 248/71 sayılı tezkereye eklenerek gönderilen 
dosya ilişik olarak sunulmuştur. Arzederim. 

Başvekil 
- Ş, Saraçoğlu 

Teşkilâtı Esasiye ve Adliye Encümenlerinden mürekkep Muhtelit Encümen mazbatası 

T. B. M. M. 
Tes. Es. ve Ad. Muh. 20.IV. 1944 

Encümeni « 
Esas No. 3/131 ' 
Karar No. 14 

Yüksek Reisliğe 

Çağlıyan mecmuasının 30 temmuz 1943 ta
rihli ve 3923 sayılı nüshasının sekizinci: sayıf a-
smda : İstanbul Şarkiyat Enstitüsü asistanı İb
rahim Kutluğ'a cevap başlığı altında yazdığı 
bir yazıda, Çağlıyan mecmuasını 35 yıl evvel 
intişar eden ve halkça irtica fikriyle şaibeli 
addedilen (Beyanül-hak)' mecmuasına benzet
mekte olduğunu yazdırmak suretiyle mecmua 
satışına büyük bir darbe vurmuş olduğu iddi
asiyle bu mecmuanın imtiyaz sahibi,ve neşri

yat müdürü Sıtkı Tekeli tarafından Kütahya 
Mebusu Besim Atalay'ın aleyhine açılan dâva
ya bakılabilmesi için teşriî masuniyetinin kal
dırılmasına dair 2.XII.1943 tarih ve 6/858/4059 
sayılı Başvekâlet tezkeresiyle buna ait evrak 
Encümenimize havale edilmekle tetkik ve mü
zakere olundu. 

Yapılan tetkikat neticesinde isnat olunan 
suç Teşkilâtı Esasiye Kanununun 12 ve 27 nci 
maddelerinde cürümlerin dışında kaldığı îh-
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zari Encümenin mazbatasından da anlaşılmış 
olduğundan Dahilî Nizamnamenin 180 nci mad
desinin 2 nci fıkrası mucibince takip ve muha
kemesinin Devre sonuna bırakılmasına karar 
verilmiştir. 

Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Reisliğe sunulur. 
Teş. Es. ve Ad. 
En. mürekkep 
Muh. En. Rs. M. M. Kâtip 

Ankara İstanbul Tokad 
M. ökmen Z. Karamursal B. Erişken 

Bursa 
Dr. R. Güran 

İstanbul 
Dr. H. Diker 

Tekirdağ 
F. öztrak 
Balıkesir 

0. N. Burcu 
Erzincan 
A. Fırat 

Rize 

Çorum 
M. Cantektn 

Mardin 

İstanbul 
K. Karabekir 

Samsun 
H. Menemencioğlu F. Engin 

Kütahya 
M. Erkmen 

Bingöl 
F. F. Düşünsel 

Hatay 
B. 8. Kunt 

Sinob 
Dr. S. A. DÜemre C. Atay 

Antalya 
İV. Aksoy 
Denizli 

N. Küçüka 
Kastamonu 

Dr. F. Ecevit 
Urfa 

K. Berker 
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